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Pirmajame viršelyje - dr. Vytautas Majauskas -
gydytojas, medicinos mokslų daktaras, rezistentas, visuomenininkas

Vytautas Majauskas gimė 1918 m. spalio 13 d. Kupiškyje. Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, 
iš kurios buvo pašalintas už slaptą veiklą ateitininkų organizacijoje. Baigęs Panevėžio 
gimnaziją, mokėsi Kauno Karo mokykloje, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universitete.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir ten baigė Tiubingeno Eberhardo Karlo universitetą. Dirbo 
odos ir venerinių ligų klinikoje Tiubingene, mokytojavo lietuvių pabėgėlių mokyklose.

1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. 
Michigano valstijoje įsteigė Lietuvių gydytojų draugiją, buvo ilgalaikis jos pirmininkas. 
Buvo Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos tarybos narys. 1965 m. buvo JAV Lietuvių 
bendruomenės (LB) Detroito apylinkės pirmininkas. Du kartus buvo išrinktas į JAV LB 
tarybą. 1968-1973 m. buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vicepirmininkas finan
sams. Įsteigė JAV LB apylinkę Daytona Beach (FL), 1985-1991 m. buvo jos valdybos narys, • 
1993-1994 m. pirmininkas.

Dr. Vytautas Majauskas buvo aktyvus Lietuvių fronto bičiulis. 1973-1975 m. jis buvo 
LFB centro valdybos narys, 1983-1985 m. - LFB tarybos pirmininkas. Aktyviai daly
vaudavo LFB studijų savaitėse Dainavoje (Ml) bei Į LAISVĘ fondo studijų savaitėse 
Lietuvoje. Čia skaitydavo įvairius pranešimus, dalyvaudavo meninėse programose.

Vytautas Majauskas mirė 2004 m. spalio 7 d. Detroite, po metų perlaidotas Lietuvoje, 
Kupiškio senosiose kapinėse.
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Redaktoriaus
Gal ir keista mūsų tautiečiams, gyvenantiems užsienyje, kad Lietuvoje tiek 

daug dėmesio žmonės skiria įvairiems horoskopams bei Rytų kalendoriams. 
Išties, ne vienas mūsų kraštietis dieną pradeda nuo horoskopų skaitymo. Dauge
lis jau įprato, kad kiekvieni nauji metai ir Lietuvoje skirstomi bei vertinami 
pagal Rytų kalendorius. Pavyzdžiui, pagal vieną iš tokių kalendorių 2006 m. 
buvo Šuns, o atėjusieji - 2007 m. - rausvos Kiaulės metai. Tai ir linki vos ne 
visi vienas kitam, kad metai... nebūtų tai šuniški, tai kiauliški... Kad mažiau 
būtume aploti ar patirtume mažiau kiaulysčių...

Apie tai. kokie buvo 2006 m. ir kokie bus ką tik prasidėjusieji, kiekvienas 
mūsų turi savo nuomonę. Vieniems jie buvo ir bus geri, kitiems... Tik klausimas, 
kurių buvo ir bus daugiau.

Karts nuo karto į Lietuvą atvykstantys tautiečiai mato čia didelius pasi
keitimus. Sparčiai plečiasi miestai, nuo automobilių spūsčių dūsta didmiesčių 
gatvės. Žmonės apsirengę, pasipuošę... Kaime gi. viskas „po senovei"... Purvas, 
skurdas ir nusigėrimas...Ir drabužiai tik iš labdaros ar nupigintų, padėvėtų 
drabužių parduotuvių.

Praėjusiais metais keliais ar keliomis dešimtimis litų augo atlyginimai, 
pensijos. Bet žymiai sparčiau didėjo kainos. Analitikai šiais metais progno
zuoja dar didesnę, net rekordinę infliaciją. Kainų šuolis Lietuvoje gali būti 
didžiausias per pastarąjį dešimtmetį. Pernai buvo ir šiemet, ko gero, bus gerai 
gal tik Seimo nariams, mokesčių mokėtojų sąskaita pasididinusiems visokias 
reprezentacines išmokas, tarnybinių telefonų, niekam nereikalingų (tik jiems 
patiems) kelionių lėšas. Kai kuriems iš jų ir šių lėšų nepakanka... Kitaip buvo 
ir bus pensininkams, studentams, mokytojams, kaimo ir miesto darbininkėliams. 
Ir netapo bei netaps jie dėl to nei didesni patriotai, nei aktyvesni, labiau savo 
ateitimi pasitikintys piliečiai. Ir kaip jie jais taps, jei mato, kad Seimo nariai 
vien lik savo gastrolėms po užsienį išleidžia per metus apie 30 milijonų litų! 
Yra Seime toks bendrapilietis vardu Emanuelis, kuris, ko gero, tarnybiniu 
mobiliu telefonu kalba net ir lovoje....Ir dar pyksta, kai paprašoma susimokėti 
už viršytą limitą savo pinigais... Ir sako tada tūlas kaimietis, kas čia per laisva 
Lietuva, jei valdžios vyrai taip išsidirbinėja. Todėl ar reikia stebėtis, kad visiems 
žinomas politikierius Šustauskas vėl 2006 m. pateko į populiariausių kauniečių 
dešimtuką. Ir kaip nepateks, jei jis viešai ir garsiai pasako tai. ką kiti tyliai 
galvoja... Todėl ar reikia stebėtis, kad šiandien į svarbiausias valstybės šventes 
ar joms skirtus renginius jaunimą, mokinius jau reikia varu varyti. Patys neina. 
Ir kaip eis. jei jų tėvai ir seneliai visai kitomis nuotaikomis gyvena ir 
valstybines šventes tik eiliniais laisvadieniais laiko...

Pernai mažėjo ir toliau mažėja Lietuvoje bedarbystė. Faktas. Valdžios vyrai 
trimituoja, kad tai jų kryptingai vykdomos ekonominės politikos vaisius. Tik,
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■ RedaktoriausjDastabos

kad tas vaisius nesaldus, nes visi žino, jog bedarbystė sumažėjo dėl nesaldaus 
gyvenimo tėvynėje ir masiškai į užsienį bėgančių tautiečių... Jau kuris laikas, 
kai neberandame kvalifikuotų stalių, tinkuotojų, santechnikų, vairuotojų... 
Trūksta ir gydytojų, ir mokytojų. Viename savo pasisaky me net pati švietimo ir 
mokslo ministrė R. Žakaitienė išsitarė, kad mokyklose dirba vos ne 80 nuo
šimčių nekvalifikuotų pedagogų... Kiti jai oponuoja: gal ne tiek, gal tik koks 
20. („Dialogas", 2007 m. sausio 5 d.) Ką tai reiškia? Kas bus su Lietuvos 
jaunąja karta? Kas bus. kai Lietuvą užplūs neprognozuojama darbo jėga iš 
Gudijos, Ukrainos. Rusijos? Ar ne nauja Lietuvos okupacija? Dvasinė 
okupacija, žinoma. Tik šį kartą vykdoma mūsų pačių rankomis...

Penkiolika metų atgal visi žinojome, kas yra dešinieji, o kas kairieji. O 
kas atsitiko praeitais metais? Išnyko kairė ir dešinė, išnyko ideologiniai ir 
pasaulėžiūriniai skirtumai. Susiliejo didžiųjų partijų grupiniai, gal ir 
finansiniai interesai...Kažkoks Ribentropo-Molotovo stiliaus suokalbis 
pasidalinant įtakos sritis... O kaip bus šiais metais? Juk artėja savivaldybių 
tarybų rinkimai. Vėl pradžioje vieni ant kitų losime, o vėliau drauge vienodu 
balsu kriti?..

2006 m. visa Lietuva žagsėjo nuo įvairių skandalų. Tai Darbo partijos ir jos 
lyderio finansinės machinacijos, tai prezidentūros pareigūnų butų statybos, tai 
saugumo ir jo vado problemos... O kaip bus šiais metais? Darbo partijos lyderis 
prieš savivaldybių tarybų rinkimus ketina grįžti į Lietuvą paremti savo partiečių, 
iš prezidentūros atleistas patarėjas ketina tęsti diplomatinę karjerą... O 
konservatorių lyderis žodžiais talžo prezidentą, kad jis iki šiol nepaskirta naujo 
saugumo vado. Sunku jau ir suprasti: kas čia ir kodėl taip, ir kam tai naudinga...

Lietuvos liberalų sąjūdis dar pernai siūlė organizuoti tiesioginius merų 
rinkimus. įstatymais įteisinti balsavimą internetu. Tai padarius, be abejo, būtų 
padidėjusi merų atsakomybė, rinkėjų, ypač jaunimo, aktyvumas. To nebuvo 
padalyta, nors tam ir buvo pritarta. Ir dešiniesiems, ir kairiesiems nereikėjo ir 
nereikia, kad balsuotų jaunimas, inteligentija, užsienio bendrapiliečiai.

Nemanau, kad ką nors nauja pasakiau šiose savo įžvalgose. To ir 
nesiekiau. Norėjau lik pasakyti kas man ir daugeliui kitų kelia nerimą. Norėjau 
tik pakviesti visus pradėti mąstyti garsiai ir nebijoti pasakyti ką galvojame. 
Norėjau, kad lai paskatintų nesitaikstyti su esama padėtimi, o įpareigotų veikti. 
Kad nereikėtų vėliau beviltiškai sakyti, jog nėra ir nebus teisybės, nes teisybė 
įlipo į dangų ir kopėčias su savimi įsitraukė...

Patys turime tiesti kelius ir statyti tiltus. To ir linkiu visiems Naujaisiais 
metais.
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Laiškai

Norėčiau pastebėti apie vieną gen. 
mjr. J. A. Kronkaičio straipsnio „Lietu
vos dabartinė padėtis ir perspektyva“ 
teiginį.

Visumoje pritariant autoriaus 
išsakytoms straipsnyje mintims, norė
čiau atkreipti dėmesį į 25 psl. išsakytą 
teiginį: „Rusų fronto organizacijos jau 
pradėjo agitaciją prieš naujo reak
toriaus statymą, kuris suteiktų nepri
klausomybę nors elektros srityje."

Nemanau, kad galima būtų besą
lygiškai teigiamai vertinti naujo reak
toriaus statymą Lietuvoje. Tokio ob
jekto naudingumo negalima vertinti 
vien trumpalaikiais ekonominiais priva
lumais.

Visagine (Ignalinoje) pastatyta ato
minė stotis su sovietiniais RBMK tipo 
reaktoriais visą laiką buvo pati di
džiausia grėsmė lietuvių tautai, nes 
analogiška kaip Čemobilio avarija būtų 
sunaikinusi visą lietuvių etninę popu
liaciją (žinoma, Amerikoje ar Austra
lijoje dar būtų likę keliolika tūkstančių). 
Atgimimui prasidėjus, vienu iš pirmų 
žygių sustabdyti atominių reaktorių 
statybų plėtrą galima vertinti kaip 
natūralią tautos savigynos reakciją.

Tačiau net ir uždarius atominę stotį 
ilgiems amžiams liks radioaktyvių 
atliekų kapinynas, kuris ne tik poveikiu 

aplinkai, bet ir pastoviomis priežiūros 
išlaidomis neleis užmiršti apie „pigią“ 
energiją. O taip pat svetima kalba 
kalbantis miestas, kurio atvykėliai 
vargu ar grįš į savo gimtą kraštą.

Vis tik svarbu suvokti, kad paly
ginus su kitais atominę energetiką 
naudojančiais kraštais teritoriniu po
žiūriu Lietuva yra labai mažas kraštas 
su tankiu gyventojų skaičiumi, ir su
kauptos radioaktyvios atliekos turės 
vis didesnę įtaką visam kraštui.

Planuojant naujų reaktorių statybą 
vėlgi svarbu, ar juos parinks lai
duojant maksimalų saugumą, ar vėl 
nulems ekonominiai argumentai. Ir čia 
labai svarbu, kad užsakymai neatitektų 
rusiškoms organizacijoms.

Norėčiau pastebėti dar vieną įdomų 
lietuviškos atominės energetikos 
bruožą - per daugelį, daugiau negu 
dvidešimt, metų techninei atominės 
elektrinės veiklai vadovauja ne lietu
viai - negi lietuviai tokia negabi tauta? 
O gal vis tik čia politika, tame tarpe ir 
Lietuvos energetikos vadovybės?

Man atrodo, kad pirmoje eilėje, 
kaip nurodo tame pačiame „Į Laisvę“ 
Nr. 154 Ambasadorius Č. Stankevičius, 
reiktų rūpintis kuo greičiau realizuoti 
„elektros tiltą“ su Lenkija ir su Švedija, 
kurie bent nekelia grėsmės ateičiai.

Mindaugas Bloznelis
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Portretai

Su viltimi per rūpesčius, 
nešinas švariu žodžiu

2006 metų gruodžio 2 dieną žinomam JA V lietuvių visuomenės veikėjui, 
publicistui ir rezistentui Juozui Kojeliui sukako 90 metų. Šia proga Juozą 
Kojelį kalbino „l LAISVĘ" žurnalo redakcijos darbuotojai Elena Uselienė ir 
Vidmantas Vitkauskas.

Antinacinė rezistencija

Vos tik jums baigus studijas Vil
niaus universitete Lietuvą okupavo 
nacistinė Vokietija. Būtent tuo metu 
jūs pradėjote dirbti Kretingos gimna
zijoje. Buvote šios gimnazijos moky
tojas. vėliau direktoriaus pavaduo
tojas. Čia dirbdamas, netrukus įsijun
gėte į antinacinę rezistenciją, tapote 
Lietuvos Laisvės Armijos nariu. Kąjūs 
galėtumėte papasakoti apie šį savo 
gyvenimo tarpsnį?

Kai 1941 m. atvykau į Kretingos 
gimnaziją mokytojauti, mokslo metai jau 
buvo prasidėję. Maniau, kad čia manęs 
niekas nepažįsta. Bet apsirikau. Netru
kus du vyresniųjų klasių berniukai, 
Jonas Žutautas (vėliau žuvęs partiza
nuose) ir Antanas Bučinys (vėliau 
tėvas pranciškonas ir „Darbininko“ 
redaktorius) iš kur tai sužinoję, kad esu 
ateitininkas, pakvietė į slaptą ateitininkų 
susirinkimą. Netrukus tapau jų globėju. 

Vėliau jie tapo antinacinės rezistencijos 
talkininkais. Į pogrindinę Lietuvos 
Laisvės Armiją (LLA) formaliai mane 
pakvietė atvykęs į Kretingą tos 
organizacijos kūrėjas mano draugas 
Kazys Veverskis (Senis) su savo 
adjutantu leitenantu Adolfu Eidimtu 
(Papuniu). Siūlė į LLA įtraukti ir 
vyresnių klasių mokinius, bet aš atsi
sakiau. Maniau, kad neturiu teisės to 
daryti be jų tėvų žinios. Jie supažindino 
mane su Palangos pradžios mokyklos 
vedėju Kleinaičiu, aš pakviečiau dar 
gimnazijos muzikos mokytoją Eduardą 
Balsį ir taip sudarėme „troiką“. 
Veverskis taip pat suvedė mane su 
Šiaulių gebietskomisaro Gehwecke 
įstaigoje dirbusiu slaptu LLA 
rezistentu, kuris aprūpino mane paties 
komisaro pasirašytais leidimais važinėti 
traukiniais („Reisegenehmigung"), ir 
taip antinacinė veikla pajudėjo. Aš 
vykdavau į Telšius, kur mano brolis 
Kostas su draugais daugino Lietuvių 
Fronto leidinį „Į laisvę“. Aš atveždavau
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Portretai

Juozas Kojelis (pirmoje eilėje, centre) su savo mokiniais. 1943, Kretinga.

šį laikraštį į Kretingą, o mano ateitininkai 
jį savaitgaliais platindavo visoje 
Kretingos apskrityje. Mano „Reise- 
genehmigung“ pasitarnavo gelbstint ir 
vieną mano mokinį - Klemensą Urbo
naitę. kurio tėviškėje Gargždų valsčiuje 
vokiečių gestapas padarė kratą ir rado 
ginklą. Iškilus pavojui, jis kreipėsi į 
mane. Aš su savo kontaktinio asmens, 
dirbusio Kretingos savivaldybės įstai
goje, pagalba padariau jam fiktyvius 
dokumentus Augustino Raudonio var
du, nugabenau jį į Vilniaus apkre
čiamųjų ligų ligoninę ir ten jį įdarbinau... 
Grįžus bolševikams, jis vėl susigrąžino 
savo tikrą Urbonaičio pavardę, Vilniuje 
susituokė ir dukrą pakrikštijo Augu
stina (dabar gydytoja Vilniuje).

Mano neatsargūs vieši pasisa
kymai, kalba kapinėse Vėlinių metu, 
pasisakymas dėl SS legiono organi

zavimo, pokalbiai su mokiniais greitai 
atkreipė gestapo dėmesį. Vieną vakarą 
atėjęs pas mane mokinys (pirmuoju 
bolševikmečiu buvęs komjaunuolis) 
prisipažino, kad gestapas privertęs jį 
mane šnipinėti ir duoti saugumui ra
portus. Susitarėme, ką jis turi prane
šinėti, bet arešto neišvengiau...

Gestapas jūsų antinacinės rezi
stencijos veiklą pastebėjo, susekė. 
Žinoma, kad buvote kalinamas net 
keliuose kalėjimuose: Klaipėdoje, 
Ragainėje, Kaune. Kokia to laik
mečio patirtis?

Kai atsidūriau gestapo akiratyje, 
apie LLA jie tikrai nežinojo. Kai mūsų 
trijulės vyresnįjį Kleinaitį vokiečiai 
suėmė, kaltino ne už LLA. Kažkas 
įskundė, kad jis organizuoja, priartėjus
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Raudonajai armijai, besitraukiančių 
vokiečių žudynes. Tuo metu Palanga 
priklausė ne Kauno, bet Tilžės ge
stapo jurisdikcijai, tad suimtą Kiemaitį 
išvežė į Tilžę ir ten baisiai kankino... 
Neišlaikęs kankinimų, Kleinaitis su 
visais kaltinimais prisipažino. Jo žmo
nai pasisekė įtikinti Berlyną, kad jo 
prisipažinimas išgautas kankinimais, ir 
jo byla iš Tilžės buvo perkelta į Kauno 
gestapą. Čia jis buvo išteisintas, bet 
neatsargiai prasitarė, kad su Kojelių 
priklausą LLA. Areštavo ir mane. Dė
ka Kleinaičio kančių, mano byla buvo 
perduota ne Tilžės, bet Kauno ge
stapui. Iš Kretingos į Kauną tris mėne
sius keliavau per Klaipėdos, Tilžės ir 
Ragainės kalėjimus. Buvau sunkiai su
sirgęs, vos galėjau paeiti, nieko nebe
galėjau valgyti.

Kauno kalėjime atgavau fizines 
jėgas, nes iš namų siųsdavo maistą. 

bet patyriau žiaurius tardymus. Jie no
rėjo man įvaryti baimę, bet nepasisekė. 
Visos mano jėgos buvo sutelktos, kad 
nepadaryčiau neišbrendamos klaidos. 
Viskas baigėsi palyginti laimingai. Kai 
Raudonoji armija 1944 m. prisiartino 
prie Vilniaus, buvau paleistas. Ne 
visiems lemta tokia patirtis ir lemtis.

Gyvenimas toli nuo Lietuvos

Artėjant sovietų kariuomenei, 
didelė dalis lietuvių inteligentų išvy
ko į Vakarus, tikėdamiesi, kad karas 
netrukus pasibaigs ir vėl visi galės 
sugrįžti į tėvynę. Tačiau taip likimas 
lėmė, kad jūs, kaip ir daugelis Jūsų 
likimo brolių bei sesių, turėjote ilgus 
dešimtmečius gyventi, dirbti ir veikti 
išeivijoje. Nuo 1947 metų buvote anti- 
nacinės rezistencijos lietuvių Politinių 
kalinių sąjungos narys. Buvote Centro

Sugrįžus iš kalėjimo. Iš kairės: brolis Alfonsas, Juozas Kojelis, sesuo Vanda ir jos vyras Antanas. 
1944, Kaunas.
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valdybos sekretorius. Kas tai per 
organizacija, kokie buvo jos tikslai?

Kai išėjau iš kalėjimo, man buvo 
uždrausta mokytojauti, lankytis Kre
tingoje, turėjau registruotis gestape. 
Apsigyvenau tėviškėje. Buvau nu
sprendęs niekur nesitraukti. Buvau net 
paruošęs bunkerį, iš besitraukiančių 
vokiečių apsirūpinęs ginklais. Tačiau 
taip susiklostė, kad mes, keturi vaikai, 
staiga nusprendėme išvykti, kiti keturi 
ir tėvai liko. Pasibaigus karui, Vokie
tijoje antinacinės rezistencijos poli
tiniai kaliniai greitai susiorganizavo ir 
gynė lietuvius pabėgėlius nuo sovietų 
kaltinimų, kad 1941 m. sukilėliai ir 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė buvę 
nacių talkininkai ir pabėgę nuo 
Lietuvos Liaudies keršto. Pirmuoju 

pirmininku buvo prof. kun. Stasys Yla. 
1947 m. Flossenburgo suvažiavime 
formaliai buvo įsteigta Lietuvių anti
nacinės rezistencijos politinių kalinių 
sąjunga, pirmininku išrinktas kun. 
Vytautas Pikturna, Dachau stovykloje 
iškalėjęs trejus metus; man teko eiti 
sekretoriaus pareigas. Flossenburgo 
koncentracijos stovykloje naciai buvo 
nužudę daug lietuvių. Apgailestauju, 
kad šiuo metu Lietuvoje antinacinė 
rezistencija mažai tiriama.

Gyvendamas JA V dalyvavote įvai
rialypėje veikloje, pradedant JA V 
lietuvių bendruomene, buvote įvai
riose atsakingose pareigose, bet 
labiausiai save atskleidėte ir dau
giausia nuveikėte kitose rezisten
cinėse organizacijose, pvz., Rezoliu
cijoms remti komitete, buvote vienas

Lietuvių fondo Los Angeles skyriaus valdyba: V- Lembertas, E. Arbas, B. Lambergaitė, 
B. Brazdžionis, J. Kojelis. 1970, Los Angeles.
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šios organizacijos kūrėjų, taip pat 
buvote vienas iš Amerikos Baltų 
Lygos steigėjų. Kuo šios organizacijos 
buvo svarbios, kokia buvo jų veiklos 
sritis? Kaip jūs vertinate tų organi
zacijų veiklą Lietuvos laisvinimo 
bylos kėlimui ir nepriklausomybės 
atkūrimui?

Manau, kad losangel iečiai Lietu
vių Fronto veikėjai ištvermingu darbu 
Lietuvos laisvinimo byloje pasiekė 
išskirtinų laimėjimų: 1961 davė pradžią 
Rezoliucijoms Remti Komitetui, kurio 
pastangomis JAV kongresas 1965 pri
ėmė H.Con.Rez. 416, raginančią Ame
rikos vyriausybę Jungtinėse Tautose 
kelti Sovietų Sąjungai bylą dėl Baltijos 
valstybių okupacijos. Šiai akcijai 
vadovavo Leonardas Valiukas, Ame
rikoje įgijęs politinių mokslų magistro 
laipsnį ir įsitvirtinęs amerikiečių Re
spublikonų partijoje. Tai buvo pirmas 
didysis pokario išeivių Amerikoje 
politinis laimėjimas, nors tai akcijai 
priešinosi ne tik Maskva, ne tik lie
tuviai (tuo metu gan stiprūs) komu
nistai, bet ir kai kurie senosios kartos 
lietuviai veikėjai, bandę naujuosius 
ateivius izoliuoti nuo kontaktų su 
Vašingtonu.

Aš buvau L. Valiuko artimas 
draugas ir bendradarbis, ir teko eiti 
pirmojo RRK sekretoriaus pareigas.

Su Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
buvo kiek kitaip. Idėja Amerikos 
Kongrese pravesti „Baltijos valstybių 
laisvės dienos" rezoliuciją gimė man 
kalbantis su amerikiete politine akty

viste Leslie Dutton. Akcijos pradžia 
reikėtų laikyti 1981 m. vasario 21 
dienos pasitarimą mūsų namuose 
Santa Monikoje, kuriame dalyvavo 
D. Barauskaitė (vėliau Mažeikienė),
S. Darnusis, J. Kojelis, J.Matulaitis,
T. Mažeika ir svečiai - S. Kudirka ir 
V. Šakalys. Iniciatoriai pradžiai sudėjo 
1000 dolerių. Daugiau kaip du metus 
kartu su pakviestais latviais ir estais 
vyko ši akcija, atvedusi prie svarbaus 
laimėjimo: 1983 m. birželio mėn. 13 d. 
JAV prezidentas Ronald Reagan į Bal
tuosius rūmus sukvietė 200 Amerikos 
baltų, pasakė kalbą ir birželio 14-ąją 
oficialiai paskelbė „Baltų valstybių 
laisvės diena". Paruošiamoje fazėje 
akcijai vadovavo Amerikoje gimęs 
Tony Mažeika, daug padėjo Baltuo
siuose rūmuose prezidento patarėju 
dirbęs Linas Kojelis. Europos spauda 
tada rašė, kad į užsienio politikos kortų 
kaladę Amerika įdėjo ir baltų kortą.

Detaliau apie šį laimėjimą parašyta 
bostoniškės Lietuvių enciklopedijos 
XXXVII tome.

Aktyviai veikėte ir dar vienoje - 
Lietuvių fronto bičiulių - organiza
cijoje. Nuo 1970 iki 1973 buvote 
fronto bičiulių žurnalo ,,[ Laivę" re
daktorius. Ką galėtumėte pasakyti 
apie šį savo veiklos etapą?

Jeigu veikla LF bičiuliuose būtų 
iškirpta iš mano gyvenimo, išvis 
nedaug kas būtų likę. Redaguodamas 
„Į LAISVĘ" turėjau galimybę bendrauti 
su pačiais šviesiausiais išeivijos rezi-
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stentais, kultūros veikėjais: J. Bra
zaičiu, A. Maceina, Z. Ivinskiu, A. ir 
J. Damušiais. S. Lozoraičiu, J. Girniumi, 
V. A. Dambrava, B. Pūkelevičiūte. 
B. Brazdžioniu, S. Raštikiu, S. Bar- 
zduku, V. Vardžiu, L. Valiuku. Su jais 
visais esu daug metų ir labai aktyviai 
susirašinėjęs. Čia, Lietuvoje, jie beveik 
nežinomi arba parodomi ne tokie, kokie 
iš tikro buvo. (Neseniai Kaune buvo 
Stasio Barzduko minėjimas. Minėjime 
apie šį išeivijoje gerai žinomą asmenį 
buvo kalbama labai vienpusiškai, ne
atskleidžiant ir neišryškinant jo ilga
laikės rezistencinės veiklos.)

Pradėjęs redaguoti „Į LAISVĘ“ 
greitai supratau, kad redaktoriui reikia 
turėti viziją. Tada žurnalas įgauna 
natūralią kryptį. Daugeliui šių dienų 
Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių 
redaktoriams vizija yra pinigai... 
Veikiant frontininkuose, ypač reda
guojant žurnalą, man entuziazmo 
netrūko. Galėjau aukoti, aukotis ir 
sunkiai dirbti. Dėkingas visiems, kurie 
sudarė sąlygas.

Dabarties veikla

Kažkada esat sakęs, ir ne taip Jau 
seniai, kad esate kur kas didesnis 
optimistas, nei Lietuvos žmonės. Ai
tą i p manote ir šiandien?

Mano optimizmas yra šiek tiek 
sumažėjęs. Turbūt aš nebesulauksiu 
tokios Lietuvos, apie kokią svajojau 
visą laiką. Per tuos ilgus metus svetur 
vis tikėjausi, kad ateis diena, kai mes 

sugrįšime ir apsikabinsime kaip broliai. 
O įvyko taip, kad pasijutome lyg ne
reikalingi. Aš vis nemaniau, kad 
korupcija ir melas taip giliai bus 
palietęs mūsų žemę...

Kaip sekasi Kojelių šeimos įkur
tam Juozo Brazaičio vardo fondui? 
Kokie jo veiklos rezultatai, ką jūs 
numatote, kokie pretendentai šio fon
do paramą gauti? Ar pateisina jūsų 
viltis šis fondas?

Šiek tiek uždirbome daugiau pinigų 
parduodami nuosavybę. Tas uždarbis 
buvo ne mano darbo vaisius - pakilo 
nuosavybės kaina. Esame laimingi, kad 
vaikai mielai pritarė ketvirtį milijono 
dolerių skirti šiam fondui. Manėme, 
kad fonde bus milijonas litų. Kritus 
dolerio kursui, pasidarė mažiau. Aišku, 
kad tai mažas pinigas, kai Lietuvoje 
milijonieriais tampama veik per naktį. 
Bet jau dabar šis fondas remia darbus, 
kurių niekas iki šiol nedirbo. Fondo 
įstatus paruošė geriausi ekspertai. Kas 
panašų fondą steigtų, galėtų tuo 
pavyzdžiu pasinaudoti.

Akcentuojate paprastumą, tvirtą 
apsisprendimą, sąžiningumą, tiesą, 
labai asociatyviai mąstote ir mokate 
(mokėjote) aštriai pasisakyti. Ko dau
giau įgijote: ar priešų, ar draugų?

Manęs negąsdina priešai. Yra 
žmonių, kurių draugais turėti neno
rėčiau. Manau, kad tie. su kuriais esu 
bendravęs, veik visi yra mano draugai.
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Sutinku savo buvusius mokinius - 
mes kaip broliai.

Dirbote sunkų darbą - reikėjo 
uždirbti duonai, auginote tris vaikus 
- sūnų ir dvi dukras. Labai daug 
laiko sky rėte visuomeninei, politinei 
veiklai. Koks jūsų šiandieną gyve
nimo credo? Kas tas variklis?

Sakyčiau kad tiesą laikau visų 
vertybių pagrindu. Žydai savo religijos 
pagrindu laiko teisingumą, krikščiony
bė - meilę ir gailestingumą. Tik aš 

manau, kad prieštaravimo tarp tų 
principų nėra. Jie vienas kitą papildo. 
Prisipažįstu, kad jaunas būdamas gal ir 
buvau per daug kandus. Galėjau būti 
nuosaikesnis. Esu laimingas, kad niekas 
negalėjo manęs supriešinti su pačiu 
savimi. Nereikėjo man bijoti, kad tuo 
pačiu klausimu sakiau prieštaraujančias 
nuomones. Ne kartą klydau, bet prie 
klaidų be skausmo prisipažinau, keičiau 
nuomonę, bet paaiškindavau kodėl. Jei 
tu negudrauji, kitų nebandai kvailinti, į 
kontradikcijas nepateksi. Taip savo 
gyvenimą ir gyvenau. Ir nesigailiu.

Dėkojame už pokalbį.

Gerbiamas bičiuli Juozai Kojeli,

jungdamiesi prie nuoširdžiausių sveikinimų Jūsų jubiliejaus 
proga, reiškiame gilią pagarbą ir padėką Jums už ilgametę 
Lietuvos laisvinimo veiklą ir bendrą darbą Lietuvių fronto 
bičiulių organizacijoje.

Buvote ir esate ryškus mūsų bendros veiklos aktyvistas. Su 
dideliu atsidavimu redagavote žurnalą „Į LAISVĘ“. Rūpinotės 
mūsų rezistencinių idėjų puoselėjimu bei skleidimu tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje.

Dėkojame Jums už tai ir linkime prasmingų gyvenimo metų 
bei dar ilgai neišsenkančios energijos.

Lietuvių fronto bičiulių taryba
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Nuomonė

Apginti Prezidentą!
Aldona Žemaitytė

Maniau, kad j į, kaip moralinį tautos 
autoritetą, ims ginti Lietuvos inteligen
tija, sukaupusi savyje pilietinį poten
cialą, geriausiai suprantanti, kuo stipri 
ir kuo silpna mūsų valstybė. Deja, 
kultūros žmonės tyli, o paskiri asmenys 
vis dažniau siunčia jo pusėn įžeidimų 
strėles. Kažkoks pilietis iš provincijos 
net buvo nubaustas 1000 litų bauda už 
atvirai įžeidinėjimų pilną laišką, 
nusiųstą Prezidentui. Subtilesnės jo 
kritikos viešojoje erdvėje imasi 
politologai, net tarptautinės teisės 
ekspertai. Daugiausia - jauni, nes jie 
dar neišaugo iš griežtų kategorijų ir 
beapeliacinio kritikavimo amžiaus. Visa 
laimė, kad iš to amžiaus išaugama, ir tik 
pavieniai asmenys skelbiasi iki gyvos 
galvos nesutaikomais valstybės 
vadovų priešininkais.

Bet grįžkime į šių dienų realybę su 
fraze, kurią prieš keletą metų viename 
interviu ištarė prof. Vytautas Lands
bergis (beje, tai buvo metas, kada 
Lietuva irgi stovėjo ant parlamentarizmo 
suirutės slenksčio). Šiandieninis 
europarlamentaras, tuometinis Tėvynės 
sąjungos vadovas tada pasakė, kad 
Valdas Adamkus duotojoje situacijoje 
yra vienintelis mūsų valstybingumo 
garantas. Politikos istorijos tyrinėtojai, 
sugrįždami į XXI amžiaus pirmojo 

dešimtmečio pradžią, galbūt giliau 
išstudijuos šių žodžių prasmę, o man 
čia tebūnie leista pasakyti, kad šiandien 
itin vėl aktuali ta prof. V. Landsbergio 
ištarta frazė apie Prezidentą kaip 
valstybingumo garantą. Dabar, kai 
politinės partijos yra susijusios sunkiai 
paaiškinamais ryšiais, kai opozicija 
drauge su pozicija ima ginti grupinius 
interesus, Prezidento vaidmuo 
valstybėje ypač svarbus kaip tos 
valstybės stabilumo išraiška. Apginti 
Prezidentą man padeda kolega 
publicistas Valdas Vasiliauskas inteme- 
tiniame portale „Alfa. Lt“. Jis rašo, kad 
dabartinis premjeras Gediminas Kirkilas, 
linkstantis į V. Adamkaus simpatikų 
pusę, yra tarsi pastarojo politiko 
mokinys. „Tokio mokytojo galima tik 
pavydėti - tarptautinis autoritetas ir 
Lietuvos žmonių pelnytas pasitikėjimas, 
iškėlęs jį į nepasiekiamas populiarumo 
aukštybes, nekalbant apie Jo 
Ekscelencijai prigimtas nepriekaištingas 
manieras ir Vakarų politikams būdingą 
artistiškumą. Būtų ilga kalba apie tai, ko 
iš V. Adamkaus jaunesnės kartos 
politikas galėtų pasimokyti.“ (Kalbant 
apie G. Kirkilą, galima pridurti, kad šis 
socialdemokratų premjeras yra kur kas 
demokratiškesnis, nuoširdesnis ir 
paprastesnis bendraujant su politikais,
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žurnalistais ar eiliniais piliečiais, negu 
jo pirmtakas.)

V. Adamkus, kaip nė vienas iki jo 
buvęs Prezidentas, geba tinkamai 
reprezentuoti Lietuvą tarptautinėje 
politinėje veikloje, yra užsikariavęs 
lyderio vietą tarp Rytų Europos 
valstybių politikų. Jo sėkmingi vizitai 
į Lenkiją, Ukrainą, Turkiją, Azerbai
džaną, gebėjimas iškilniai priimti kitų 
valstybių vadovus Lietuvoje (pavyz
džiui, G. Bushą, karalienę Elžbietą II) 
pademonstravo vakarietiškos patirties 
nušlifuotą stilių, diplomatišką laiky
seną, aktyvumą ir kitų valstybių vado
vų aktyvinimą, svarstant esmingus 
Europos ir pasaulio sugyvenimo ir 
išgyvenimo klausimus.

Vidaus politikoje Prezidentas 
nuolat primena moralės svarbą ir ypa
tingą dėmesį skiria švietimo reformai, 
nes mokykla, kaip ir šeima, yra 
pilietiškumo gimimo ir brendimo teri
torija. Pastaruoju metu jis akcentuoja 
patriotizmo stoką ir visuomenėje, ir 
švietimo sistemoje, ypač Lietuvos 
istorijos mokymo baltąsias dėmes. 
Ziniasklaidoje beveik neatsispindėjo 
jo vizitai į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 
gimnaziją, kur Prezidentas sėdosi į 
mokyklinį suolą ir dalyvavo istorijos 
pamokoje, ir į Garliavos Juozo Lukšos 
gimnaziją, kur jis aplankė šios gimna
zijos direktoriaus Vidmanto Vitkausko 
iniciatyva įkurtą Rezistencijos studijų 
centrą. Vidmantas Vitkauskas ir Kazlų

Prezidentas V. Adamkus apžiūri J. Lukšos gimnazijos Rezistencijos centro eksponatus.
Ekspozicijų Prezidentui pristato gimnazijos direktorius V. Vitkauskas.
Elenos Uselienės nuotrauka
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Rūdos istorijos mokytoja Birūta Bu- 
jauskienė buvo džiugiai nustebinti 
išskirtiniu Prezidento dėmesiu rezis
tencijos temai, o mes, nors ir miglotai, 
žinome, kad istorijos vadovėliai vis dar 
rašomi taip, lyg gyventume okupacijos 
įtvirtintomis nuotaikomis. Istorijos 
vadovėliuose dar daug baltų dėmių, 
kurios nepadeda moksleiviams susi
daryti objektyvų ir tikrovišką vaizdą 
apie naujausius laikus Lietuvos isto
rijoje - pokarį ir sovietinę okupaciją.

„Ar švietimo reforma pasirinko tą 
kelią, kad mūsų jaunimas būtų pasi
rengęs naujiems iššūkiams? Ar mūsų 
mokyklos programos ir vadovėliai ati
tinka jaunuomenės poreikius šiuolai
kiniame pasaulyje, kuriame neįmanoma 
atsiriboti nuo išorės poveikio? Yra 
vertybės, kurias būtina išsaugoti ir 
perduoti ateities kartoms“, - Kazlų 
Rūdoje istorijos mokytojams kalbėjo 
Prezidentas, pabrėžęs, kad tik mokytojo 
sumanumas gali padėti jaunuoliams 
pažvelgti į šiandieninį gyvenimą per 
pokario dramatizmo prizmę. Socialinių 
mokslų daktaras Jonas Jasaitis, 
remdamasis pastarųjų metų tyrimų 
duomenimis, pateikia nelinksmą mūsų 
jaunuomenės - moksleivių ir studentų 
- pasaulėžiūrinio pasaulio pjūvį. Jis 
daro išvadą, kad „visa jaunimo ugdymo 
sistema (įskaitant ir universitetus) 
priėjo galutinę ribą, kai tautinio ugdymo 
tematika išnyksta iš lietuviško švietimo 
praktikos“. Dr. J. Jasaitis remiasi 
tyrimais, atliktais mokyklose, kurios 
neatlieka valstybės jaoms pavestų 
visuomenės ugdymo uždavinių. Plinta 

alkoholio ir narkotikų vartojimas tarp 
moksleivių. Mokiniai neskiria, kas yra 
tautinis, o kas kosmopolitinis 
auklėjimas. Jie pripažįsta, kad patys 
mokytojai vengia kalbėti apie Lietuvos 
valstybės vaidmenį Europoje ir 
pasaulyje. Jie skatinami būti pasaulio 
piliečiais, o iš tikrųjų, anot dr. J. Jasai
čio, „pasaulio pilietis yra pasaulio 
valkata, kuris nieko nesugeba pamilti ir 
kuriam mirus jo kapo niekas neieškotų“.

Taigi mokykla nupilietinta ir nuval- 
stybinta. O žinios apie Lietuvos oku
paciją - trėmimus, tautos pasiprie
šinimą okupantams - yra chaotiškos, 
kad lietuvių kančios prie Ledjūrio 
Antrojo pasaulinio karo ir pokario 
metais yra tik „senių paverkšlenimai“. 
Šie tyrimai kelia susirūpinimą istorijos 
mokytojams, kuries rūpi jaunuolių tau
tinės ir pilietinės sąmonės gaivinimas 
ir ugdymas. Jie kreipėsi į Švietimo ir 
mokslo ministeriją, prašydami padi
dinti istorijos pamokų, kuriose būtų 
dėstoma Pasipriešinimo istorija, skai
čių. Kol kas teigiamų rezultatų kaip ir 
nematyti, tad Prezidento kelionės per 
Lietuvos mokyklas, kuriose sušvito 
pirmieji tautinio auklėjimo švyturėliai, 
yra prasmingos ir savalaikės.

V. Adamkus ryžtingai parodė 
politinę valią ir dėl šiomis dienomis 
žiniasklaidos vis pakurstomo ir aštriau 
įsiplieskiančio konflikto tarp Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto bei Valstybės saugumo 
komiteto. Prezidento kreipimasis į 
Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų 
Seimo laikinųjų komisijų galias, galbūt

Į LAISVĘ • spalis-gruodis/2006 15

17



Nuomonė

užbaigs politinę suirutę, kuri apėmė 
Seimą, nuolat karštligiškai ieškantį 
priešų valstybinėse institucijose. Gan
dams ir skandalams godžios žinia- 
sklaidos skatinamas politinės suirutės 
kamuolys ritosi vis smarkiau, grasin
damas visuomenės akyse visiškai 
sukompromituoti ir taip jau nepo
puliarų Seimą. Komisijų tyrimai, 
skandalų ir gandų pavidalu išėję į 
visuomenę po kurio laiko pritrūkus 
įrodymų subliūkšdavo, bet Seimas 
kildavo į naują ataką, tarsi mėgau
damasis naujo skandalo teikiamomis 
savo veiklos imitacijomis, kol Prezi
dentas sustabdė tas atakas, kai Seimo 
komitetas, tapęs laikinąja komisija, 
pareikalavo Valstybės saugumo de
partamento vadovo galvos.

Kada nors gal paaiškės, kodėl 
skirtingų ideologinių nuostatų politikai 
susivienijo puldami VSD vadovybę. 
Dabar galima tik spėlioti, kad juos 
vienija gana merkantiliški tarpusavio 
susitarimai, kurie nepuošia pačių 
suinteresuotų seimūnų biografijų. Bet 
kuo čia dėti žmonės, ant kurių galvų 
pasipila neįrodytų (ir tikriausiai 
neįrodomų) kaltinimų lavina? Galbūt 
dėti tuo, kad yra potencialūs kai kurių 
politikų konkurentai artėjančiuose 
savivaldybių rinkimuose, tiems poli
tikams kokiu nors būdu užmynę ant 
nuospaudos. Prezidentas V. Adamkus, 
paprašęs Konstitucinį Teismą dar sykį 
išaiškinti tam tikrų Seimo darinių 

konstitucines galias, gal privers atsi
tokėti tautos išrinktuosius, pernelyg 
įsijautusius į savo pašaukimą valdyti 
ir iš to valdymo išpešti kuo daugiau 
naudos sau. Atrodo, kad į Seimą 
stengiamasi žūtbūt patekti dėl gerų 
atlyginimų, gaunamų nieko neveikiant, 
pasivažinėjimo po svečias šalis, men
kos atsakomybės (dauguma seimūnų 
primena tik rankų kilnojimo mašiną) ir 
vis didėjančių privilegijų. Į Seimą 
stengiamasi pakliūti ir dėl to. kad iš čia 
labai paranku daryti įtaką, o tai kai ką 
svaigina kaip narkotikas.

Lapkričio 21 d. Konstitucinis Teis
mas savo sprendimu dar sykį patvir
tinęs prieš dvejus metus priimtą savo 
nutarimą dėl Seimo komitetų ir komisijų 
darbo, sukėlė staigią kai kurių seimūnų 
reakciją, primenančią sunkiai valdomą 
įtūžį. Bet pagaliau gal bus liautasi 
persekioti ir šantažuoti žmones, kurie 
neįtinka politikų grupuotėms, ir gal 
bus prislopintas kai kurių Seimo 
politikų cinizmas. To labai reikia 
valstybės stabilumui ir jos įvaizdžiui 
tarptautinėje arenoje.

Seimas ir politinės partijos kata
strofiškai praranda visuomenės 
pasitikėjimą. Šios kadencijos Seimas, 
atrodo, pasiekė tokio nepasitikėjimo 
dugną. O Prezidentas kaip valstybės 
stabilumo garantas išlieka visuomenės 
pasitikėjimo ašimi. Taigi neteisūs tie, 
kurie pranašauja Prezidentui jo 
vadovavimo krizę.
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■ NiionK)ne

Ąr Klaipėdos užėmimas 
lygintinas su Lietuvos 

okupacija?
Kęstutis Skrupskelis

Prof. Kęstutis Skrupskelis
Tai istoriko Alvydo Nikžentaičio 

keliamas klausimas, tvirtinant, kad 
mums, vis besididžiuojantiems 1923 
metų Klaipėdos okupacija, nedera 
pykti dėl 1940 metų Lietuvos okupa
cijos. Atrodo, jo nuomone, šie įvykiai 
lygiaverčiai, tarytum, juos abu pava
dinę okupacija turime visus vertinimui 

būtinus duomenis. Ir jeigu iš tikro 
okupacijos žodis viską pasakytų, viena 
okupacija didžiuotis, o kitą smerkti, 
būtų moraliniai nenuoseklu. Tai būtų 
dvigubos moralės pavyzdys, vieno
kias elgesio normas taikant mūsų 
interesus atstovaujantiems savie
siems, o kitokias, mus skriaudžian- 
tiems svetimiesiems.

Bet ar tikrai šios dvi okupacijos 
pakankamai panašios, kad būtų 
lygiavertės? Prisiminkime, kad vertini
mams svarbūs ne vien panašumai, bet 
ir skirtumai. O palyginti galime bet ką 
su bet kuom. Nuo seno aišku, kad 
kiekvienas objektas - daiktas ar įvy
kis - yra panašus į kiekvieną kitą, ir 
nuo kiekvieno kito skiriasi. Todėl, 
kiekvieną objektą įmanoma palyginti 
su kiekvienu kitu. Jeigu, pavyzdžiui, 
kol kas nepastebėjome panašumų tarp 
Antrojo pasaulinio karo ir mėnulio, tai 
todėl, kad neieškojome, o ne kad pana
šumų nebūtų. Atsiradus reikalui, 
pamiklinę vaizduotes, rastumėm savy
bių ženklinančių ir vieną, ir kitą. Mažai 
tikėtina, šiuo atveju, kad panašumų
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ieškotų tiek astronomai ar istorikai. Bet 
karais bei dangaus kūnais domisi ne 
vieni mokslininkai.

Domisi taip pat ir humoristai bei 
poetai. Ir kas gali tvirtinti, kad tokie 
nesurastų net ir įdomių, reikšmingų 
palyginimų? O ką bekalbėti apie tri
vialius?

Kita vertus, net ir beveik neat
skiriami objektai vienas nuo kito 
skiriasi. Tarkime, du šimto litų bank
notai - vieną apyvarton paleido Lietu
vos bankas, kitą, nesąžiningas banko 
tarnautojas, pinigų spaustuvėje pluoš
tą pavogęs. Iš akies niekas šių dviejų 
banknotų atskirti nesugebėtų. Bet 
akivaizdu, kad tai nelygiaverčiai daik
tai, ir šis nelygiavertiškumas pakan
kamai svarbus, kad juo domėtųsi ir 
policija, ir teismai. Štai kitas pavyzdys, 
arčiau mums rūpimos temos: 1940 
metais Vokietija okupavo dalį Pran
cūzijos, o 1945 metais - sąjungininkai 
okupavo Vokietiją. Okupacija ir vienur, 
ir kitur, bet jokiu būdu nelygiavertė.

Taigi Klaipėdos ir Lietuvos okupa
cijos panašūs įvykiai. Bet ar lygia
verčiai? Žodyno prasme, okupacija „tai 
svetimos valstybės teritorijos užėmi
mas ginkluota jėga". Ir iš tiesų. Ir 
Lietuva 1923 metais ir Sovietų Sąjunga 
1940, jėga pasisavino joms anksčiau 
nepriklausančius žemės plotus. Abi 
valstybės savo vaidmenį dengė, 
kurdamos legendą, būk tai, pagrin
diniai veikėjai esą vietiniai gyventojai. 
Tokiu būdu. Lietuva inscenizavo suki
limą, o sovietai - liaudies revoliuciją. 
Tai. manau, pagrindiniai panašumai: 

abiem atvejais, prisijungta teritorija, 
pavartota jėga, o jėgai slėpti kurtos 
legendos. O kokie būtų skirtumai?

Vieną nurodo jau pats žodyninis 
termino aptarimas: okupuoti tegalima 
svetimos valstybės teritoriją. 1940 me
tais Lietuva buvo valstybė pilna to 
žodžio prasme. Ji džiaugėsi visuotinu 
pripažinimu de jure, priklausė Tautų 
Sąjungai; su beveik visoms valsty
bėms, kaip lygi su lygiomis, palaikė 
diplomatinius ryšius. Tad. 1940 metais 
Lietuva buvo normali, pilnateisė val
stybė ir ją okupuodama. Sovietų Są
junga iš tiesų pasisavino svetimos 
valstybės teritoriją, ir būtent valstybės 
su kuria, kaip gerai žinome, ji buvo 
pasirašius visą eilę taikos ir nepuolimo 
sutarčių. Bet Klaipėdos kraštas 1923 
metais nebuvo nei valstybė, nei 
sudarė kitos valstybės dalį. Sąjungi
ninkų nuo Vokietijos atskirtas, kraštas 
tebuvo laikinai Prancūzijos admini
struojamas, ligi kol bus susitarta dėl jo 
galutinio likimo. Tad. formaliai žiūrint, 
Klaipėdos prisijungimą vadinti okupa
cija nėra tikslu, nes Lietuva nepažeidė 
jokios svetimos valstybės. Gal bus 
atsikirsta, kad per daug dėmesio skiriu 
formalumams. Tiesa, nors svetimos 
valstybės nebuvo, tačiau vis vien 
Lietuva, žiūrėdama vien savų interesų. 
Klaipėdos kraštą prisijungė, nepai
sydama nei vietinių gyventojų valios, 
nei laukdama kol tą kraštą globo
jančios valstybės priims galutinį 
sprendimą. Ir gal to pakanka, kad būtų 
buvus įvykdyta okupacija. Abu 
įvykius pavadinę okupacijomis, turime
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atkreipti dėmesį į tai, kad okupacijos 
sąvoka vertybine prasme yra neutrali. 
Ja nurodome tam tikros rūšies įvykį, 
nepasakydami ar jis geras, ar blogas. 
Tokiu būdu, kaip sakyta, tiek Vokietija, 
tiek sąjungininkai vykdė okupacijas, 
tačiau, Vokietiją smerkiame, o sąjun
gininkus - giriame.

Okupacijos sąvoka būtų vertybine 
tik vienu atveju, būtent, jeigu visur ir 
visada pavartoti jėgą būtų neleista. Tai 
pacifistinė pažiūra. Tačiau, tikrų paci
fistų randasi nedaug ir šio rašinio 
rėmuose į juos nekreipsiu dėmesio. 
Tarp pacifizmo ir militarizmo nuo senų 
laikų gyvuoja teisėto karo doktrina, 
pagal kurią, tam tikromis griežtai api
brėžtomis sąlygomis, jėgą vartoti leista.

Teisėto karo sąlygos maždaug 
tokios: siekiamas gėris turi būti pakan
kamai svarbus, visos priemonės taikiai 
reikalą sutvarkyti turi būti išnaudotos, 
ir turi rastis tinkama proporcija tarp 
siekiamo gėrio ir karo daromos žalos.

Kaip 1923 ir 1940 metų įvykiai atro
do teisėto karo doktrinos šviesoje? 
Visiems aišku, kad Klaipėdos likimas 
Lietuvai gyvybiniai svarbus, svarbes
nis negu Vilniaus. Vilnius tebūtų 
padidinęs Lietuvos plotą, bet kartu ir 
brangiai kainavęs, nes stambus lenkiš
kos kultūros regionas būtų sunkinęs 
lietuviškos valstybės kūrybą. O 
Klaipėda - tai mūsų vienintelis sveti
mų ir nedraugiškų valstybių nevaldo
mas užsienio prekybos kelias. Be 
Klaipėdos, ar Lenkija, ar Vokietija, būtų 
galėjusios mus pasmaugti, blokuo- 
damos mūsų prekybą. Turime pripa

žinti, kad 1939 metais sovietai, rei
kalaudami savo įgulų įsileidimo, taip 
pat gynė savus gyvybinius interesus: 
sovietai stiprino savo pozicijas Euro
poje karui įsiliepsnojant. Aišku, isto
rikai ilgai dar svarstys ar sovietai ban
dė iš viso karo išvengti, ar rengėsi 
gintis, ar Vokietiją pulti. Tačiau sovie
tai, kaip ir kitos valstybės, turėjo teisę 
vertinti savo strateginę padėtį ir 
atitinkamai kaupti jėgas. Ir jeigu 1939 
metais Lietuva būtų sovietų įgulų neį- 
sileidus, ji, spėčiau, būtų nepatenkinus 
teisėtų sovietų reikalavimų.

Tokiu būdu, abu veiksmai paten
kina pirmąją teisėto karo sąlygą: tiek 
Lietuva, tiek Sovietų Sąjunga, kalbu 
tiktai apie 1939 metais keltus reika
lavimus, siekė pakankami svarbaus 
gėrio.

Tačiau kitas dvi sąlygas patenkina 
tiktai viena Lietuva. Nežinau ar 1923 
metais Lietuva išnaudojo visas taikias 
priemones. Tai tegalima nustatyti 
konkrečių tyrinėjimų eigoje. Tai isto
rikų darbas. Tačiau grėsmė Lietuvai vis 
augo, Prancūzijai remiant mums 
išskirtinai nedraugiškos Lenkijos pre
tenzijas. O Lenkija siekė Lietuvos ne
priklausomybę sužlugdyti. Galų gale, 
pats delsimas kenkė pastangoms tiek 
Klaipėdos kraštą, tiek pačią Lietuvą 
atstatyti. Taigi, jeigu Lietuva ir pasi
skubino, tai labai nedaug. O 1939 
metais sovietai savo interesus paten
kino taikiomis priemonėmis, (vesti 
savo įgulas leidimą jie gavo ir be jėgos, 
ir jai nebuvo jokio reikalo 1940 mūsų 
okupuoti. Kiekvienu atveju, net ir 1940
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metais Lietuva sutiko kilusius nesu
tarimus spęsti diplomatiniu būdu. 
Taigi, savo teisėtus interesus sovietai 
galėjo užtikrinti taikiomis priemonėmis.

Dar didesnis skirtumas svarstant 
proporcijos klausimą. Lietuva užim
dama Klaipėdos kraštą jėgos panau
dojo nedaug - nukentėjusių buvo ma
žai. O sovietai, kurių teisėti interesai 
buvo laikini tol. kol Europoje vyko 
karas. Lietuvą okupavo visiems lai
kams. Tą patį pastebėsime pažvelgę ir 
į 1944 metus, kada sovietų kariuomenė, 
persekiodama besitraukiančius vokie
čius, įžengė į Lietuvą. Tuo metu, karo 
sąlygomis, Lietuvos okupacija buvo 
neišvengiama, panašiai kaip buvo 
neišvengiamos Belgijos ar Olandijos 
okupacijos. Vakarų kariuomenėms ver
žiantis į rytus. Ir jeigu po karo sovietai 
iš Lietuvos būtų pasitraukę, manau, 
Lietuvos pretenzijos ribotųsi tik 1940- 
1941 metais padaryta skriauda. Bet 
sovietai ne tik kad nepasitraukė iš Lie
tuvos, bet iš naujo ėmėsi naikinti kraš
to ekonominį bei kultūrinį gyvenimą.

Manau, okupacijas vertinant atsi
žvelgiant į teisėto karo sąlygas, 1923 
metais Lietuvą pasielgus teisėtai, o 
1940 bei 1944-1945. sovietus - netei
sėtai. Manau, skirtumai tarp tų dviejų 
okupacijų dar paryškės, atkreipus 
dėmesį į kelias kitas aplinkybes.

Klaipėda priklausė lietuvių etno
grafinei teritorijai. Tai pripažino ir Pir
mojo pasaulinio karo nugalėtojai, Klai

pėdos kraštą, kaip nevokiškas žemes, 
atskyrę nuo Vokietijos. O lietuviai siekė 
sukurti valstybę savo etnografinėse 
ribose, kaip ir daugelis kitų iš įvairių 
imperijų besilaisvinančių tautų. Ta 
prasme, mūsų teritorinės aspiracijos 
atitiko to meto vyraujančią galvoseną. 
Tuo metu, imperijoms žlungant, Euro
poje valstybes kūrė tautiniai, etno
grafiniai vienetai, jų tarpe, ir lietuviai. 
O sovietų pretenzijos į Lietuvą tega
lėjo remtis 1917 metais žlugusios 
imperijos pagrindu. Tokiu būdu, Lietu
vos elgesys derinosi su tais laikais 
vyraujančia galvosena, o sovietų - jai 
prieštaravo.

1923 metais Lietuva klaipėdiečių 
nenuskriaudė. Aišku, liko nepatenkinti 
norėjusieji pasilikti Vokietijos ribose. 
Bet jeigu vokietininkai ir buvo nu
skriausti, juos skriaudė ne Lietuva, bet 
karą laimėję sąjungininkai, kurių valia 
Klaipėdos kraštas nuo Vokietijos buvo 
atskirtas. Galbūt klaipėdiečiams būtų 
buvę naudingiausia pasilikti Vokietijos 
ribose, bet 1923 metais tos galimybės 
nebebuvo, ir tai ne Lietuvos spren
dimu. Tikriausiai niekam nereikia aiš
kinti, kiek sovietai mus nuskriaudė. Jie 
iš mūsų atėmė nepriklausomybę, su
naikino daug žmonių, nutraukė mūsų 
socialinį, ekonominį bei kultūrinį vy
stymąsi.

Todėl, manau, kad Klaipėdos prisi
jungimas ir Lietuvos okupacija yra ne
lygiaverčiai įvykiai.
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Laikmečio aktualijos
Mindaugas Bloznelis

Šiandienos politiniame gyvenime 
puikiai matome, kad vien partijomis grin
džiama demokratija nėra veiksminga.

Vienos svarbiausių tokio neveiks
mingumo priežasčių yra išrinktųjų ne
sąžiningumas, kompetencijos stoka ir 
tai, kad rinkėjams nėra atsiskaitoma už 
savo veiklą. Formaliai tai, kad kandi
datas yra tinkamas, laiduoja partija, 
tačiau ir pati partija kartais ne tik 
netenka rinkėjų pasitikėjimo, bet ir 
tampa prokuratūros tyrimo objektu. 
Dėl to vis labiau gilėja pilietinio pasi
tikėjimo erozija.

Niekada nebuvo lengva rasti sąži
ningus, visuomenės gerovei atsidavu
sius vadovus, bet tai taip pat sunku pa
daryti, naudojant partinį mechanizmą: jei 
nepasisekė vienai partijai, buvo kuriama 
kita, žadanti gražesnį rytojų. Jei nepa
vykdavo įgyvendinti savo asmeninių 
tikslų vienoje partijoje, buvo persime
tama į kitą, patogesnę realizuoti asme
nines ambicijas. Tad gal vertėtų sugrįžti 
į tą mūsų tautos gyvavimo laikotarpį, 
kai vyravo pareigos savam kraštui bei 
savo tautai nuostatos?

Dar vykdydamas antinacinio pasi
priešinimo uždavinius. Lietuvių Fron
tas rūpinosi, kaip sukurti tobulesnę 
demokratiją; vykdavo daug aptarimų ir 
diskusijų, kuriose dalyvaudavo švie
siausios Lietuvos galvos.

Šiemet sukako 70 metų nuo tos 
dienos, kai „Naujojoje Romuvoje“ 
buvo atspausdinta Deklaracija į Orga
nišką Valstybę, kuri vėliau tapo antiso- 
vietinio pasipriešinimo sąjūdžio - 
Lietuvių Aktyvistų Fronto idėjiniu pa
grindu, o vėliau dauguma jos impera
tyvų buvo įgyvendinama Laikinosios 
Vyriausybės praktinėje veikloje.

Jei mes šiandien deklaruojame sa
vo ištikimybę Lietuvių Fronto idėjoms, 
ar ne mūsų pareiga yra jo idėjas 
grąžinti į praktinę veiklą?

Daugelyje renginių kalbama apie 
politinės veiklos krizę Lietuvoje; 
siūloma kurti naujas partijas, žadančias 
šviesesnę ateitį. Daugelis žmonių kalba 
apie nevykusią rinkimų sistemą, kai tik 
partijos turi teisę iškelti kandidatus. 
Tačiau ar nereikėtų pradėti nuo rinkimų 
įstatymo reformos, suteikiančios 
galimybę kandidatus kelti ir profesiniu 
pagrindu apsijungusiems žmonėms bei 
visuomeninėms organizacijoms?

Juk yra Mokslininkų sąjunga, Gy
dytojų sąjunga ir kitos, kurių nariai 
vienas kitą pažįsta daugelį metų, žino 
vienas kito privalumus ir trūkumus. Jie 
galėtų žymiai sėkmingiau iškelti 
kandidatus.

Žinoma, reiktų paruošti organi
zacijų, turinčių teisę kelti kandidatus, 
licencijavimo sistemą bei reikalingus
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įstatymus, bet taip mes praktiškai tęs
tame Lietuvių Fronto pradėtą demo
kratijos tobulinimo darbą, o tai padėtų 
LFB Sambūriui suformuluoti praktinės 
veiklos uždavinius, reikalingus sie
kiant pilnutinės demokratijos ir krikš
čioniškos socialinės doktrinos įgyven
dinimo.

Iš pradžių galbūt galima būtų pa
naudoti ir partijoms taikomą minimalią 
narių kvotą.

Sovietiniuose lageriuose lietuviai 
politiniai kaliniai sudarė nemažą kalinių 
kontingento dalį - jų buvo dešimtys 
tūkstančių. Lietuviai išsiskyrė ypatin
gu solidarumu ir bendru Laisvės savo 
kraštui bei tautai siekiu, kuriam netruk
dė skirtingi politiniai įsitikinimai. Tad 
visai natūralu, kad didžiuosiuose 
lagerių sukilimuose Norilske, Kara
gandoje (Džezkazgane), Vorkutoje ne
mažą vadovaujančio branduolio dalį 

sudarė lietuviai. Iš tiesų, žinoma labai 
nedaug atvejų, kai lageriuose lietuvių 
bendruomenės skilo dėl politinių nesu
tarimų, ir tai buvo suprantama kaip 
KGB provokacija.

Labai nustebau, kai. grįžęs iš lage
rių į Lietuvą, sužinojau apie lietuvių 
katalikų nesutarimus Vakaruose. Ir 
dabar aš tai galiu paaiškinti tik vie
naip - tai KGB provokacija, nors 
nežinau, kokie asmeninių ambicijų me
chanizmai tam buvo panaudoti. Žinau 
tik. kad ta firma tai sugeba.

Galbūt šiandien, kai mūsų tauta 
atsidūrė ne mažesnės, nei okupacijų 
metais, grėsmės akivaizdoje. Krikš
čionių demokratų partija galėtų įsi
jungti į tobulesnės demokratijos kū
rimą, naudodama pilnutinės demokra
tijos principus, ir tai atvertų naujas 
galimybes visų katalikiškų jėgų politi
niam vieningumui gyvuoti.

I------------------------------------------------------------------------------------ 1
| Mieli mūsų žurnalo skaitytojai bei prenumeratoriai, | 
I nuoširdžiai džiaugiamės galimybe būti drauge. |

Jau daugelį metų Lietuvių fronto bičiulių tarybos, gzzzzszzq 
| aukotojų ir prenumeratorių dėka einame vienu keliu. Bendrais | 
| darbais puoselėjame rezistencinę atmintį, ugdome tautinę | 
| savimonę, skleidžiame pilnutinės demokratijos idėjas. Kviečiame | 
| būti kartu ir 2007 m. Norime priminti, kad atėjo laikas pratęsti, | 
| atnaujinti ar užsiprenumeruoti „ Į LAISVĘ" žurnalą naujiems] 
| metams. Ačiū. |

„Į LAISVĘ“ žurnalo leidėjai bei redakcijai 
i------------------------------------------------------------------------------------ 1
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Dirbkim, kovokim dėl 
Lietuvos

Leonas Laimutis Mačiūnas, Julija Ambrasienė — 
Vilniaus miesto ateitininkai sendraugiai

(Pamąstymai apie XV ateitininkų kongresą)

Kiekviena organizacija, norėdama 
įvertinti savo nueitą veiklos kelią, su
daryti galimybę nariams pabendrauti ir 
pasidalinti nuveikto darbo rezultatais, 
numatant kaip pagerinti juos, planuoti 
darbus ateičiai, remdamasi įstatais, 
ruošia suvažiavimus-kongresus. Nese
niai įvykęs XV ateitininkų kongresas 
pasižymėjo gausiu dalyvių skaičiumi ir 
buvo gerai organizuotas. Suprantama, 
kad didžiausią dalyvių skaičių sudarė 
jaunieji ateitininkai-moksleiviai. Tauti
niais rūbais pasipuošusios merginos 
prie durų pasitiko besirenkančiuosius. 
Prie registracijos stalų buvo galima 
įsigyti tik ką pakartotinai išleistą 
St.Ylos knygą „Ateitininkų vadovą“, 
žurnalus „Ateitį“, „Bitutę“ ir kitus 
leidinius. Malonu buvo matyti ir iš už
sienio atvykusius ateitininkus. Antra
me aukšte galėjome pasižiūrėti nuo
traukas iš ateitininkų gyvenimo, čia 
buvo pateikta informacija apie vienos 
ar kitos kuopos veiklą.

Susirinkusius nudžiugino Šventojo 
Sosto ir Lietuvos Respublikos Prezi
dento kongresui perduoti sveikinimai. 
Juose buvo pabrėžta būtinybė atei- 
tininkijai savo veiklą remti ne tik 
kongreso obalsiu „Kristuje gyvenkime 
ir kurkime“, bet ir atmesti moder- 
niškumą, nepagrįstą autentiškomis 
žmogiškomis vertybėmis, raginimą 
turėti drąsos, telkiant krikščioniško
siomis vertybėmis savo gyvenimus 
grindžiančių įvairių patirčių žmones, 
kurių darbuose ir gyvenime siekis 
„Viską atnaujinti Kristuje“ būtų vi
siems suprantamas ir matomas aiškiai. 
Panašios mintys atsispindėjo ir vėliau 
kalbėjusių pranešimuose, tačiau jie 
buvo nuobodoki, nes juose visuose 
atsispindėjo teorija, o praktiškų atei
tininkams (ypač moksleiviams, stu
dentams) patarimų, nurodančių kaip ir 
ką veikti, pasigedome. Klausydami 
pranešėjų, prisiminėm ateitininkų 
himno žodžius, kuriuose sakoma:
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....dirbkim, kovokim dėl Lietuvos“. Tad 
kurgi tas darbas ir kova? Žinome, kad 
kasdien kiekviename žingsnyje jau 
nuo ankstyvo ryto stebime daug tai
sytinų dalykų: elgesio, aprangos (ypač 
vasaros metu) kultūros stoka, sudau
žyti stiklai stotelėse, nuorūkas ir šiuk
šles; girdime darkomą lietuvių kalbą, 
diskusijas apie nederamus mokinių 
tarpusavio santykius, jų nepagarbą 
mokytojams ir vyresniesiems, apie mo
kyklose diegiamas lytinio švietimo (o 
ne auklėjimo) programas, nusiskun
dimus dėl Lietuvos istorijos iškrai
pymo. O kur dar įstatymai, griaunan
tys šeimos sampratą, nerodantys jai 
prideramo dėmesio. Juose nekalbama 
apie gyvybės kultūrą, o propaguojama 
mirties kultūra. Kur dingo kalbos apie 
patriotizmą, Tėvynės meilę? Nejaugi 
negirdim, kiek melo sklinda per 
rinkimus iš būsimų valdžios atstovų? 
Kasdien klausomės pranešimų apie 
skaudžias autoavarijas, kurias padaro 
girti vairuotojai ir klausiame: kodėl 
tinkamai nekovojamą su alkoholizmu? 
O kur dar narkomanija? Būtų galima 
vardinti dar ir daugiau mūsų dvasią 
žlugdančių veiksnių: spaudą, televiziją, 
radiją. Klausomės pranešimų ir 
mąstome: ar visas šias išvardintas 
blogybes ateitininkas turi toleruoti? 
Kodėl apie jas nekalba pranešėjai ir 
neragina visų mūsų, atvykusių į 
kongresą, su jomis kovoti, nepataria, 
kaip kovoti? Girdime tik teoriją: kaip 
tapti kataliku, ugdyti ir tobulinti savo 
asmenybę. Visa tai gerai, nes viena iš 
pagrindinių ateitininko veiklos 

ypatybių ir yra tapti brandžiu kataliku 
su jam būdingomis dvasinėmis 
vertybėmis. Tačiau užmirštama, kad 
yra dar ir kiti keturi ateitininko veiklos 
principai, bet apie juos nutylima. Tiesa, 
apie šeimyniškumo principą buvo 
trumpai užsiminta. Tačiau neišgirdome 
duomenų apie ateitininkų šeimų patva
rumą, kiek tarp jų yra ilgamečių šeimų, 
kiek yra atšventusių savo jubiliejus? 
Kodėl kongreso metu jų nebuvo ga
lima pristatyti jaunimui? Kyla klausi
mas: ar tarp ateitininkų yra išsiskyrusių 
šeimų, ir kodėl jos iširo? Neminėtas ir 
šeimos gausumo klausimas, mažo 
gimstamumo problema. Kiek jaunų 
ateitininkų šeimų emigravo į užsienį? 
Nejaugi tai neliečia visų mūsų atei
tininkų, kurie turime dirbti ir kovoti dėl 
Lietuvos ateities?

Klausydamiesi ataskaitinių prane
šimų. pasigedome konkretumo: kas 
nuveikta per ataskaitinį 3-jų metų 
laikotarpį, kokios klaidos padarytos, 
kaip išaugo ateitininkų gretos, ką 
nuveikė jaunučiai, moksleiviai, stu
dentai, sendraugiai? Kiek yra kuopų, 
narių? Kokioje veikloje dalyvavo sen
draugiai? Kodėl sendraugių asocia
cijos pirmininkas V. Vaičaitis sužlugdė 
jos veiklą (o tai jis pats prisipažino per 
sendraugių suvažiavimą birželio mėn. 
Kaune). AF pirmininkas L. Serapinas 
to nepaaiškino, tačiau daug laiko 
skyrė pasakojimui apie pastangas 
atgauti ateitininkų rūmus Kaune, o 
apie visą kitą veiklą tepasakė, kad 
informaciją bus galima rasti kompiu
teryje - Internete. Panašiai kalbėjo ir
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revizijos komisijos pirmininkas. Tačiau 
jau praėjo trys mėnesiai, bet iki šiolei 
nerandame jokių minėtų ataskaitų! Tad 
kaipgi įvertinti šį faktą: ar tai pateisi
nama, negi buvo meluota? Vėliau 
Vilniaus vietovės valdybos ataskaiti
niame susirinkime sužinojome, kad čia 
mokyklose 1528 moksleiviai ir 36 stu
dentai yra ateitininkai... AF pirmininkas 
V. Malinauskas paskaičiavo, kad 
kiekvienais metais į studentų gretas 
turėtų įsilieti apie 300 moksleivių. Tad 
kur jie dingsta, kodėl neįsilieja? To 
tinkamai niekas negalėjo paaiškinti. 
Matyt mokyklose silpnai yra diegiama 
ateitininko krikščioniška pasaulėžiūra, 
todėl jauni žmonės, išėję į savaran
kiškesni gyvenimą, neįstengia atsi
spirti vyraujančiai jų aplinkoje moder
niškai ateistinei pasaulėžiūrai, ir savo 
veiklą ateitininkijoje nutraukia.

Mus kiek nuvylė ir meninė pro
grama. Nors ji buvo gerai paruošta ir 
atlikta neblogai, tačiau įskaudino 
anglų kalba atliekama daina. Mąstėme: 
nejaugi ateitininkų kongrese nesuge
bame pademonstruoti vieno iš savo 
principų - tautiškumo? Gi turime tiek 
daug puikių lietuviškų dainų, kuriomis 
galima pradžiuginti kiekvieno mūsų 
širdį, o ypač tai svarbu, kada yra 
susirinkęs gausus jaunimo būrys! Ir 
kongreso metu ugdykime juose meilę 
savo kalbai, savo gimtinei!

Kongreso metu nebuvo pagerbti ir 
labiausiai ateitininkijai nusipelnę sen
draugiai. Apie juos išvis mažai kalbė
ta, nebent tiek, kad į valdybą reikia 
rinkti jaunus sendraugius (30-mečius, 

40-mečius ir panašiai), kad šie galėtų 
organizuoti bendravimus šeimomis ir 
t.t. O kur vyresnieji sendraugiai, kodėl 
jie nedalyvauja ateitininkijos veikloje? 
Susidarė įspūdis, kad jie išvis nerei
kalingi, nes nė vienas iš vyresniųjų 
nebuvo išrinktas nei į valdybą, nei į 
tarybą. Nė vienam iš jų nebuvo leista 
pakalbėti ir pasidalinti savo gyvenimo 
patirtimi bei veikla. O buvo tokių, kurie 
okupanto buvo persekiojami ir už savo 
pažiūras bei meilę savam kraštui buvo 
ištremti Sibiran, išvyko į užsienį ar 
patyrė politinio kalinio dalį. Kodėl apie 
juos nepakalbėjus, neleidus jiems 
pasisakyti ir neparodyti jų jaunimui?

Kaip ir ankstesnių kongresų metu, 
taip ir šiemet, neapsieita be naujų 
įstatų priėmimo. Tai daryta motyvuo
jant Lietuvoje besikeičiančiais civili
nės teisės įstatymais. Manome, kad 
šimtametei ateitininkų organizacijai, 
turėjusiai ilgus metus savo įstatus, yra 
netikslinga kas keli metai juos keisti, 
žinant, kad dabar Seimo priimami 
įstatymai dėl skubos, juos priimant, 
yra nuolat papildomi, keičiami, tobu
linami. Tad kyla klausimas: ar vėl 
nekeisime įstatų būsimame kongrese?

Kongresas baigė savo darbą 
naujos AF valdybos ir tarybos rinki
mais, naujojo AF pirmininko kalba. 
Pasigedome rezoliucijų, kurios būtų 
konstatavusios nors vieną kitą mū
suose esančią blogybę, rodančios 
joms nepakantumą ir norą jas šalinti. 
Kiek pamenam, dar prieškario Lietuvoje 
1935 metais Telšiuose vykęs ateiti
ninkų kongresas buvo priėmęs net 18
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rezoliucijų. Kaip žinome, tada žmonių 
dvasia nebuvo sunaikinta ir dvasinis 
tautos gyvenimas buvo aukštesnio 
lygio. Kodėl dabar, kai tiek daug nege
rovių. apgaulės, smurto ir melo, kai 
dalis tautos prarado dvasines verty
bes. ateitininkai tyli? Nejaugi mūsų 
tikslas ugdyti tik asmenybes, kurios į 
aplinką nereaguotų, o gyventų 
uždaroje erdvėje?

Jeigu paskaitysime atsiliepimus 
spaudoje apie įvykusį kongresą, tai 
rasime vieną kitą kritišką mintį apie jį. 
Tačiau manome, kad jų turėtų būti 
daugiau ir atviriau išreikštų. Turime 
vadovautis Popiežiaus Jono Pauliaus II 
mintimi - nebijoti. Turime nebijoti 
sakyti atvirai tiesą, siekdami, kad mūsų 
viena iš seniausių Lietuvos orga

nizacijų. ja pasiremdama, stiprėtų ir 
augtų. Ateitininkų organizacijos kūrė
jai turėjo vienintelę mintį: išugdyti 
jaunuolius tvirtais katalikais, kad jie. 
vėliau remdamiesi krikščioniškosiomis 
dvasinėmis vertybėmis, kurtų tvirtas 
šeimas, mylėtų savo Tėvynę ir būtų 
savo krašto patriotais, inteligentais ir 
visuomenininkais. Ne veltui jie ją my
lėjo ir todėl daugelis jų žuvo nelygioje 
kovoje su okupantu gimtinėje ar 
tremtyje. Turime nebijoti ir apie tai 
kalbėti. Tai daryti mus įpareigoja mūsų 
pasaulėžiūra ir ateitininkų himno 
paskutinieji žodžiai! Grįždami namo, 
svarstėme: ar naujoji AF vadovybė 
panorės likvidtloti minėtus trūkumus, 
nes apie tai jų pasisakymuose nieko 
negirdėjome?

Lietuvaitės sveikina tremtinių suvažiavimo dalyvius Ariogaloje. 2006 m. 
Vidmanto Zavadskio nuotrauka
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Laikas ir idėjos

Lietuvių fronto bičiulių 
ateities gairė: tautinių ir 
krikščioniškų vertybių 
stiprinimas Lietuvoje

Žibutė Brinkienė

Norėčiau Lietuvių fronto bičiulius 
palyginti su švyturiu jūroje, kuris 
pusę šimto metų rodė kelių išeivijoje. 
Šio švyturio šviesoje spindėjo 
tautinės ir krikščioniškos vertybės, o 
tą švyturį saugojo patys šviesiausi 
mūsų intelektualai ir tautos šaukliai.

Leiskite man tik paminėti 
pagrindinius Lietuvių Fronto Bičiulių 
sąjūdžio Statuto punktus, kuriuose 
numatyti šie tikslai:

a) savo darbu, mokslu ir turtu 
siekti Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės,

b) savo narių ir plačiosios visuo
menės sąmonėje palaikyti gyvą Lietu
vos valstybingumo ir nepriklau
somybės idėją, paremtą krikščioniškos 
moralės, teisingumo, teisės ir tautinio 
idealizmo principu bei pilnutinės 
demokratijos dėsniais.

Toliau Statutas2 Lietuvių fronto 
Bičiuliams, be organizacinių prievolių 
vykdymo, numato tris įsipareigojimus:

a) aktyviai dalyvauti tautinėje 
bendruomenėje ir rūpintis jos stipri
nimu ir ugdymu,

b) vadovautis krikščioniškosios 
moralės ir pilnutinės demokratijos prin
cipais,

c) per Lietuvių Fronto bičiulių 
tarpusavio solidarumą ugdyti tautinį 
solidarumą.

Tai skatinimas kiekvienam aktyviai 
dalyvauti bendruomenėje, pasiremiant 
krikščioniškomis ir demokratinėmis 
vertybėmis, ugdyti tautinį solidarumą. 
Bičiuliams išeivijoje neegzistavo 
klausimas, kas yra tauta ir kokios tos 
krikščioniškos ar demokratinės 
vertybės, nes turėjome bendrą kalbą, 
bendrai dirbome tėvynei ir 
pasitikėjome vienas kitu. Tad 
nenuostabu, kad Statute tiek mažai 
gairių nustatyta.

Su ilgesiu ir viltimis prisiminėme 
Lietuvą ir su meile dirbome dėl jos 
gerovės.
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Amerikoje LF bičiuliai vadovavo, 
steigiant Lietuvių bendruomenes, 
VLIK'ą- Lietuvių Fondą, šeštadienines 
mokyklas, keliant rezoliucijas Amerikos 
Kongrese2 ir Jungtinėse Tautose dėl 
Lietuvos laisvės, formuojant bendras 
akcijas su kitais pavergtų Baltijos šalių 
atstovais ir t.t. Galiu patvirtinti, kad 
Los Angeles sambūrio nariai buvo 
daugelio šių projektų iniciatoriai.

Išeivijos vaikams, taip pat ir man, 
ne tik šeimose, bet ir organizacijose 
buvo diegiama meilė Lietuvai. Lietuvių 
kalbos išmokau iš tėvų ir šeštadie
ninėje mokykloje. Tauta man visuomet 
buvo svarbi, kaip ir daugeliui, užau
gusių išeivijoje.

Tuo pat metu žmonės Lietuvoje 
dirbo ir augo okupanto šešėlyje. Net 
dviejų žmonių pokalbyje buvo nepa
tartina kalbėti apie tautos ateitį, o dar 
pavojingiau - kur nors susitikus pasi
sakyti šia tema žmonių grupėje. 
Komunistai naikino tautos sąvoką, 
tautinę kultūrą, plovė augančios kar
tos smegenis.

Manau, kad išeivijai yra būtina 
suprasti ir įvertinti, kaip priartėjo prie 
demokratijos tie, kuriems tauta buvo 
neigiama, o smegenys sistemiškai 
plaunamos komunistų. O taip pat ir 
Lietuvoje gyvenantiems reikia su
prasti, kad išeivija turi didesnį paty
rimą - demokratinėje struktūroje dirbu
si tiek daug metų, ir tas pasitikėjimas 
vienas kitu nėra sukeltas jų smegenų 
silpnumo.

Šiandien, kada jau galima vienas su 
kitu laisvai bendrauti, yra būtina 

sujungti bendras jėgas, turinčias 
skirtingą patirtį. Kokioje šalyje begy
ventumėme, kiekvieno mūsų ir visų 
bendrai, yra ta pati pareiga tautai. Mus 
sieja ne tik DNA genai5, kuriuos nau
jausi tyrimai rodo esant išskirtinai 
būdingus latviams ir lietuviams, bet tas 
pats mūsų tėvų palikimas, ta pati 
lietuvių kalba ir ta pati unikali kultūra. 
Tyrinėjantys tautas teigia, kad ne vien 
tik individai, bet ir tautos turi savo 
išskirtinius bruožus. Nikalojus Rei
mers’’. apie kurį rašė profesorius Juozas 
Brazaitis, skirstė tautas į intelektu- 
alistines (pavyzdžiui, graikai ir vokie
čiai) ir voluntaristinines (kaip romėnai 
ir anglai bei kitos anglosaksų įtaką 
patyrusios tautos). Intelektualistinės 
kategorijos tautoms būdinga mokslo, 
meno ir idėjų raiška, tuo tarpu 
voluntaristininėms tautoms būdingas 
socialinis jausmas ir pragmatinė socia
linė struktūra. Lietuvius N. Reimers 
apibūdino kaip amorfinę tautą, vadi
nasi, turinčią įvairių charakteristikų. 
N. Reimers pastebėjo, kad lietuviai yra 
panašūs į latvius, tik latviai daugiau 
pragmatiškesni, o lietuviai - kūrybiš
kesni, tačiau turintys mažesnį socialinį 
jausmą. Savo raštuose profesorius 
Juozas Brazaitis7 teigė, kad tokią išvadą 
Reimers padarė, matydamas lietuvių 
nesugebėjimą tvarkytis politiškai ir 
silpną socialinį jausmą. Tai buvo prieš 
75-ius metus. Ir iš tikrųjų, Lietuvos 
istorija rodo, kad lietuviams netruko 
idealizmo, kūrybingumo ir intelek
tualinių pajėgų, bet visuomet buvo 
socialinio jausmo stoka. Trūko bendros
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kalbos tarp įvairių grupių bei asmeninio 
pasiaukojimo, o ne pabrėžtinio indivi
dualizmo. Tą galime pastebėti ir šiais 
laikais: Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, mes neišbrendame iš dažno 
politinio chaoso, nesusikalbame ir nesu
gyvename. Gaila, kad tos tendencijos, 
kurios seniai buvo ryškios, ir dabar 
tebevyrauja. Vėl galima patvirtinti Rei
mers išvadą, kad mūsų tauta turi silpną 
socialinį jausmą. Ir galime klausti: ar tai 
viskas, ką mūsų tauta turi ir tik tokia jos 
ateitis? Giliau pasvarstę, manau, rasime 
dar vieną tautos bruožą, kuris duoda 
viltį ateičiai. Reimers ir kiti tautų 
tyrinėtojai nematė ir neminėjo dar vieno, 
taip pat labai mūsų tautai būdingo 
bruožo - vieningumo, atsirandančio 
tuomet kai tautai gresia pavojus. Žuvo 
prūsai, jotvingiai ir kitos mums gimi
ningos tautos, o mes, lietuviai, išlikome. 
Susibūrėme Žalgiriui, susibūrėme ir kitų 
tragedijų metu. Visi matėme tą tautos 
vieningumą, kilus Sąjūdžiui. Bet ar šis 
tautos užsispyrimas bei vieningumas 
pavojuose išgelbės mus nuo modernių 
srovių sūkurių, grasinančių nutautėjimu 
ir galutiniu tautos išnykimu? Viltį 
stiprina ir amžių istorija, kuri rodo, kad 
tautos kartais išmoksta iš kitų efektyvių 
išlikimo priemonių, kaip, pavyzdžiui, 
anglosaksai išmoko sukurti socialines 
struktūras ir socialinį jausmą.

Per penkiolika nepriklausomybės 
metų Lietuvoje pristatyta daug stiklinių 
pastatų, bet prasidėjęs demokratinis 
procesas Lietuvoje vystosi labai pa
mažu. Visiškai suprantamas „laisvės" 
principas, tačiau taip pat ne mažiau 

svarbi atsakomybės sąvoka, neprigijo. 
Be atsakomybės laisvė virsta chaosu. 
Neprigijo ir dar vienas demokratinėse 
šalyse būtinas atributas - kiekvieno 
individo pareiga prisidėti prie demo
kratijos palaikymo ir aukotis bendro 
gerbūvio vardan. O kaip reikėtų iš kitų 
tautų išmokti tos grupinės atsakomy
bės ir socialinio jausmo!

2006 metų liepos numerio žurnale 
„Ekstra“ ambasadorius Vytautas 
A. Dambrava sakė, kad nuo tikrosios 
demokratijos Lietuva tebėra per mylias. 
Tą pačią mintį, tik kiek kitais žodžiais, 
yra išsakęs buvęs Estijos prezidentas 
Lennart Meri - „mes esame dar tik išsi
laisvinimo pradžioje“. Tie pasisakymai 
nereiškia, kad galima pasiekti tobulą 
demokratiją ar kad nuo užsienio ar 
vidaus pavojų galima būti visiškai 
saugiems. Jie nurodo, kad prie tikrosios 
demokratijos galima priartėti arba nuo 
jos nutolti, ir kad šiuo metu Lietuva yra 
pavojingai nutolusi. Žinant, kad sun
kokai susivokiančiam piliečiui yra 
sukurta demokratijos iliuzija, kurią 
ambasadorius vadina „nedemokratine 
demokratija", tas pavojus atrodo dar 
didesnis. Juk kasdien matome ir girdime 
aštrią Lietuvos gyvenimo kritiką, 
[vairūs politikų, žurnalistų, politologų 
klubai viešose diskusijose tas blogybes 
smerkia, lieja srautus nedraugiškų 
vienas kitam žodžių, tada išsiskirsto, 
kad kitą dieną ar savaitę vėl susirinktų 
ir vėl rodytų savo išmintį. Ir taip be galo.

Lietuvių fronto bičiuliai įpareigoti 
vadovautis pilnutinės demokratijos 
principais, o ne vien tik tiesiog demo-
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kratija. Tuo norima pabrėžti, kad demo
kratijos įgyvendinimas turi apimti 
visas gyvenimo sritis - politinę, ūkio 
bei kultūros.'0 Apie pilnutinę demo
kratiją beveik prieš 50 metų išleistoje 
knygelėje apie Lietuvių frontą ir 
Lietuvių fronto bičiulius LFB valdyba 
rašo:

„Demokratija aukščiausiai iškilo 
ir išsivystė asmens santykiuose su 
valstybe. Tačiau šalia asmens santy
kio su valstybe arba politinės srities 
yra dar lygiai plati ir svarbi ūkinė- 
socialinė sritis arba asmens santykių 
su ūkiu sritis. Kaip politinė demo
kratija vykdo asmens pirmumą prieš 
valstybę, taip ir ūkinė demokratija 
reikalauja vykdyti asmens pirmumą 
prieš ūkį. Vienos tik politinės demo
kratijos nepakanka. (...). Kaip politi
nės demokratijos dėka visi piliečiai 
dalyvauja valstybės valdyme, taip ir 
per socialinę demokratiją jie turi 
dalyvauti krašto ūkyje. (...). Salia 
politinės ir ūkinės srities yra plati 
idėjinė sritis, kurioje žmogus veikia, 
pagal savo įsitikinimus, išreikšdamas 
juos mokslo bei meno kūriniais, reli
ginėmis bei pasaulėžiūrinėmis bend
ruomenėmis. Todėl demokratinis as
mens pirmumo principas dar labiau 
negu politinėje ar ūkinėje srityje yra 
reikalingas vykdyti kultūros srityje. 
Kultūros bei religijos srityje žmogus 
turi būti įgalintas laisvai apsispręsti, 
laisvai reikšti savo įsitikinimus, pagal 
juos gyventi, kurti šeimą, auklėti savo 
vaikus bei kurti mokslą bei menus, 
kurti institucijas ir bendruomenes“".

Taigi pilnutinė demokratija, kurios 
principų laikosi Lietuvių fronto 
bičiuliai, ribojasi ne tik su politikos 
sritimi, bet taip pat skiria savo dėmesį 
ūkio ir kultūros sritims.

Mūsų tauta yra susijusi su krikš
čionybe nuo Mindaugo laikų, tad na
tūralu, jog LF bičiulių mąstymo pa
grindas yra krikščioniškosios vertybės 
ir mums savaime suprantama remtis 
krikščioniška morale savo šeimose, 
mokyklose, privačiame ir viešajame 
gyvenime. Demokratija nekonfliktuoja 
su pagrindinėmis krikščioniškomis 
vertybėmis ir pastarosios nekon- 
fliktuoja su kitų religijų pagrindinėmis 
vertybėmis. Krikščionybė moko mylėti 
artimą, o šio mokymo vedami, galime 
sustiprinti tą socialinį jausmą, kurio dar 
taip maža Lietuvoje. Dr. Juozas Gir
nius12 konstatavo, kad „krikščionybė 
turi savo moralę, o ne politiką“. Šią 
išvadą liudija ir Bažnyčios laikysena 
istorijos tėkmėje, ypač Katalikų baž
nyčios. Toliau dr. J. Girnius rašo: 
„Nebuvo principiškai kovota nė su 
vergija, buvo laimintos visokios san
tvarkos, buvo sugyvenama su viso
kiomis valdžiomis. Bet visa Bažnyčia 
kėlė protesto balsą, kai kur nors matė 
nepaisomus moralės dėsnius. Moralė, 
o ne politika yra nelygstama, ir todėl 
krikščionis yra visiškai laisvas ieš
koti politikoje naują sprendimą, 
labiau atitinkančią pasikeitusią situ
aciją. Visada buvo nelemtas nesu
sipratimas moralės vardu ginti atgy
ventas politines formas.“
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LF bičiulių organizacija visuomet 
turėjo politinį atspalvį ir krikščioniškos 
vertybės netrukdė šiems interesams. 
Nėra abejonės, kad tautos gerbūvis 
yra susijęs su tėvynės politika ir 
valdžios kokybe, tad nenuostabu, jog 
politika sulaukė ir daug LF bičiulių 
dėmesio. Nors mes turime tą politinį 
atspalvį, mes nesame politikai. Tačiau 
dėl tautos gerbūvio dažnai naudo
jomės teise pasisakyti apie valdžią, 
valdininkus, rinkimus ir politinę kryptį. 
Mums yra aišku, kad Lietuvos žmonės 
yra šalies šeimininkai ir jiems valdžia 
bei valdininkai turi atsiskaityti, o ne 
atvirkščiai. Demokratijoje atsakomybės 
jausmas reikalingas ne tik valdžiai ir 
valdininkams, bet taip pat būtinas jų 
rinkėjams ir kiekvienam individui.

Šiuo metu grėsmė nutautėti dides
nė, nei ji kada nors buvo, ir taip yra 
ne vien tik dėl kenkėjiškų kaimyninės 
šalies interesų. Formali okupacija 
baigėsi, bet Maskvai mes tikrai rūpime. 
Ji veikia per savo agentus, dažnai 
esančius įtakingose pozicijose. Lietu
viams brukamas globalizmas ir interna
cionalizmas bei plačiai pateisinamas 
oportunistinis grobstymas. Mano 
manymu, globalinis internacionalizmas 
yra tik vienas žingsnis nuo buvusio 
komunizmo, kuriame visos tautos buvo 
suvienodinamos. Tikroje tėvynės mei
lėje negali būti ir kito kraštutinumo - 
šovinistinio nacionalizmo, kuris žemina 
visas kitas tautas, iškeldamas vieną 
tautą virš kitų.13 Tikra meilė tėvynei 
randa savo tautos identitetą ir balansą, 
todėl nė viena tauta nėra neigiama. 

kaip tik skatinama tolerancija vieni 
kitiems. Šiandien Lietuvos žmonės nu
sivylę neteisybe ir apimti apatijos bei 
nevilties. Jaunimas bei profesionalai 
bėga į svetimas šalis ir ne visi iš ten 
sugrįžta. Ypač sunku sugrįžti tiems 
jauniems žmonėms, kurie sukuria miš
rias šeimas. Lietuvos žmonių nesaisto 
krikščioniška moralė; krikščioniški 
principai paminti įsigalėjusio materi
alizmo ir asmeninės naudos siekimo. 
Bet negaišinkime daug laiko blogybes 
skaičiuodami. Verčiau telkime patrio
tines ir moralines jėgas bendram žygiui 
Lietuvą iš amoralaus korupcinio liūno 
traukti.

Per šimtmečius susikūręs lietuvių 
tautos unikalumas yra vertas būti 
saugojamas. Ne pasaulio šalys ir ne 
visuotinė jų kultūra garantuos mūsų 
tautos gyvybę, o tik mūsų pačių pa
stangos. Tuo įsitikinę Lietuvių fronto 
bičiuliai mano, kad reikia stengtis 
perduoti Lietuvoje gyvenantiems tą 
meilę tautai ir individo atsakomybės 
jausmą, kuriuos mes išlaikėme. Ma
nome. kad atėjo laikas padėti orga
nizuoti Lietuvių fronto bičiulių judė
jimą ir jo židinius ten, kur randasi 
bendraminčių. Turėdami gyvenimo 
demokratinėje šalyje patirtį, mes žino
me. kad žmonės yra jėga. Jie yra tikrieji 
Lietuvos šeimininkai, o ne valdininkai, 
jų statytiniai, oportunistiniai multi
milijonieriai ar svetimos šalies interesų 
reiškėjai. Labai svarbu, kad žmonės 
tikrai suprastų, kaip atsirinkti tinkamus 
kandidatus į valdžią, kaip nustatyti jų 
darbo bei politinio nusiteikimo pozi-

{LAISVĘ • spalis—gruodis /2006 31

33



I Laikas ir idėjos

cijas, kad galėtume iš jų reikalauti 
atsakingo ir nuoširdaus darbo Lietu
vos labui. Kai tik vienas asmuo balsą 
kelia, nelabai kas girdi. Geriau, kai 
daugiau balsų girdėti - tuomet grei
čiau galima dėmesį atkreipti. Tačiau 
yra tokių atvejų, kai reikia ypač gar
saus balso ir didelių jėgų, kad išsirei
kalautume teisybę ir atsakingumą, ge
resnį žmonių gyvenimą, kad nereikėtų 
jaunimui bėgti svetur iš savo namų, 
ieškant darbo ir geresnio gyvenimo. 
Tokiems tikslams siekti būtina orga
nizacinė struktūra. Krikščioniškos ver
tybės tegali būti sugrąžinamos į šeimą, 
mokyklą ir privatų bei viešą gyvenimą 
tik didesnio žmonių skaičiaus pagalba.

Tai yra pagrindiniai motyvai, pa
aiškinantys. kodėl šiuo metu yra pa
lankus metas atsirasti Lietuvių fronto 
bičiulių grupėms Lietuvoje. Nėra nė 
vienos kitos organizacijos, kurios pri
oritetas būtų tauta ir krikščioniškos 
vertybės. Tai mūsų niša ir gairė mūsų 
darbui: dirbant plačiai visuomenėje, 
vesti tautą, remiantis tautinio idealizmo 
principais, grindžiamais pilnutinės 
demokratijos dėsniais, laikantis krikš
čioniškos moralės ir teisingumo. Yra 
daug reikalingų labdaringų organi
zacijų, kurios dirba Lietuvoje, pavyz
džiui, Caritas arba Raudonasis Kry
žius: SOS Lietuvos vaikai rūpinasi 
našlaičiais, vargšams padeda parapijos 
ir 1.1., bet LF bičiuliai yra tik vieni, 
turintys tautos ir krikščioniškų verty
bių prioritetą. Tai matyti iš mūsų Sta
tuto. Bičiuliai yra skatinami dirbti ir 
kitose organizacijose, o ne užsidaryti 

savo ratelyje. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Bičiuliai ne tik dalyvavo 
bendruomenės reikaluose, ALT’e, 
VLIK’e. Lietuvių Fonde ir BALF"e, bet 
taip pat dainavo choruose, priklausė 
Demokratų ar Respublikonų partijoms 
bei nuoširdžiai dirbo labdaros organi
zacijose. Čia glūdėjo jų jėga - jų dar
bas buvo našesnis ir gyvenimo turi
nys vertingesnis. Jie pajėgė sueiti sy
kiu ne tik tarpusavyje, bet ir pritraukti 
kitų organizacijų žmones bendram 
darbui dėl tautos gerbūvio dirbti ir 
priešintis nutautėjimui...

Šiuo metu Lietuvoje yra dvi LF 
bičiulių grupės - Vilniuje ir Kaune. 
Įvairiuose organizacinio pasirengimo 
etapuose yra dar 14 židinių įvairiuose 
Lietuvos regionuose. Tokie židiniai ku
riasi Kupiškyje, Klaipėdoje, Telšiuose, 
Josvainiuose, Kretingoje, Šiauliuose, 
Lazdijuose, Skuode, Vilkaviškyje, 
Panevėžyje, remiantis Lietuvių fronto 
bičiulių Statutu14.

Norėčiau paminėti tik keletą tikslų, 
kurie buvo aptariami įvairiuose Lietu
vos miestuose, kalbantis su norinčiais 
jungtis į LFB sąjūdį Lietuvoje:

1. Kelti tautinę savimonę ir tautinį 
jautrumą.

2. Jungti visas pozityvias jėgas 
tautos labui ir puoselėti jų broliškumą.

3. Rūpintis lietuvybės išlaikymu: 
tautos identiteto, lietuvių kalbos, pa
pročių ir tradicijų.

4. Mokyklose siekti įgyvendinti lie
tuvių kalbos, istorijos ir tautiškumo 
pagrindus.

5. Remti tikrųjų krikščioniškų ir 
tautinių vertybių puoselėjimą šeimose.
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6. Kadangi Lietuvos žmonės yra 
tikrieji šalies šeimininkai, reikalauti iš 
jų išrinktos valdžios ir valdininkų 
atsakomingumo ir tinkamo pareigų 
atlikimo.

7. Kelti demokratinio atsakingumo 
sampratą ne tik valdžioje, bet ir jos 
rinkėjų tarpe (artėjant rinkimams į savi
valdybes, o vėliau ir į Seimą keliamas 
siūlymas viešai pasisakyti dėl kandi
datų, ypač pasiremiant įvairių vietovių 
bendraminčių žiniomis ir patyrimu).

Lietuvoje besikuriantys sambūriai 
turėtų patys pasirinkti savo veiklos 
prioritetus, tai, ką jie norėtų akcentuoti 
ir kokius komitetus norėtų sudaryti 
bendrai veiklai.

Lietuvos žmonėms daug buvo ža
dėta, meluota, painiota, bet jums 
Lietuvių fronto bičiuliai niekad neme
luos. Lietuvių fronto bičiuliai turi ilgą ir
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Asmuo šių dienų 
visuomenėje
Vytautas J. Bieliauskas

Prof. Vytautas Bieliauskas

Dabar, trečiojo tūkstantmečio pra
džioje, kai dviejų kraštų (Kinijos ir 
Indijos) gyventojų skaičius jau yra 
viršijęs milijardą, ir kai mūsų planetoje 
gyventojų skaičius didėja kiekvieną 
minutę, atrodo, jog kalbėti apie 
pavienius žmones - individus arba 
asmenis - nebūtų daug prasmės. Šioje 
begalinėje žmonijos jūroje vienas 
žmogus atrodo lyg vandens lašelis 
vandenyne, kurio nei atskirti, nei ma
tyti nėra įmanoma. Ir vis dėlto, kaip

vandenynas susidaro tik visiems van
dens lašeliams susijungus į visumą, 
taip ir žmonija gali egzistuoti tik 
tokiame nesuskaičiuojamame individų 
gausume. Žmonija, kuri taip pat yra 
vadinama visuomene, priklauso nuo 
individų, bet tie individai taip pat 
priklauso nuo visuomenės. Jau nuo 
senų laikų filosofai, sociologai ir 
psichologai stengėsi išsiaiškinti
santykius tarp šių dviejų fenomenų -
visuomenės ir individo. Įdomu
konstatuoti, kad visuomenės ir
individų santykių analizės rodo daug 
skirtumų, žvelgiant į jas iš istorinės 
pusės. Gvildenant šią temą, nebus 
daug vietos skiriama istoriniams 
palyginimams, dėmesys bus daugiau 
sutelktas ties individo - asmens 
vietos ir jo išgyvenimų šiandieninėje 
visuomenėje nustatymu bei analize.

Asmuo - protaujantis individas

Remiantis seniai suformuluota 
filosofine definicija, asmuo yra pro
taujantis individas. („Protingos prigim
ties individuali substancija“ - Boetius). 
Individais galima vadinti daiktus,
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augalus, visus gyvius ir žmones. Bet 
žmogiškasis individas skiriasi nuo kitą, 
nes tik jis vienas gali protauti. Protas 
duoda žmogui ypatingą vertę: jis 
suteikia jam savarankiškumą, spren
dimo ir vykdymo galias, kurios yra 
susietos su atsakomybe ir elgesio 
ribojimu (morale). Asmuo turi specialią 
vietą visatoje, kurioje jis egzistuoja, 
bendrauja su kitais individais: daiktais, 
augalais, kitais gyviais ir kitais 
asmenimis. Asmeniui taip pat neat
siejamas nuo laisvės, kurią jis gali tik 
sau pasilikti, gali ja dalintis su kitais 
arba gali jos net atsisakyti. Be proto 
galios asmuo turi ir jausmus, kurie jam 
padeda užmegzti ryšį su aplinka ir su 
kitais asmenimis. Augdamas ir bręs
damas kiekvienas asmuo išplėtoja savo 
ypatingus bruožus, kurie sudaro jo 
asmenybę. Asmenybėje pasireiškia 
vertybių sistema, kurios laikydamasis jis 
įgyja savo paties vertę ir svarbą. 
Jausmai, norai ir jų protingas nau
dojimas suteikia žmogui galimybę 
bendrauti su kitais, kurti bendrijas ir 
dirbti grupėse. Tokios asmenų grupės 
gali reikštis tautų formomis; jos 
pajėgios kurti mokslo ir meno įstaigas; 
jos sugeba kurti kultūrą ir civilizaciją ir, 
padedant šiems dalykams, kelti ne tik 
savo asmeninę, bet ir grupės gerovę. 
Asmeniui yra labai svarbu išlikti savitu, 
savarankišku ir atsakingu žmogumi.

Bendruomenė, visuomenė ir masė

Siekdami svarbių tikslų, asmenys 
jungiasi į didesnes ar mažesnes grupes, 

tokiu būdu koncentruodami savo jėgas 
bei gabumus, jie gali daugiau pasiekti. 
Tokiose grupėse kiekvienas individas 
turi savo teises ir savo pareigas, kurio
mis naudojasi, laikydamasis bendro 
susitarimo. Tokios grupės paprastai 
vadinamos bendrijomis. Bendrijų pa
vyzdžiai yra šeima, brolija, mokykla, 
bažnytinė bendruomenė ir t.t. Toliau 
plečiant bendrijos ar bendruomenės 
koncepciją, galima matyti tų pačių 
bruožų ir didesnėse grupėse, pavyz
džiui, tokiose, kaip kaimas, miestelis, 
miestas, kraštas ir valstybė. Didėjant 
grupei, mažėja individo - asmens 
savarankiškumas bei nepriklausomu
mas. Todėl tokiose didesnėse grupėse 
yra įvedami organizaciniai metodai: 
daugumos pritarimu sudaromos ben
dradarbiavimo taisyklės; laisvu balsa
vimu išrenkami vadovai; remiantis 
bendrais nutarimais priimami bei 
vykdomi sprendimai. Tuo būdu iš 
mažutės bendrijos pereinama į bendruo
menę, ir pagaliau į visuomenę.

Visuomenė jau yra didelio masto 
grupė, kurios tikslas - įjungti į save 
kaip galima daugiau individų. Šie 
individai jau nėra jungiami jų sava
rankiškumo pagrindu. Šioje situacijoje 
asmuo - individas pradeda blėsti ir jo 
asmeniška reikšmė ima nykti. Visuo
menėje stengiamasi įvesti bendrus 
norus, įgeidžius ir jausmus, kurie gali 
būti ribojami, kontroliuojami ir nu
statomi „iš viršaus“.

Šiuolaikinės technologijos - spau
da, televizija ir kompiuteriai - nustato
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mums naujas judėjimo taisykles, 
suteikia įvairių žinių, pateikia įvykių 
vaizdų ir jų pagalba formuoja mūsų 
percepcijas, jausmus, norus ir įgei
džius. Pamažu visuomenė tampa tarsi 
nauju organizmu, kuris turi savo 
jausmus, įsitikinimus, savo norus ir 
savo sprendimus. Bet visame šiame 
procese individas - asmuo jau lieka 
nuošalyje. Taip visuomenė tampa nau
ju fenomenu, kuris yra vadinamas 
mase. Šitai, jau prieš prasidedant 
Antrajam pasauliniam karui, pastebėjo 
prancūzas Gustave le Bon, kuris pa
rašė knygą apie masę ir kurio 
stebėjimai tebėra aktualūs ir šiandien. 
Vėliau sociologai ir psichologai masės 
plėtotėje įžvelgė įdomių dėsningumų, 
kuriuos čia pateikiame:

- Žmonių grupei tampant mase 
įvyksta šie pasikeitimai: pirmiausia, 
grupė tampa tarsi individu. Ji įgyja 
vieną bendrą jausmą, kurį supranta ir 
išgyvena visi grupės nariai. Tuo pačiu 
masė ieško vado, kuris atstovautų 
visus kaip asmens protas. Ir to vado 
visi aklai klauso.

Tuo pačiu metu iškyla tokios ma
sės vadovai, kurie su ja gali daryti, ką 
tik nori.

Pirmas pavyzdys: Vokietijoje 
demokratiškai išrinktas Hitleris pavertė 
savo tautą mase. Jis paskelbė ir įgy
vendino visame krašte du bendrai 
jaustus jausmus - Vokietija alksta ir jai 
reikia daugiau erdvės, nes jos žemė jau 
yra perpildyta. Todėl reikia kovoti dėl 
maisto ir erdvės. Iš tikrųjų to meto vo
kiečiai apie alkį kalbėdavo, valgydami 

kumpį ir gerdami kavą su grietinėle. O 
dabar matome, kad po karo toje pačioje 
Vokietijos teritorijoje galėjo apsigyventi 
tūkstančiai pabėgėlių iš Rytprūsių bei 
kitų kraštų - ir visiems užteko vietos.

Antras pavyzdys: Stalinas Rusijoje 
„įvedė“ vieną bendrą jausmą: baimę. 
Visi buvo sekami ir bijojo, kad net jų 
šeimos nariai gali juos išduoti, jei jie ką 
nors pasisakytų prieš Staliną ar jo 
pavaldinius. Visi bijojo, o jis juos valdė, 
naudodamas labai žiaurią priespaudą.

Dabartinės visuomenės „sumasė- 
jimas“

Po Antrojo pasaulinio karo, abiem 
didžiosioms diktatūroms žlugus, visur 
pasigirdo balsai, raginą kovoti prieš 
„sumasėjimą“ ir skirti daugiau dėmesio 
asmeniui - individui. Su šiomis pastan
gomis buvo susieti įvairūs demo
kratiniai sąjūdžiai. Demokratiniai val
dymo principai buvo įgyvendinti 
daugelyje Europos kraštų; buvo mėgi
nama demokratines struktūras „įvesti“ 
Azijoje, Afrikoje, o, Sovietų Sąjungai 
žlugus, Rusijoje ir iš sovietinės oku
pacijos išsilaisvinusiose valstybėse. 
Kai kur šie mėginimai buvo gana 
sėkmingi, bet daugelyje kraštų demo
kratiškai atrodanti išorė dar ir dabar 
turi nemažai komunistinio raugo prie
skonio.

Jau keletą dešimtmečių pasaulyje 
greta socialinių pasikeitimų vyko ir 
tebevyksta didžiuliai technologiniai 
pasikeitimai. Socialinė ir ekonominė 
globalizacija suteikia žmonėms gali-
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mybę bendrauti, prekiauti ir geriau 
vieniems kitus pažinti. Tačiau šiuose 
procesuose yra savotiškai mažinami 
individualūs skirtingumai ir akcen
tuojami visuomenių panašumai. Mo
derniosios komunikacijos priemonės - 
spauda, radijas, televizija ir Internetas 
dabar yra tapę ne tik informacijos 
šaltiniais, bet jie dar ir formuoja viešąją 
nuomonę, kuri dažnai tampa ir indivi
dualia nuomone. Taigi deindividua- 
lizacija ir nuasmeninimas, kurio buvo 
norima išvengti, vis dėlto vyksta ir da
bartinėje visuomenėje. Individai jun
giasi į vis didesnes grupes, kuriose jie 
praranda savarankiškumą ir protavimą. 
Taip atsiranda bendrai priimama 
elgsena, kuriai būdingas žiaurumas, 
masiniai kerštai, chuliganizmas, 
beprotiški Linco teismai ir t.t. Aiškiai 
galima matyti, kad dabartinėje visuo
menėje asmeninė atsakomybė ir 
moralė yra tarsi išnykę. Dabar 
daugelyje atvejų galima kalbėti apie 
statistinę moralę, sakančią, kad, jei 
dauguma ką nors daro, tai yra gerai. 
Daugumos nuomonė, kuri dažnai yra 
žiniasklaidos formuojama ir valdoma, 
neretai tampa elgsenos įvertinimo 
mastu, kuriame asmuo ir individas 
pranyksta. Taigi, jei dauguma sutinka, 
kad reikia žudyti, skriausti, prievartauti 
ar vogti, tai individui, kuris tai daro, 
nėra reikalo jausti kaltės jausmo. 
Atrodo, kad prieš tūkstančius metų 
įvestos Dešimties Dievo įsakymų 
taisyklės šiandien jau nebėra reikš
mingos. Tiesa, demokratiniuose kraš
tuose, pavyzdžiui, JAV žmogaus 

elgsenos vertinimas yra grindžiamas 
teise ir teisėtumu. Bet dažnai teisės ir 
įstatymų pritaikymas nusilenkia 
daugumos, t.y. masės, pageidavi
mams. Štai, pavyzdžiui, dabar šiame 
krašte jau yra pradedama įteisinti 
homoseksualių žmonių santuokas 
(„moterystes“), eutanaziją ir t.t.

Įdomu pastebėti, kad prie visuo
menės „sumasėjimo“ prisideda ir taip 
vadinama globalizacija. Visai žmonijai 
jungiantis į vienetą, nyksta tautiš
kumas, kuriame glūdi dalis asmens 
identiteto šaknų. Galima pastebėti 
mėginimų įvesti religijų globalizaciją, 
kurioje individualūs tikėjimo skirtumai 
būtų sunaikinti. Abejotina, kad 
dabartinėje atmosferoje tokia religinė 
globalizacija galėtų įvykti, nes 
pagrindinės religijos negali rasti 
bendrumo net pačioje Dievo sąvoko
je - dėl to ginčijasi žydai, musulmonai, 
krikščionys, induistai ir t. t. Bet tokie 
mėginimai daugelyje žmonių silpnina 
asmeninius tikėjimo pagrindus ir tuo 
pačiu mažina asmeninį identitetą.

Masės apraiškos demokratijoje

Bene vienas stipriausių pasidi
džiavimų Amerikoje yra jos demo
kratinė valstybės sistema. Šioje siste
moje valdžia kyla iš visos tautos, kuri 
išreiškia savo valią per eilinius, vi
siems prieinamus rinkimus. Demokra
tijoje yra pabrėžiama lygybė, brolybė 
ir teisingumas, kuris turi būti vienodas 
visiems, nepaisant socialinio ar ekono
minio statuso. Čia kiekvienas asmuo
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turi tas pačias lygias teises ir gali
mybes savo intelektui plėtoti. JAV 
konstitucijos pradžioje yra sakoma: 
„Mes manome savaime suprantama 
tiesa esant tai, kad visi žmonės yra 
sukurti lygūs ir kad juose yra jų Kūrėjo 
įdiegtos nepakeičiamos teisės, tarp 
kurių yra Gyvybė, Laisvė ir Laimės 
Siekimas“.

Žinoma, pati demokratijos sąvoka 
yra daug senesnė, negu JAV ir šios 
šalies konstitucija. Bet šioje konsti
tucijoje yra bene geriausiai nusakyta 
idealioji demokratija. Tai yra labai 
gražus idealas, kurio įgyvendinimas 
galėtų duoti puikiausias sąlygas kiek
vieno asmens pilnai egzistencijai. Bet 
vis dėlto kyla klausimas, kokia dalimi 
toks idealas yra įgyvendintas ir ar iš 
visojį galima realizuoti?

Be abejo, JAV turi demokratinę si
stemą. Bet ji nereiškia pilnos demo
kratijos, kurios idealioji forma buvo 
propaguojama senojoje Graikijoje. 
Čionykštė demokratija yra vadinama 
„respublikine demokratija“, kurios 
„valdymąsi“ nulemia ne individai, bet 
jų atstovai - senatoriai ir kongreso na
riai. Šie atstovai yra renkami individų 
balsavimu. Bet, kaip rodo patirtis, indi
vidais galima manipuliuoti masinės 
propagandos priemonėmis. Rinkimų 
propaganda labai aiškiai naudojasi 
visomis moderniosios komunikacijos 
priemonėmis: spauda, radiju, televizija 
ir Internetu. Šių žiniasklaidos prie
monių turinį galima užsakyti, užmokant 
už jose skelbiamus rinkiminius skel
bimus. Ir dėl to kandidatai, susi

rinkdami daugiau pinigų, turi daugiau 
galimybės paveikti individų balsavimą. 
Bet viešoji nuomonė, kuri iš esmės 
tampa asmenine nuomone, yra vei
kiama ne tik kiekvienam aiškiai matomų 
skelbimų, bet ją gana subtiliai veikia 
žiniasklaida, perduodama žinias apie 
įvykius, pasisakymus, sprendimus bei 
jų vykdymus. Paimkime keletą pavyz
džių iš mūsų dabarties. Štai kalbėtojų 
ir spaudos pranešimais visi buvome 
įtikinti, kad Irakas turi masinius nai
kinimo ginklus ir kad juos reikia atimti 
jėga tam, kad būtų garantuotas sau
gumas JAV ir visam pasauliui. Buvo 
pradėtas karas, kraštas okupuotas, bet 
tų baisių ginklų rasta nebuvo. Kas 
atsitiko? Turbūt kažkas perdavė klai
dingas žinias, kuriomis mes visi patikė
jome. Ir šitokiam masiniam klaidinimui 
pasidavė ne tik daugumas tautos, bet 
ir jų atstovai: senatoriai bei kongres
menai. Kitas pavyzdys: neseniai vyku
siame pasitarime Libane tarp Izraelio ir 
Hezbola buvo pateiktos dvi versijos, 
aiškinančios, kodėl kilo karas. Visa JAV 
spauda, taip pat vyriausybė tvirtino ir 
tebetvirtina, kad Hezbola teroristai iš
provokavo Izraelį, pavogdami du 
kareivius. Man tik atsitiktinai krito į akį 
žinutė, perduota vokiečių agentūros 
(DNA), kurioje buvo sakoma, kad ten 
kaip karo belaisviai buvo paimti du 
Izraelio kariai, peržengę Libano sieną.

Skirtingas žinių perdavimas suku
ria prielaidas skirtingai faktų inter
pretacijai. Dabar, kai ten nutraukti karo 
veiksmai, vyksta ginčai, kas tapo lai
mėtoju. Ir vėl yra labai sunku sužinoti
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tikrus faktus ir gauti tikras žinias, ir 
galų gale, neretai atskiro individo nuo
monę sudaro ne žinių tikrumas, bet jų 
dažnumas. O kuris mūsų gali rasti kitų 
žinių šaltinių be ABC, NBC, CBS, CNN 
ir Fox? Bet nereikia nė didelės analizės, 
norint padaryti išvadą, kad visos šios 
agentūros žinias perduoda tenden
cingai ir dažnai net klaidingai bei yra 
priklausomos nuo savo „sponsorių".

Tačiau masinė žiniasklaida veikia 
mus visus ne tik politikoje, bet ir kiek
vienoje gyvenimo srityje. Mes esame 
tapę reklamų žmonėmis. Reklamomis 
nustatomas rūbų, maisto pasirinkimas, 
baldų ir namų pirkimas ir t.t. Sakoma, 
kad dauguma žmonių praleidžia prie 
televizoriaus bei Interneto po 6-8 vai. 
per dieną. Ir tuo metu programos yra 
pertraukiamos įvairiausių reklamų, 
kurių pagalba mumyse keliami po
reikiai. norai bei geismai. Vieną kartą 
girdėjau tokią istoriją: jaunas vyras, 
grįždamas namo iš darbo, užeina į 
parduotuvę nusipirkti keletą maisto 
produktų. Be kita ko jis nusiperka 3 
dėžutes šuns maisto. Nieko blogo čia 
gal ir nebūtų, bet grįžęs namo ir krau
damas prekes, jis prisiminė, kad neturi 
jokio šuns...

Asmens išlikimas dabartinėje 
visuomenėje

Matant tokią stiprią masės psi
chologijos įtaką, kuri gali kiekvieną 
nuasmeninti ir deindividualizuoti, visai 
rimtai susirūpinę turime kelti klausimą, 
svarbų individo išlikimui dabartinėje 

mūsų visuomenėje. Pirmoji mintis, kuri 
labai lengvai siūlytųsi, būtų ieškojimas 
būdų, kaip pasišalinti iš visuomenės. 
Bet, deja, kaip minėjome, asmuo gali tik 
labai ribotai bręsti, neturėdamas 
santykio su kitais asmenimis. Be to, 
kaip patarlė sako: „kur du stos, daug 
daugiau padarys". Gal šitoje patarlėje 
glūdi labai svarbi tiesa, būtent: be 
negatyvių įtakų visuomenė turi ir 
pozityvių savybių. Gal reikia į ją 
žvelgti ne vien tik į kaip jūrą, kurioje 
individas gali prapulti ir išnykti, bet 
taip pat ir kaip į erdvę, kurioje 
individas gali augti, bręsti, mokytis, 
dirbti, kurti, keliauti ir su kitais 
bendrauti. Tektų prieiti išvadą, kad iš 
esmės negatyvi visuomenės pusė, kiek 
tai susiję su individu, glūdi ne tiek jos 
masės psichologijoje, norinčioje jį 
sunaikinti, bet gal daugiau paties 
individo lengvame atsisakyme pro
tavimo. savarankiškumo ir atsako
mybės. Ypač demokratijoje masės 
poveikis pasireiškia ne individo 
prievartavimu, bet veikiant jį, kartu 
suteikiant galimybę pasirinkti. O norint 
rinktis, reikia tam tikro pasiruošimo, 
mąstymo, bendradarbiavimo su aplin
ka ir drąsos neatsižadėti savo iden
titeto.

Asmens augimui, brendimui ir 
savarankiškumui turi daug įtakos ne 
tik jo įgimti sugebėjimai, bet ir jo 
aplinka. Aplinką sudaro gamta ir 
žmonės, su kuriais yra augama, 
dirbama ir kuriama. Pirmoji aplinka yra 
tėviškė ar tėvynė, kurioje žmogus 
pradeda savo gyvenimą, ir kurioje lieka
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jo šaknys. Šioje aplinkoje taip pat yra 
ir tauta bei tautiškumas. Tautybė 
duoda kalbą, kultūrinius pagrindus ir 
stiprų identitetą. Čia, JAV, tautybės 
sąvoka yra „suplakta“ su pilietybe, o 
tai nėra teisinga, bet tinka šio krašto 
daugiatautiškumui arba gal net jo 
panaikinimui. Deja, kaip rodo 
sociologiniai tyrimai, tautiškumas yra 
labai svarbus faktorius asmens 
identiteto išlaikymui, ir kai kurie 
daugiataučiai kraštai sąmoningai 
skatina tautinių grupių ir tautinių 
mokyklų išlaikymą. Tokia pozicija yra 
labai aiški Kanadoje ir Australijoje. 
Sąmoningas tautiškumo mokymas 
šiuo metu yra tapęs gana svarbiu 
dalyku. Dabar, veikiant globalizacijai, 
vyksta didžiulė tautų migracija, kuri 
gali lengvai duoti progos prarasti 
tautybę. Tautybė gali būti prarandama 
ne tik emigruojant į kitą kraštą bet net 
ir savo krašte, į kurį atvyksta daug 
emigrantų iš kitur. Tenka pastebėti, 
kad toks nutautėjimas savame krašte 
dabar jau yra pastebimas ir Lietuvoje. 
Todėl kai kurie tenykščiai pedagogai 
ir sociologai ragina praplėsti mokyk
lose savo kalbos, savo istorijos ir 
patriotiškumo dėstymą. Nėra abejonės, 
kad tokių dalykų mokymas yra labai 
svarbus žmonėms, gyvenantiems emi
gracijoje. Antroji mūsų emigracijos 
banga gausiai steigė ir rėmė 
lietuviškas mokyklas, ir tai labai padėjo 
išsaugoti mūsų tautinį identitetą. Kitas 
aplinkos faktorius, kuris padeda 
asmens identitetui išsilaikyti, yra jo 
asmeniniai įsitikinimai - jo filosofija ir 

religija. Todėl labai svarbu yra brę
stančiam jaunimui dalyvauti ideol
oginiuose sąjūdžiuose, tokiuose kaip 
ateitininkai, skautai ir pan. Ši ben
dravimo forma suteikia ne tik progą 
pasidalinti nuomonėmis, bet taip pat 
praturtina ir tarpasmeninius santykius. 
Norint išsaugoti asmens identitetą, 
labai svarbu įsisavinti sveikos etikos 
ir moralės principus. Laikydamasis 
tokių principų, žmogus, nepraras
damas savarankiškumo, įgyja tole
ranciją kitiems žmonėms.

Dar vienas gana svarbus faktorius 
asmens pilnatvei išsilaikyti yra pri
pažinimas savo bendruomenėje bei 
visuomenėje. Mes turime ir turėsime 
labai talentingų žmonių: mokslininkų, 
rašytojų, gydytojų, menininkų, spor
tininkų ir t.t. Jie dažniau gauna daugiau 
pripažinimo iš svetimąją nei iš savųjų. 
Ir tai jų lietuvišką identitetą mažina. 
Labiausia tokio pripažinimo ir pagar
bos reikia mūsų jaunimui. Mūsų 
išeivijos banga šiuo atžvilgiu buvo 
gana apsileidus: turbūt mes manėme 
gyvensią amžinai, tad savo bendra
minčių jaunesnėse kartose neieškojom 
ir jų nestiprinom. Žinoma, jų yra dar 
kiek likę, bet ir tie pamažu byra. Kaip 
bus su naująja banga, kol kas neaišku. 
Čia atvyksta vis daugiau labai gabių, 
išsimokslinusių vyrų ir moterų. Atro
do, kad kai kurie jau pradeda įsijungti 
į lietuvišką gyvenimą išeivijoje, ir tai 
yra geras ženklas. Atrodo, kad dauge
lyje jų irgi dega tėvynės meilė. Nepa- 
skendome mes visuomeninės masės 
jūroje, nepaskęs ir jie. Mes daug ką
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mėginome: kai ką padarėme, bet dabar, 
atgal žiūrint, gal galėjome ir daugiau, 
ir geriau padaryti.

Vis dėlto baigdamas norėčiau pa
teikti tokio atsitikimo aprašymą.

Pasakojama, kad kažkur Indijoje, 
tolimame jos užkampyje, gyveno šei
ma. Vandens ten reikėjo parsinešti iš 
gana toli esančio šaltinio. Taigi ten 
moteris keliskart per dieną eidavo ir 
keturiais indais ant naščių gabendavo 
namo vandenį. Du indai dešinėje 
pusėje buvo sveiki, vanduo ten gerai 
laikėsi. Bet kairėje abu indai buvo šiek 
tiek įtrūkę, ir beeinant iš jų varvėdavo 
vanduo, taigi, namus pasiekus, ten 
būdavo likę tik pusė to vandens. De
šinieji du indai savimi labai didžiavosi,

Panaudoti šaltiniai 

1. Bieliauskas, V. (1945) Masė Kryž
kelėje. Aidai, 8(10), psl.1-5.

2. Le Bon, G. (1995) The Crowd: a 
study of popular mind. London: Trans-

o du kairieji indai jautėsi labai blogai. 
Pagaliau vienas jų tarė tai moteriai: 
„Žiūrėk, mudu duodame tau mažai 
naudos, tai gal mus numesk ir ieškok 
kitų indų“. Bet moteris papurtė galvą 
ir štai ką atsakė: „Aš visą laiką mačiau, 
kad man beeinant, iš judviejų vanduo 
laša ir todėl pabarsčiau kairėje pusėje 
gėlių sėklų. Dabar pažvelkit - judviejų 
pusėje auga ir žydi gražios gėlės. 
Žiūrėkit, kiek daug naudos davėte.“

Tai gal ir mums nereiktų stengtis 
per daug save kritikuoti, gal vertėtų 
apsidairyti kiek nuodugniau. Gal ir 
mes, kaip tie įtrūkę indai, esame 
nemažai gražių gėlių užauginę.

Ir manau, kad tos gėlės bus kitų 
pastebėtos bei įvertintos.

actional Publishers (Originalas paskelbtas 
prancūzų k. 1895).

3. Turner, R.H. & Killian, L.M.(I972) 
Collective Behavior (2nd.ed.) Englewood 
Cliffs:NJ: Prentice Hall.

2006 m. rugsėjo 2-3 d. Dainavoje (MI) buvo minimas Šios stovyklos 50-metis.
Kazio Ambrazaičio nuotrauka
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Lietuvių Fronto Bičiulių 
(LFB) ir krikščionių 

demokratų (KD) santykiai 
išeivijoje
Ilona Bučinskytė

LFB ir KD santykių išeivijoje tema 
yra labai plati ir trumpo straipsnio rė
muose yra sudėtinga atskleisti visas 
šių dviejų lietuvių katalikų politinių 
organizacijų santykių peripetijas.

Nors pastaruoju metu gausėja lie
tuvių išeivijos istorijos tyrimų, pilnėja 
dokumentų, publicistikos rinkinių len
tynos, vis dėlto, daugelis lietuvių išei
vijos istorijos klausimų dar nėra de
ramai ištyrinėti. Svarstant, kodėl taip 
yra, galima prisiminti istoriko Egidijaus 
Aleksandravičiaus svarstymus. Jis yra 
išskyręs „tris lietuvių kultūros istorio
grafijos slenksčius“: „dvilypį prierai
šumą marksizmui“, „kaimiškojo tautiš
kumo slenkstį“ ir „gyvosios dabarties 
slenkstį“1. Pastarasis yra ypač aktu
alus, rašant Lietuvos naujausiųjų laikų 
istoriją. Jei apie to paties laikmečio lie
tuvių išeivijos istoriją jau drįstama 
kalbėti, tai sovietmečio Lietuvos isto
rijos rašymas susiduria su „gyvosios 
dabarties slenksčiu“. Išeivijos istorija 

Lietuvos istorikui yra emociškai 
tolimesnė už „naujesnių laikų susitai
kiusios, konformistiškos, suskaldytos 
ir užguitos tautos realybę, kurios 
visiškai nesinori prisiminti“ ir pirmąją 
lengviau tyrinėti, nes lengviau sekasi 
peržengti „gyvosios dabarties slenks
tį“-. Tačiau ir lietuvių išeivijos tyri
muose dar yra netyrinėtų arba menkai 
tyrinėtų „baltų dėmių“. Viena tų nena
grinėtų temų - lietuvių politinių orga
nizacijų išeivijoje istorija. Šią temą 
galima apibūdinti ne tik kaip Lietuvos 
istoriografijoje egzistuojančią „spra
gą“, bet ir kaip visuomeninio Lietuvos 
gyvenimo aktualiją. Daugelį Lietuvos 
gyventojų stebina faktas, kad kai kurie 
lietuvių išeivijos gyvenimo konfliktai, 
nesutarimai (pvz., katalikų-liberalų 
priešprieša) yra bandomi perkelti į 
šiandienę Lietuvos visuomenę, kuri 
kokybiškai skiriasi nuo lietuvių išei
vijos visuomeninės, politinės sanklo
dos. Neretas suglumsta pamatęs, kai
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kokio nors renginio metu du lietuviai 
išeiviai itin karštai ginčijasi (ar net 
barasi), o kartais netgi vienas su kitu 
nepasisveikina. Dar šiandien galimų 
stebėti reiškinių priežastys slypi pra
eityje.

Lietuvą okupavus Sovietų Sąjun
gai, politinės partijos neteko galimybės 
legaliai veikti (nors Antano Smetonos 
valdymo metais partijų veikimas taip 
pat buvo suvaržytas), o daugeliui par
tijų veikėjų 1944 m. pasitraukus į 
Vakarus, susidarė sąlygos plėtotis 
lietuvių politinei minčiai. Vakaruose 
atsidūrusių politinių partijų nariai, 
naudodamiesi veiklos patirtimis nepri
klausomoje Lietuvoje ir atsižvelgdami 
į naujų sąlygų iššūkius, atnaujino 
savo veiklą. Greta kitų - ir katalikų 
politinę mintį atstovavusios politinės 
jėgos. Tačiau atidžiau pavarčius isto
rinius šaltinius, aiškėja, kad kata
likiškoji lietuvių išeivija nebuvo viena
lytė. Ir viena to nevienalytiškumo 
priežasčių - tarpusavyje konkuruojan
čių, dėl įtakos lietuvių išeivijos ben
druomenėje besivaržančių politinių 
jėgų egzistavimas.

Katalikiškosios visuomenės ne- 
vienalytiškumas išryškėjo dar nepri
klausomoje Lietuvoje3. XX a. 3-4 
dešimtmečiuose lietuvių katalikiškoje 
visuomenėje pasireiškė kartų kon
fliktas. Jaunosios katalikų intelektualų 
generacijos atsiradimo faktą byloja 
1936 m. paskelbta deklaracija „Į orga
niškosios valstybės kūrybą“. Jaunieji 
katalikų intelektualai Antrojo pasau
linio karo metais, skirtingai, nei 

dauguma senosios generacijos 
atstovų, aktyviai įsijungė į rezistencinę 
veiklą iš pradžių Lietuvių Aktyvistų 
Fronto (LAF), o vėliau Lietuvių Fronto 
(LF) rėmuose. LF dalyvavo ir 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLIK) veikloje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje užsimezgęs 
katalikų visuomenės skilimas, plėtojosi 
DP (nuo anglų kalbos žodžių - Dis
placed persons, - išvietintųjų asme
nų) stovyklų laikotarpiu. Šiuo laiko
tarpiu išryškėjo svarbiausios LF ir KD 
nesutarimų sferos.

Pirmoji jų: KD ir LF santykiai su 
Katalikų bažnyčios dvasininkija. Kata
likiškajai visuomenei visada buvo ir 
yra svarbus santykis su Katalikų 
Bažnyčia, jos hierarchais ir mokymu. 
DP stovyklose susiklostė situacija, kad 
frontininkai glaudžiai bendradarbiavo 
su Tautiniu delegatu4, o krikščionys 
demokratai su iš Lietuvos pasitrau
kusiais vyskupais. Lado Tulabos 
nuomone: „Delegatūra taigi tam tikra 
prasme davė impulsą pasidalijimui ne 
tik sielovadoje: vyskupai ir Delega
tūra: bet ir politikoje: Krikščionys 
demokratai ir Lietuvių Frontas""5. 
Krikščionys demokratai ilgą laiką kėlė 
ir LF propaguotos nepasaulėžiūrinės 
politikos suderinamumo su Katalikų 
bažnyčios socialiniu mokymu klau
simą. Nesutarimus tarp iš Lietuvos 
pasitraukusių vyskupų (Vincento 
Brizgio, Vincento Padolskio, Juozapo 
Skvirecko) bei Šv. Sosto paskirtojo 
Tautinio delegato kan. Felikso Kapo
čiaus ir jo komandos dar paaštrino KD
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ir frontininkų santykius. Konfliktą 
gilino ir tas faktas, kad frontininkai pa
viešino labdaros organizacijoje „Cari
tas Lituana“ (įsteigtoje vyskupų) vešė- 
jusias negeroves6. Lietuvių vyskupų 
nemalonę frontininkams dar labiau su
stiprino diskusijos dėl Katalikiškosios 
Akcijos pobūdžio tremties sąlygomis. 
Konservatyvieji katalikai pasisakė už 
Katalikų akcijos organizavimą organi
zacijų pagrindu (toks modelis buvo 
taikytas nepriklausomos Lietuvos 
laikais), tuo tarpu Tautinis delegatas ir 
jo bendradarbiai siūlė Katalikiškos 
Akcijos centru padaryti parapiją7.

Ir vėlesniais metais KD ir LF kon
flikte dvasininkija atliko svarbią rolę. 
KD naudojosi vyskupų autoritetu, 
siekdami sumažinti LF populiarumą. 
KD simpatizavę dvasininkai netgi 
skundė Vatikanui LF „nepasaulėžiū- 
rinės politikos“ idėjas kaip eretiškas ir 
prieštaraujančias Katalikų bažnyčios 
mokslui8. Tačiau perfrazuojant Vytautą 
Vaitiekūną (Juozą Katilių), galima 
pastebėti, kad motina bažnyčia tais 
didžiai rimtais taikais nenorėjo ir ne
turėjo intereso gaišti dėl tokiu maž- 
niekių kaip lietuvių tremtinių poli
tinis erzelis'*. Pastebėtina, kad nors 
LFB nesitikėjo, kad bus Vatikano 
pasmerkti, vis dėlto labai džiaugėsi 
LFB simpatizavusių jaunų dvasininkų 
būreliu Romoje. Kunigų simpatijos bu
vo savotiška garantija, kad KD neap
kaltins LF skelbiant Katalikų bažnyčiai 
priešingas, eretiškas idėjas10.

Antroji sritis, kur reiškėsi KD ir 
frontininkų nesutarimai buvo politinė. 

Žvelgiant retrospektyviai, ji tapo svar
biausia sritimi, Įėmusia dviejų lietuvių 
katalikų politinių organizacijų san
tykius išeivijoje. KD ir frontininkų san
tykius išeivijoje galima suskirstyti į 
keletą laikotarpių: 1945-1952, 1952— 
1964, 1964 ir toliau. Šio straipsnio rė
muose bus aptarti du pirmieji KD ir LF 
santykių etapai.

Pirmajam laikotarpiui galima pri
skirti prieštaringas charakteristikas, 
tokias kaip bendradarbiavimas VLIK’e, 
santykių aiškinimasis, santykių ardy
mas, nemoralus elgesys, bendradarbia
vimo nutraukimas.

Bendradarbiavimo pavyzdžiais gali 
būti šie faktai: dar 1945 m. vasarą LF 
nariai išrinko Mykolą Krupavičių 
VLIK'o pirmininku, bendradarbiavo su 
KD dirbusiais šioje institucijoje. Vis 
dėlto KD ir frontininkų santykiai šlijo. 
Nesutarimus bandyta išsiaiškinti, ta
čiau nesėkmingai. Kaip liudija Antanas 
Maceina laiške L. Tulabai, dar vokiečių 
okupacijos metais pasitarimo pas vysk. 
V. Brizgį metu buvo nutarta „KD ne
atkurti, o veikti LF rėmuose ir vardu'"'. 
Turbūt prisimindami šitą nutarimą, LF 
priklausę asmenys buvo nemaloniai 
nustebę, kai 1946 m. pavasarį Kann- 
statte sušauktame katalikų veikėjų 
pasitarime politinio susiorganizavimo 
reikalu, dr. Petras Karvelis ir prel. 
M. Krupavičius „savo referatuose pa
sisakė už veiklą K D vardu" ". Šio 
pasitarimo dalyviai išsiskirstė nesu
tarę, kiek katalikų politinių partijų 
reikės išlaisvintoje Lietuvoje. KD at
stovai pasisakė už vieną, o LF - už dvi
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lojaliai dirbančias partijas12. Tų pačių 
metų rudenį Neuffene buvo sušauktas 
katalikų veikėjų pasitarimas. Jo metu 
greta kitų buvo priimta rezoliucija 
„Politinės taktikos klausimais“, skel
busi: „Galimas kataliką politikos 
diferencijavimasis tremtyje pasilieka 
tik studijinėje plotmėje ir negali 
reikštis siauro pobūdžio asmeniš
kumais. Kataliką simpatizavimas vie
nai ar kitai politinei minčiai negali 
būti įneštas į kultūrinį kataliką 
veikimą, kaip jį skaldąs ir kenkiąs“'3. 
Kaip Kaziui Pakštui 1954 m. dėstė 
Jonas Grinius: „tame suvažiavime 
buvo nutarta tremty politinią partiją 
neatkurti, bet pasitenkinti centrais ir 
politinią problemą studijomis. Tačiau 
Krjikščionią] demjokratą] lyderiai 
to nutarimo neilgai tesilaikė“ ir 1946 
m. instituciškai atnaujino savo partijos 
veiklą14. Tuo tarpu LF DP stovyklų są
lygomis nebuvo atkurtas. Po karo, 
Vokietijoje, atkūrus VLIK’ą, jame 
dalyvavo tik LF atstovai. Kaip liudija 
Juozas Kojelis, tokios pozicijos laikėsi 
LF vadas Juozas Brazaitis15. Vis dėlto 
koordinuotos LF veiklos pavyzdžių 
DP stovyklų laikotarpiu būta. Štai 
1948 m. pavasarį Fellbache buvo su
šauktas LF narių suvažiavimas. Šiame 
renginy buvo svarstyti LF programos 
metmenys. Kaip pastebėjo J. Grinius, 
nors suvažiavime krikščionys demo
kratai „nebuvo kritikuoti, nė pami
nėti“. tačiau LF suvažiavimas suerzino 
KD vadovus. 1948 m. vykusiame an
trajame KD suvažiavime LF buvo 
kritikuotas, o KD vadovas M. Krupa

vičius ištarė žodžius, kad „po bolše
viką antroji Lietuvos nelaimė yra 
Lietjuvią] fronto atsiradimas“'6.

Paaštrėjusiais KD ir LF santykiais 
susirūpino Lietuvių tautinis delegatas 
kan. F. Kapočius. Jo iniciatyva 1948 m. 
gegužės 28 d. Kirchheime buvo su
šaukti KD ir LF lyderiai. Buvo suda
ryta 5 asmenų koordinacinė komisija, 
kuri turėjo aiškintis nesutarimus, 
ieškoti sutarimo („vienybės“) ir ben
dradarbiavimo kelių. Koordinacinės 
komisijos veikla nebuvo ir negalėjo 
būti sėkminga, nes tuo pačiu metu 
lietuvių politiniame gyvenime vyko 
procesai, ardę lietuvių katalikų vie
nybę ir mažinę pasitikėjimą vienų 
kitais. KD vadovų (Prano Vainausko ir 
Vlado Šimaičio) iniciatyva 1948 m. 
pabaigoje Lietuvos Darbo Federacija 
(LDF) perėjo KD įtakon. Kitas bene 
svarbiausias KD ir LF santykius ypač 
neigiamai įtakojęs įvykis buvo LF 
vadovo J. Brazaičio apšmeižimas (esą 
jis gavęs pinigų iš JAV institucijų) ir 
neišrinkimas į VLIK’o Vyriausiąją 
Tarybą. Pastebėtina, kad tarp Europoje 
ir JAV buvusių LF aktyvistų vyko 
diskusijos, kaip pasielgti tokioje LF ir 
jos lyderiui J. Brazaičiui nepalankioje 
situacijoje. Tai byloja Amerikos 
lietuvių kultūros archyve (ALKA) V. 
Vaitiekūno archyve saugomos 
telegramos.

Anot J. Griniaus, Lietuvių frontas ir 
jį palaikęs Lietuvių vienybės sąjūdis 
negalėjo sutikti su tokia situacija, todėl 
Lietuvių fronto ir Vienybės Sąjūdžio 
atstovai pasitraukė iš VLIK’o17.
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Dokumentų kopijos iš ALKA, V. Vaitiekūno archyvas, Dėžė: 24, Byla: 2 Aplankas. 
LFBI. 1950-1953, L. 144-147.

Antrajam KD ir LF santykių išei
vijoje laikotarpiui (nuo 1952 iki 
1964 m.) būdingas aiškinimasis, kaip 
atsitiko, kad 1952 m. LF pasitraukė iš 
VLIK’o, buvo stengtasi išsilaikyti 
opozicijoje KD ir VLIK’ui, šiuo 
laikotarpiu taip pat vyko KD ir LF 
derybos dėl „vienybės“ ir LF grįžimo į 
VLIK’ą.

Žvelgiant retrospektyviai, LF 
pasitraukimą iš VLIK’o 1952 m. galima 
vertinti, kaip impulsyvią emocijų 
išraišką. Kaip 1953 m. teigė A. Macei
na, vertindamas LF pasitraukimą: ,J.v 
nežiūrėjau politinio tikslingumo, 
kuris yra laikinis. Sulaužius moralinį 
principą, sąjūdis mano akyse būtą 
netekęs garbės, o būti negarbingu 

negalima. Politiškai žiūrint, aš ir pats 
niekad neneigiu, kad išėjimas iš 
VLIK’o yra klaida“'*.

Nors vėlesniais metais ne vienas 
LFB vadovas išsakė mintį, kad LF 
pasitraukimas iš VLIK’o buvo klaida 
(1953 m. teigė A. Maceina19), nepatei
sinamas dezertyravimas (1954 m., 
V Vaitiekūnas2") ir kt. Tačiau 1952 m. 
rudenį vykęs LF suvažiavimas pritarė 
pasitraukimui iš VLIK’o. V. Vaitiekūnas 
laiške J. Griniui liudijo: „Pats suva
žiavimas išėjo geresnis nei laukiau, 
jei ne ta pasitraukimo slegianti nuo
taika, būt išėjęs labai įspūdingas. 
Dabar 6 valandas sugaišo pasitrau
kimui lukštenti, nors įsakmiai buvo 
prašyta neliesti to, kaip KAS TURĖ-
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JO būt, o leis tik tai, kas DABAR 
TURI būt, bet žinai sunku suturėti 
žmones nuo išliejimo tam tikros šird
gėlos. Stačiai keista, bet nebuvo nė 
vieno kitaip padėtį suprantančio. Gal 
ir juokais Brz. [Brazaitis- LB.] man 
pastebėjo, kad netikėjęs, kad aš galė
čiau taip apsimesti ir prieš savo nu
sistatymą ginti Pfulligeno tezę. Mano 
tezė buvo tokia: vyrai, jei dabar 
VLIK 'as atsistos ant koją, tai reiškia, 
kad pasitraukimas buvo prasmingas, 
o jei ir dabar VLIK’as klimps dar 
giliau, tai iš tokio VLIK’o bus pačiu 
laiku pasitraukta. Taigi jokiu atveju 
klaidos nepadaryta, nors auka 
padalyta didelė, žiūrint L F akimis"1'.

1952-1964 m. laikotarpiu vyko de
rybos, kurių metu bandyta sureguliuoti 
KD ir LFB santykius. Dvi konflik
tuojančias lietuvių katalikų politines 
jėgas sutaikyti bandė įvairios institu
cijos (ateitininkai, Čikagoje veikęs 
„Gintaro“ klubas) ir asmenys: kun. 
Antanas Juška, prof. K. Pakštas, 
L. Tulaba ir kt. Bandymai sutaikyti 
buvo nesėkmingi. Ir šiuo atveju tenka 
sutikti su J. Brazaičio ne kartą išreikštu 
pastebėjimu, kad konfliktuojančios 
pusės nepasižymėjo nuoširdžiu noru 
išsiaiškinti ir susitarti. 1956 m. VLIK'ui 
iškilus finansinių sunkumų, noras grą
žinti LFB į VLIK’ą pasidarė nuošir
desnis. Nuo 1956 m. tarp KD ir LFB 
ėmė vykti pasitarimai, kurių metu buvo 
aptariamos LFB grįžimo į VLIK’ąsąly
gos. LF derybininkai kėlė 2 pagrin
dinius reikalavimus: atitaisyti J. Brazai
čiui padarytą moralinę žalą ir išspręsti 

LDF bylą. Jei iš pradžių susitarti se
kėsi sunkiai, tai 1964 m. susitarimas 
buvo pasiektas. LDF byla buvo iš
spręsta sudarius 2 federacijas (LDF ir 
Lietuvių krikščionių darbininkų 
sąjungą). O dėl J. Brazaičio buvo 
priimta tokia formuluotė: „Vliko 
praplėstasis prezidiumas konstatuoja 
tą (1952.5.27) nutarimą buvus to 
meto aplinkybią ir nuotaiką išdavą, 
atsiradusią J. Brz. skundo iš esmės 
netikrinus, todėl NEOBJEKTYVIĄ"11.

Pastebėtina, kad nors LF pasi
traukimas iš VLIK’o 1952 m. bičiulių 
buvo vertintas kaip klaida, tačiau 
XX a. 7 deš., artėjant susitarimui, fron
tininkų tarpe išryškėjo 2 pozicijos: 
vienąją, nepalankią grįžimui į VLIK’ą 
atstovavo Vokietijoje gyvenę bičiuliai 
A. Maceina ir J. Grinius, kitą, V. Vaitie
kūno vadintą „vienybės ilgesio" 
poziciją, atstovavo dr. Antanas Raz
ma23. Nenorą grįžti į VLIK’ą sąlygojo 
bičiulių nuogąstavimai, kad toks 
sprendimas gali būti žalingas, nes 
sumažintų LFB aktyvumą, kovingumą. 
Anot V. Vaitiekūno, „Atvirkščiai man 
atrodo, kad dabar tas vlikininką 
žnaibymas dar bičiulius šiek tiek 
pajudina. O to nesant apsnūdimas tik 
padidėtą"1*. Nerimauta, kaip susi
tarimo su VLIK’o atveju bus sude
rinta LFB parama Leonardo Valiuko 
vykdytai akcijai ir gerų santykių su 
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) palai
kymas. (ALT prieštaravo L. Valiuko 
veiklai, o VLIK’o santykiai su ALT 
buvo geri.)25
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Nepaisant nuogąstavimų, 1964 m. 
LFB grįžo į VLIK’ą (tiesa jau pasi
keitusį). Anot Vytauto Antano Dam- 
bravos. grįžimas buvo kelias atitaisyti 
moralinę J. Brazaičiui padalytą 
skriaudą^.

Nors 1964 m. susitarimas formaliai 
normalizavo KD ir LF santykius, tačiau 
ankstesniais metais susiformavęs 
nepasitikėjimas, įtarumas vieni kitų 
atžvilgiu reiškėsi ir vėlesniais metais. 
Štai 1964 m. V. Vaitiekūnas ragino 
J. Grinių: „Krikščionių Darbininkų 
sąjunga jokiu būdu neturėtų nusiimti, 
nes niekada negali žinoti, kokia 
konsteliacija gali susidaryti. Kartais 
gali susidaryti tokia, kad KDS daly
vavimas gali būt labai ir labai 
reikalingas“21.

Apibendrinant, galima pasakyti, 
kad nors iš pradžių LF definavo save 
kaip rezistencinę organizaciją, vėliau 
išryškėjo frontininkų interesas politi
nėje srityje (išreikštas nepasaulėžiū- 
rinės politikos įgyvendinimo idėja) ir 
tai darė LF rimtais krikščionių demo
kratų konkurentais. Lietuvių katalikų 
nesutarimai politinio susiorganizavimo 
reikalu (jie amžininkų vadinti „krikš
čionių ir frontininkų pjautynėmis“ 
(kun. A. Juška, 195328), „civiliniu kam 
tarp frontininkų ir demokratų“ (Pranas 
Razgaitis, 196929), darė įtaką (daž
niausiai neigiamą) visai lietuvių išei
vijos katalikiškajai visuomenei. Pir
miausia šio konflikto metu aktyvių, 
iniciatyvių žmonių jėgos buvo skirtos 
ne pozityviai veiklai, bet santykių aiš
kinimuisi, intrigų/spąstų/pinklių rezgi
niui.

Konfliktas į lietuvių katalikų ben
druomenę išeivijoje įnešė neigiamų, 
destruktyvių reiškinių. Štai 1954 
vasario 6 d. laišku V. Vaitiekūnas ra
gino Leoną Prapuolenį pritarti net ir 
kvailiausiems Eduardo Turausko 
VLIK’o reformų pasiūlymams, nes 
„Šiandien jau tokia padėtis Vlike, kad 
jo galutinai nesugriovus, neatrodo, 
kad būt galima ką iš naujo būda
vote“5". Tais pačiais metais LFB džiū
gavo, kad KD nepasisekė rinkimuose 
į Amerikos lietuvių Romos katalikų fe
deracijos (ALRKF) vadovybę'1. Po LF 
pasitraukimo iš VLIK’o pašlijo KD ir 
LF narių asmeniniai santykiai. Štai 
L. Prapuolenis rašė: „Su Krupu [Kru
pavičiumi-!.B.] jokių santykių netu
riu. Koki yra santykiai galite spręsti 
iš to, jog keletą kartų įlipo į tą patį 
tramą, kuriuo mudu su Birute važia
vom į Reutlingeną. Bet įlipęs, ne tik 
kad neprisėdo prie mūsų, kur buvo 
vietos, bet visai nepasisveikinęs nuėjo 
toliau ir visų kelią išstovėjo“52. Kon
fliktas neigiamai veikė ateitininkų. Lie
tuvių Bendruomenės darbą.

Liaudies patarlė byloja, kad nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. Taip ir šiuo 
atveju, LFB pasitraukus iš VLIK’o, jie 
savo jėgas nukreipė darbui Lietuvių 
bendruomenėje. Konfliktas padėjo su
siformuoti frontininkų tapatybei. LFB 
turėjo ir sau, ir kitiems atsakyti į klau
simą, kas jie yra, kuo skiriasi nuo 
krikščionių demokratų. KD akylas 
žvilgsnis nors ir atitolino LFB pro
gramos paskelbimo datą, tačiau įtakojo 
kruopštų šio programinio dokumento 
rengimo darbą.
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Kova už Nepriklausomybę 
1941 m.

Augustinas Idzelis

Paskutinius penkerius savo gyve
nimo metus tyriau įvairius dokumentus 
susijusius su 1941 m. Birželio sukilimu, 
Laikinąja vyriausybe, nacių okupacija. 
Norėčiau pasidalinti kai kuriomis 
mintimis iš netrukus pasirodysiančios 
mano knygos pirmo tomo apie 1941 m. 
įvykius Lietuvoje.

1941 metais Lietuvos KGB vado
vas, LTSR valstybės saugumo liaudies 
komisaras Piotras Gladkovas nusiun
tė telegramą savo viršininkui Mas
kvoje. SSSR valstybės saugumo liau
dies komisarui Merkulov'ui. Telegra
moje buvo nurodytos žmonių katego
rijos, su kuriomis turėjo būti susi
dorota. Tuo pačiu buvo nurodyti ir 
konkretūs asmenys, kurie turėjo būti 
areštuoti ir ištremti per pirmas masines 
lietuvių deportacijas birželio mėnesį.

Iš telegramos matyti, kad 1941 m. 
Lietuvoje „buvo“ net 218 000 „liaudies 
priešų“, iš kurių net 22 900 turėjo būti 
areštuoti ir išsiųsti į koncentracijos 
stovyklas Rusijos šiaurėje. Prie šio 
skaičiaus pridėjus į sąrašus įtrauktų 
asmenų šeimos narius, tokių „liaudies 
priešų“ skaičius galėjo išaugti maž
daug iki 700 000.

Pagrindinis skirstymo į „liaudies 
priešus“ kriterijus buvo kai kurių Lie
tuvos gyventojų priklausomybė nepa
geidaujamai socialinei grupei. Su visais 
jais buvo susidorota. Manau, kad šiuo 
atveju terminas „sovietinis holokau
stas" yra tikslesnis nei „genocidas". 
Sovietinio holokausto esmė - visų 
žmonių, priklausiusių tam tikrai socia
linei grupei (klasei), likvidavimas. 
Nacių holokausto esmė - visų žmo
nių, priklausiusių tam tikrai tautinei 
grupei (žydų), likvidavimas. Stalinui 
rūpėjo žmonių socialinė kilmė, klasė, 
Hitleriui - žydų tauta. Taigi abu holo- 
kaustai turi panašių bruožų: jie buvo 
totaliniai, visi žmonės, priklausę tam 
tikrai socialinei klasei ar tautai, turėjo 
būti likviduoti. Skirtumas jų buvo tik 
tas, kad stalininis holokaustas, Lietu
voje prasidėjęs 1941 metų birželio 
mėnesį, nepasiekė kulminacijos. Tik 
maža dalis „liaudies priešų“ buvo 
areštuoti pirmos sovietinės okupaci
jos metu. Tačiau jų sąrašai, kaip ir tų 
asmenų, kurie skundė žmones liko 
archyvinėse bylose.

Antras mano knygos tomas skirtas 
rezistencijos. Birželio sukilimo, Laiki-
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nosios vyriausybės veiklos analizei. 
Analizuojant įvykius dėmesį skyriau 
rezistencijos eigai ir organizacinei bei 
geografinei struktūrai. Birželio sukili
mas - tai krašto okupacijos išdava ir 
holokausto pasekmė. Nepaisant to, 
kad kai kurie istorikai užsienyje Bir
želio sukilimą laiko antisemitiniu, aš 
taip nemanau. Birželio sukilimas buvo 
rezistencinio judėjimo, kuris prasidėjo 
Lietuvoje 1940 metų vasarą ir kas 
mėnesį augo bei stiprėjo, kulminacija.

Rezistenciją siūlau klasifikuoti į 
bendras sroves: vienoje pusėje buvo 
neorganizuota, spontaniška rezisten
cija, kitoje pusėje - organizuota. Abi 
srovės buvo labai ryžtingos, nors nely
gios skaičiumi. Abiems rezistencijos 
srovėms susijungus, 1941 metų birželio 
mėnesį ir įvyko ginkluotas sukilimas.

Analizuojant Lietuvos geografinę 
padėtį matome, kad krašte susidarė 
keturi organizuotos rezistencijos cent
rai. Trys susikūrė Lietuvoje, vienas - 
Berlyne. Kiekvienas centras buvo skir
tingas, turėjo savo atskirą organi
zacinę struktūrą ir veiklos pobūdį. 
Berlyno centras veikė gana atvirai, tai 
nebuvo konspiracinis štabas okupuo
tame krašte. Šį centrą sudarė politiniai 
pabėgėliai iš Lietuvos, radę prieglobstį 
Vokietijoje. Berlyno centro steigėjas ir 
vadovas buvo pulkininkas Kazys Škirpa. 
Jis ėmėsi iniciatyvos organizuoti rezi
stencinę organizaciją, kurios tikslas 
buvo Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. Vokietijos vyriausybė leido 
K. Škirpai veikti, nes siekė gauti kuo 
daugiau informacijos apie Raudo

nosios Armijos dislokaciją Lietuvoje. 
K. Škirpa parinko naujai rezistencinei 
organizacijai pavadinimą - „Lietuvos 
aktyvistų frontas“ (LAF). Šis vardas 
prigijo ne tik Berlyne, bet ir Lietuvoje.

Reikia žinoti, kad ši antisovietinė 
rezistencija nebuvo vienalytė (Berlyne 
ir Lietuvoje veikusios LAF‘o grupės 
buvo gana savarankiškos). Pastebė
jau, kad kai kurie istorikai Berlyne 
parašytus įvairius propagandinius 
raštus, laiko viso LAF'o ir Laikinosios 
vyriausybės programa. Ši tendencija 
neturi pagrindo, ji tik atspindi tam 
tikras ideologines kryptis, kurių genezė 
sovietinėje istoriografijoje. LAF'o 
ideologai Berlyne rašė įvairias pro
gramas ir kitus dokumentus, tačiau 
negalima teigti, kad jie atstovavo 
LAF'o galvoseną Lietuvoje. Lietuvoje 
LAF'as buvo pogrindinė konspiracinė 
organizacija ir rūpinosi ne ideolo
giniais, bet praktiniais sukilimo klau
simais. Rezistencinis judėjimas Kaune 
buvo studentų ir universiteto perso
nalo rankose. Sukilėlių štabas faktiškai 
buvo koordinacinis centras, kuris nau
dojosi buvusiomis studentų korpora
cijų ir organizacijų struktūromis bei jų 
narių paslaugomis.

Vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje rezi
stencijos centru tapo Kretingos mies
tas. Šio centro vadas buvo Osvaldas 
Žadvydas, vienas iš Šaulių sąjungos 
vadų. Savo veikloje O. Žadvydas nau
dojo šaulių organizacijos struktūrą 
kaip savo organizacijos pagrindą. Prie 
šaulių prisidėjo ir mokytojai. Osvaldo 
Žadvydo vadovaujama grupė, būdama
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pasienio zonoje, turėjo ryšį su LAF’u 
Berlyne. Tai ir buvo organizacijos silp
nybė. Netrukus Žadvydas buvo so
vietinio saugumo areštuotas, o organi
zacija sunaikinta.

Vokiečių ir sovietų saugumas šiuo 
laikotarpiu artimai bendradarbiavo 
naikinant organizuotą pasipriešinimą 
Lietuvoje. Šis reiškinys dar nėra pilnai 
atskleistas, bet turiu pagrindo daryti 
tokią išvadą.

Vilniaus LAF’o centras buvo orga
nizuotas majoro Vytauto Bulvičiaus, 
Vlado Nasevičiaus, Mykolo Naujo
kaičio bei kitų. Majoras V. Bulvičius 
buvo Lietuvos kariuomenės genera
linio štabo karininkas ir tuo pačiu 
partizaninio pogrindžio žinovas. Prieš 
pat bolševikų okupaciją j is dėstė kari
nio paruošimo kursą pirmakursiams 
Vytauto Didžiojo universiteto stu
dentams. Sovietų okupacijos metu Lie
tuvos kariuomenė buvo sunaikinta: 
daug kareivių ir karininkų buvo atleisti 
iš tarnybos. Karininkai buvo areštuoti, 
nors masiniai suėmimai dar nebuvo 
prasidėję. Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės likutis buvo įjungtas į 
Raudonosios Armijos 20-tąjį teritorinį 
šaulių korpusą. Maskva nepasitikėjo 
šia karine formuote, nors joje buvo 
daug rusų karininkų ir politrukų. 1940 
metų pavasarį šis korpusas buvo per
keltas toliau nuo sienos su Vokietija ir 
lietuviškai aktyvaus rajono: viena divi
zija buvo dislokuota Pabradės, antra - 
Varėnos poligonuose.

Ryšiai tarp Vilniaus ir Kauno 
LAF’o štabų buvo gerai išvystyti. 

Pradžioje buvo nutarta, kad sukilimui 
vadovaus Vilniaus centras. Svar
biausiais sukilimo dalyviais turėjo būti 
lietuviškų dalinių kariai, kurie buvo 
dislokuoti Vilniaus krašte ir pačiame 
Vilniaus mieste. Sukilimo pradžioje 
dalis vyrų, vadovaujami majoro V. Bul
vičiaus, turėjo užimti Vilniaus miestą, 
Vilniaus radiofoną ir iš čia paskelbti 
apie Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą bei Laikinosios vyriausybės su
darymą. Laikinosios vyriausybės su
dėtis buvo numatyta dar balandžio 5 d. 
per bendrą pasitarimą su Kauno 
LAF’o nariais. Vilniaus štabo nariams 
Laikomojoje vyriausybėje buvo pati
kėtos svarbios pozicijos: majoras 
V. Bulvičius turėjo tapti Krašto apsau
gos ministru, V. Nasevičius - Vidaus 
reikalų ministru, Statkus - Prekybos 
ministru ir t.l.

Mykolas Naujokaitis - vienas iš 
Vilniaus štabo vadų, 1941 metų sausio 
mėnesį slaptai išvyko iš Vilniaus ir 
vasario mėnesį pasiekė Berlyną, kur 
susitiko su K. Škirpa. Balandžio mėnesį 
M. Naujokaitis grįžo į Lietuvą. Tačiau 
pasienyje jį išdavė vokiečių slaptoji 
tarnyba. Prie sienos Naujokaitis buvo 
areštuotas ir rimtai sužeistas. Nepaisant 
patirtos traumos M. Naujokaitis 
sugebėjo perduoti žodinę informaciją 
Kauno LAF’ui. Jo informacija buvo 
trumpa: karas turi prasidėti gegužės 
pradžioje, sukilėliai turi nešioti ant 
rankos raiščius su užrašu „TAD“ - 
(Tautinė darbo apsauga).

Vokiečių slaptoji tarnyba Sicher- 
heits Dienst turėjo visą informaciją
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apie K. Škirpos veiklą Berlyne ir jo 
kontaktus su M. Naujokaičiu bei 
Vilniaus štabu. Vokiečių slaptoji tar
nyba, anksčiau buvusi Reicho Sau
gumo biuro dalimi, negalėjo uždrausti 
K. Škirpos veiklos Berlyne. K. Škirpa 
buvo naudingas Vermachto vokiečių 
karinei žvalgybai. Prieš „Barbarosos" 
operaciją Vermachto interesai buvo 
svarbesni negu vokiečių slaptos tar
nybos. Tačiau bet koks sukilimas Lie
tuvoje ir Laikinosios vyriausybės su
darymas neatitiko vokiečių slaptos 
tarnybos (SD) ketinimų. Todėl vokie
čių saugumas nutarė pasinaudoti 
ryšiais su NKVD. Beje, tuo metu ryšiai 
tarp vokiečių ir rusų buvo itin geri. 
Noriu pateikti vieną pavyzdį: vokiečiai 
komunistai, kurie anksčiau buvo radę 
prieglobstį Sovietų Sąjungoje, vėliau 
buvo grąžinti į Vokietiją. Daugelis jų 
žuvo nacių koncentracijos stovyklose.

Kionigsbergo SD centras koor
dinavo ryšius su Lietuva. Du svarbūs 
SD pareigūnai buvo iš Lietuvos. 
Vienas iš jų - Ričardas Švaiceris. Prieš 
pirmą okupaciją R. Švaiceris buvo 
Juozo Vainausko agentas Kulturver- 
band’o organizacijoje. Vėliau jis išvy
ko į Vokietiją ir čia tapo Stahlecker'io 
asmeniniu lietuvių kalbos vertėju. Ki
tas SD pareigūnas - Pranas Burba, 
prieš pirmą okupaciją buvo gana aukš
tas Lietuvos saugumo pareigūnas. Jis 
buvo atsakingas už slaptai Lietuvoje 
veikusios komunistų partijos sekimą. 
Vienas komunistas, kurį Pr. Burba 
greičiausiai pažinojo, buvo Alek
sandras Slavinas - Lietuvos žydas. 

1941 metais dirbęs N KGB kontr
žvalgybos viršininku Lietuvoje. Per 
šiuos du žmones vokiečių saugumas 
pateikė informaciją apie Vilniaus LAF‘o 
štabą sovietams. Visi štabo vadai ir 
pareigūnai, tame tarpe ir mjr. V. Bul- 
vičius. buvo areštuoti. Visas sukilimo 
štabas Vilniuje buvo sunaikintas. To
dėl netrukus visą vadovavimą suki
limui perėmė LAPo Kauno štabas. 
Nežiūrint Vilniaus LAPo vadovų suė
mimo. pasipriešinimas okupantams 
Vilniuje nebuvo sunaikintas, pasikeitė 
tik jo mastelis ir forma.

Noriu paminėti dar vieną labai 
svarbų aspektą kalbant apie 1941 metų 
holokaustą Lietuvoje. Sutiksite, kad 
XX amžius - vienas svarbiausių laiko
tarpių žmonijos istorijoje. XX a. vyko 
neregėto masto įvykiai ir procesai. 
Pasaulio istorijos fone Lietuva ir jos 
gyventojų istorija - tai mažas lašas 
visos žmonijos istorijos jūroje. XX a. 
didelių valstybių žaidimuose Lietuva 
atrodė kaip mažas nereikšmingas 
kamuoliukas, kuris pakliuvo tarp mil
žino kojų. Nepaisant visų spardymų, 
Lietuva išliko, ir šiandien vėl egzistuoja 
kaip nepriklausoma valstybė jau 
daugiau 15 metų. Tolimesnis Lietuvos 
likimas priklauso nuo visų lietuvių 
ryžto bei nusiteikimo tęsti tautos ir 
valstybės gyvastingumą. Tai priklau
so nuo kiekvieno iš mūsų asmeninio 
egzistencinio sprendimo. Sąmoningai 
ar nesąmoningai tą sprendimą padaro 
kiekvienas asmuo. Šia prasme Lietuvos 
ateitis yra lietuvių rankose, lietuvių 
širdyse ir lietuvių sąmonėje, o ne
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Vašingtone, ne Maskvoje ir ne Ber
lyne. Tautos ir krašto istorija yra ypa
tingai svarbus pamatas, kuris sieja lie
tuvius ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Tai mus visus įprasmina kaip lietuvius. 
Taigi lietuviškumas tampa sąmonės 
reikalu. O lietuviška sąmonė yra glau
džiai susijusi su savo istorijos pa
žinimu. Jei mes nepažinsime savo 
praeities, tai ryšiai tarp mūsų, lietuvių, 
silpnės ir bluks, praras reikšmes. Nu
tautėjimas išeivijoje yra savo praeities 
nežinojimo išdava. Ypač netolimos pra
eities. Ypatingai svarbu, kad ne tik jau
nimas. bet ir visi kiti žinotų svar
biausius faktus iš Lietuvos istorijos. 
Ypač iš XX amžiaus. Žinodami Lie
tuvos demografinę bei geografinę pa
dėtį ir suvokdami, kad mūsų tauta bei 
kraštas yra gana mažas, tas mūsų 
mažumo faktorius turi ir tam tikrus 
privalumus. Istoriniai įvykiai Lietuvoje 
tampa ryškesni, artimesni: mūsų tėvai, 
mūsų seneliai XX amžiuje buvo 
svarbiausi visų įvykių dalyviai ar 
liudininkai. Lietuvos istorija tampa 
glaudžiai susijusi su mūsų šeimų ir 
giminių istorija. Šitas ryšys turi būti 
kūrybiškai panaudotas. Laikas nestovi 
vietoje. Lietuvių karta, kuri gimė, 
užaugo ir mokslus baigė tarpukario 
Lietuvoje, jau išeina. Deja. Amžinybėn 
iškeliaujantys šios kartos atstovai ne
parašė savo prisiminimų. Tai yra didelė 
istorinė tragedija.

Mano galva, patys svarbiausi 
XX amžiaus metai Lietuvoje buvo 
1941-ieji. Vien tik birželio mėnesį tarp 
įvykių ir srovių, kurios subėgo į vieną 

košmarišką tašką, buvo: krašto sovie
tizacija, masiniai Lietuvos gyventojų 
trėmimai, antisovietinė rezistencija, 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo 
pradžia, sukilimas, Laikinosios vyriau
sybės paskelbimas ir žydų holokausto 
pradžia. Visatai įvyko 1941 m. birželio 
mėnesį, [vykiai sekė vienas paskui kitą 
ir beveik vienu metu.

Suprantama, kad yra nemažai isto
rikų ir rašytojų (ypač gyvenančių už
sienyje), kurie kritiškai žiūri į tų metų 
įvykius ir kaltina lietuvių tautą įvairiau
siomis nuodėmėmis. Dažnai eilinis lie
tuvis. ypač gimnazistas ar studentas, 
negali atsakyti į šiuos nepagrįstus kal
tinimus, nes nežino bendro konteksto 
ir konkrečių faktų apie 1941 m. vyku
sius įvykius.

Laikinosios vyriausybės paskel
bimas birželio 23 dieną buvo ypatingai 
svarbus. Sukilimo tikslas buvo atsta
tyti Lietuvos suverenumą, o suvere
numo manifestacija tapo Laikinoji 
vyriausybė. Sukilimas pirmiausiai 
buvo nukreiptas prieš sovietus ir 
sovietinę okupaciją. Taip pat sukilimas 
buvo organizuotas nepaisant vokiečių 
vadovybės nuomonės ir planų. Kaž
kodėl šis faktas neakcentuojamas. 
Sukilimas ir Laikinosios vyriausybės 
paskelbimas pirmadienį, birželio 23 
dieną, tiek sovietams, tiek naciams 
buvo netikėtas.

Laikinosios vyriausybės paskel
bimas atskleidė ir egzistuojančią trintį 
tarp įvairių vokiečių valdžios bei sau
gumo struktūrų. Vokiečių saugumas 
(SD) norėdamas turėti Laikinąją
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vyriausybę savo žinioje iš Berlyno į 
Kauną atskraidino gen. Stasį Raštikį. 
Jie tikėjosi, kad generolas S. Raštikis 
bus jų žmogus. Tačiau generolas liko 
Lietuvos patriotas ir netapo SD sta
tytiniu. Nesulaukdamas planuotų kon
taktų su gen. Raštikiu, kuris buvo 
Laikinosios vyriausybės narys, vokie
čių saugumas suakty vino savo darbą 
su voldemarininkais. Liepos 23-osios 
naktį, vokiečių saugumo remiami vol- 
demarininkai pradėjo perversmą prieš 
Laikinąją vyriausybę. Tačiau perver
smas nepavyko ir voldemarininkai bei 
SD savo tikslų nepasiekė. Laikinoji 
vyriausybė nebuvo pašalinta ir veikė 
toliau.

Tačiau vokiečių saugumas suge
bėjo įterpti voldemarininkus į Lietuvos 
karines ir saugumo struktūras. Kapi
tonas Stasys Kviecinskas Kauno kari
nio komendanto poste pakeitė pulki
ninką Jurgį Bobelį. Majoras Kazys 
Šimkus tapo Tautinės darbo apsaugos 
bataliono vadu Kaune. Vytautas Rei- 
vytis tapo politinio departamento 
direktoriumi. Stasys Čenkus buvo 
svarbus saugumo valdininkas. Tas pa
reigas Čenkus perėmė iš Jono Vainau
sko, kuris buvo vokiečių saugumo 
areštuotas ir uždarytas sunkiųjų darbų 
kalėjime.

Nepavykus voldemarininkams su 
vokiečių saugumo tarnybos pagalba 
nuversti Laikinosios vyriausybės, ga

lutinį žodį tarti turėjo vokiečių karinė 
administracija. Tačiau Laikinosios 
vyriausybės nuvertimas nebuvo nau
dingas Vermachtui.

1941 m. liepos 7 d. Vermachto 
Šiaurės grupės vadovybė gavo tokį 
nurodymą iš vyriausiosios vadovybės 
Berlyne: „Fuhreris nusprendė, jog 
politiniam Pabaltijo erdvės ateities 
sutvarkymui neturėtų būti užbėgama 
už akių. Naujai susidariusių vyriau
sybių tarpininkavimas, kiek tai susiję 
su ramaus bei normalaus darbo krašte 
palaikymu ir pagalba vokiečių kariuo
menei (ypač jos aprūpinimo srityje), 
yra priimtinas. Tačiau priimtinas tik tuo 
atveju, jei tai nėra susiję su politiniu 
pripažinimu“.

Kaip žinome, vokiečiai nepripažino 
Laikinosios vyriausybės. Ji sugebėjo 
išsilaikyti tik šešias savaites. Tačiau ir 
per šį trumpą laikotarpį Laikinoji vy
riausybė sugebėjo kūry biškai ir savo 
naudai pasinaudoti trintimi tarp Lie
tuvoje esančio Vermachto ir Hitlerio 
saugumo struktūrų. Tai buvo didelis 
jos nuopelnas.

Netrukus visa Lietuva buvo oku
puota, Laikinosios vyriausybės kom
petencija apribota bei greitai visai 
uždrausta. Nežiūrint visų šių apri
bojimų ir veiksmų iš vokiečių pusės. 
Laikinoji vyriausybė per šį sunkų 
laikotarpį padėjo pamatus tolimesnei 
rezistencijai.

Pranešimas skaitytas 2005 m. Kaune 
Į LA/Sl 'Ę fondo XII' studijų savaitėje.
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Senelio knygnešio taku
Milda Narmontienė

Spalio 7d. į amžiną poilsio vietą 
Kupiškio senosiose kapinėse atgulė 
a. a. dr. Vytauto Majausko palaikai, 
parvežti iš Amerikos. Juos atlydėjo 
žmona Vanda, velionio vaikai. Šv. Mi
šias aukojo Kauno Šv. Pranciškaus 
Ksavero (jėzuitą) bažnyčios rektorius, 
teologijos daktaras jubil. L. Zaremba ir 
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų 
bažnyčios vikaras S. Kumetis. Mums 
neįprastai, bet šiltai ir gražiai šv. Mišių 

metu skambėjo ne tik velionio dukterų 
skaitomi Šv. Rašto skaitiniai, bet ir 
gyvu žodžiu pasidalinti prisiminimai 
apie velionį. Nepakartojamas bend
rumo jausmas!

Kapinėse Kupiškio rajono savi
valdybės bibliotekos informacijos ir 
kraštotyros skyriaus vedėja D. Baro
nienė visų dėmesį atkreipė į tai, kad 
velionis ilsėsis ne tik šalia savo ma
mos ir tetos, bet ir šalia savo senelio - 
knygnešio Antano Augulio.

Sugrįžęs į gimtinę ir prie senelio... Dr. Vanda Majauskienė su dukromis Lidija ir Violeta 
bei vaikaitėmis Daina ir Arija šalia vyro kapo.
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Su Vytautu Majausku, medicinos 
daktaru, žymiu Amerikos lietuvių 
veikėju ir jo žmona p. Vanda susipažinau 
dirbdama Kupiškio dekanato „Caritas" 
vadove, kai jiedu 1994 m. atvyko į 
Kupiškį ir atvežė pinigų nepasiturin
čioms, bet tvarkingoms šeimoms parem
ti. Nuo to laiko tiek p. Vytautas, tiek 
p. Vanda prašė kreiptis į juos tik 
vardais. Abu su Vytautu buvo gydy
tojai, abu aukštaičiai, tad greit radom 
bendrą kalbą.

Gimė Vytautas Majauskas 1918 m. 
spalio 13 dieną Kupiškyje. Dvejų metų 
amžiaus netekęs mamos, patyrė ne
lengvą našlaičio dalią. Nors pamotė, 
kaip jis prisimena, jo neskriaudė, bet 
meilės nedalino. Kai baigė Kupiškio 
progimnaziją, tėvas sumanė leisti jį 
kalvystės amato mokytis, bet išgelbėjo 
senelė. Stipriai „diržus susiveržę", 
daug ko atsisakę, nuvežė jį į Rokiškio 
gimnaziją toliau mokslų siekti. Savo 
laiškuose Vytautas daug šiltų žodžių 
yra išsakęs ne tik apie savo senelius, 
bet ir apie tetą Marytę Augulytę, Šv. 
Pranciškaus Mažesniųjų Brolių trečio
jo (pasauliečių) ordino vienuolę.

Vytauto dukra Lidija šiandien di
džiuojasi, kad jiems, šešiems vaikams, 
tėtis yra davęs ir šaknis - katali
kiškumą ir lietuviškumą, ir sparnus - 
išsilavinimą. Ji sako, kad tėtis ėjo į 
bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir 
kiekvieną kitą šventą dieną ir, kol visi 
gyveno po vienu stogu, eidavo ir vai
kai. Tai, kad esi pavargęs, užsiėmęs ar 
sergantis, nebuvo joks pasiteisinimas. 
Jis didžiavosi, kad visi šeši jo vaikai 

baigė universitetus, du iš jų gavo 
daktaro laipsnius, dar trys tapo ma
gistrais.

Susipažinus su V. Majausko bio
grafija, paaiškėja, kad tos šaknys 
ateina iš labai giliai - iš jo protėvių 
stiprybės. Į vaikystės prisiminimus Vy
tautas grįždavo dažnai. „Velykos! 
Jaučiuosi lyg dalyvaučiau Prisikėlimo 
Pamaldose šalia jūsų. Mano seneliai 
budėdavo bažnyčioj visą šeštadienio 
naktį: atgailaudavo, melsdavosi, gie
dodavo. „Verkite aniolai“ - aidėjo cho
rui giedant ir orkestrui pritariant, net 
langų stiklai virpėdavo. Po Prisikėli
mo - namuose iškilmingi pusryčiai, o 
po jų - senųjų pogulis. Aš, kad nepri
budinčiau, turėdavau išnykti. Kur 
dingti? Patraukdavau dar purvinu 
keliuku į Kiškio mišką. Priskindavau 
žibučių, kurias senelė pamerkdavo į 
šimtametę, storakaklę vazą.“ Arba vėl. 
„Buvau, kaip tada mūsuose vadin
davo, „klapčiukas“. Bet išdykęs... Einu 
ankstyvą rytą, jau vasarai nokstant, 
kapų keliuku pro Bočiulio malūną baž
nyčios link. Naktį būta lietaus ir vėjo. 
Ir čia pat - tvoroj - skylė. Viena lentelė 
atvėpus guli žemėje. O už tvoros - žo
lėj - geltonuoja alyviniai obuoliai. Ne
atsilaikiau ir, tyliai įlindęs pro skylę, 
drebančia širdimi kišausi į mažas 
kišenytes kvepiančių alyvinių. Tik bar- 
bar krumpliu į langą. „Tu, varlioke, 
lauk iš sodo!..“ Šokau atgal pro tą pa
čią skylę ir sustojau. Lentelėj buvęs 
didelis vinis, per medžiaginį padą ir 
pėdą išlindo į kojos viršų. Prispaudžiau 
lentelės galą sveika koja, ištraukiau
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vinį ir nusvyravau, palikęs kraujo dė
mes smėlyje, bažnyčios link. Vandens 
lovy, kur girdo arklius, išploviau batus, 
apvaliau koją, uždėjau laikraščio 
skiautę ir nenualpęs patarnavau Mi
šioms. Namiškiams nesakiau. Mirkiau 
koją vandeny, gydžiau anglimi. Išsi
laižiau, kaip Brisius, pats. Tai va, koks 
aš buvau „klapčiukas“... Bet gana 
istorijų ir svaičiojimų, seni žmonės 
užsiplepa ir kartoja tuos pačius nuo
tykius.“

1938 m. už aktyvią ateitininko veiklą 
Vytautas buvo pašalintas iš gimnazijos 
ir 1939 metais baigė Panevėžio gimna
ziją. Tais pačiais metais įstojo į Kauno 
Karo mokyklą, kurią baigė 1940 m. (XV 
asp. laida). Dėl politinių motyvų jam 
nebuvo suteiktas karininko laipsnis. 
Jis buvo paleistas į karininkų atsargą. 
Nuo 1940 m. rugsėjo 10 dienos stu
dijavo VDU Medicinos fakultete, čia 
įsitraukė į antisovietinę pogrindžio 
veiklą, buvo Ateitininkų moksleivių 
sąjungos centro valdybos pirmininkas.

Kilus Vbkietijos-SSRS karui, 
dalyvavo Birželio sukilime, vadovavo 
Kupiškio sukilėlių būriui, palaikė ryšį 
su Kauno sukilėlių štabu. Apie tą metą 
Vytautas rašė: „Karas. Kupiškis. Gyvai 
prisimenu 1941 m. Liepos 21 dieną. 
Rytų Aukštaitija mano išvaikščiota ir 
dviračiu išvažinėta. Kupiškis-Molėtai 
-Kirdiškiai-Zarasai-Utena-Salakas- 
Užpaliai-Andrioniškis-Rokiškis- 
Kamajai-Svėdasai. Tų miestelių 
aikštės, miškai ir smiltynai pašventinti 
mano klasės draugų krauju.“

Gyvi prisiminimai ir apie Sedos 
kautynes:„Žemaitiją ir mūsų sodybą 
Telšiuose užplūsta mano jaunystės ir 
gimnazijos draugai. Stoja į Žemaičių 
pulką. Draugai apkasuose, o aš?! 
Sąžinė laimėjo. Nuėjau pas draugus, 
palikęs Vandą su 4 savaičių kūdikiu 
pas tėvus. Sedą man primena gydy
tojo uniforma, draugą su peršautais 
viduriais, nepjautus laukus ir žiaurią 
penktadienio naktį, kai rusų tankai 
pajudėjo per Ventą prieš šautuvais ir 
vienu kitu kulkosvaidžiu ginkluotus 
lietuvius. Daugelis jų guli Sedos kapi
nėse. O aš, tokia Dievo valia, baigęs 
mokslus, išauginęs ir išmokslinęs šešis 
vaikus, ne prabangiai, bet pasiturinčiai 
gyvenu JAV“.

Po Sedos kautynių Vytautas su 
žmona ir dukra Danguole pasitraukė į 
Vokietiją. Ten baigė Tiubingeno uni
versitetą ir gavo gydytojo diplomą, o
1948 metais apsigynė medicinos 
daktaro laipsnį. 1946-1948 metais 
mokytojavo Švabijos Gmiundo ir Niur- 
tingeno lietuvių gimnazijose. 1947-
1949 metais dirbo Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių gailestingųjų seserų mokyklos 
direktoriumi. 1949 m. emigravo į JAV. 
Gyveno Albany, Detroite, dirbo gydy
toju įvairiose ligoninėse. Nuo 1984-ųjų 
vertėsi privačia praktika Detroite. Ilgą 
laiką buvo Lietuvių gydytojų draugijos 
pirmininkas. Gyvai reiškėsi Lietuvių 
fronto bičiulių (LFB) veikloje, buvo 
centro valdybos pirmininkas. Aktyviai 
bendradarbiavo lietuvių spaudoje, be 
jo retai apsieidavo kuris nors lietuvių 
renginys.
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Dukra Violeta sako: „Mūsų namai 
visuomet buvo pilni visko - knygos, 
paveikslai, skulptūros, muzika, svečiai, 
vakarėliai, šokiai, vaišės...Daug žmonių 
yra peržengę mūsų namų slenkstį ir 
pajuto tėvelio žavesį, energiją, entu
ziazmą, inteligenciją. Mūsų tėvelis 
mėgo šokti ir dainuoti. Jis išmokė mane 
ir Danguolę šokti tango, valsą, čia-čia- 
čia, o mes jį - rock’n’roll! Jis visuomet 
buvo tikras džentelmenas“.

Negalima nepaminėti Vytauto 
aistros slidinėti. Slidinėjo jis iki 76 me
tų amžiaus, dalyvavo Nastar slidinė
jimo varžybose ir kaip sako dukra 
Lidija, surinko didelę aukso medalių 
kolekciją.

Apie gyvenimą užjūryje Vytautas 
nedaug terašė. Kiek plačiau pasakojo 
apie Kanadą, į kurią su žmona vyk
davo ilsėtis. Kanados gamta jiems la
biausiai primindavo Lietuvą. Džiaug
davosi Dainavos stovykla JAV, kur 
vasaras praleisdavo visi jo vaikai.

Arba vėl: „...turėjau daug namų. 
Vis kėlėmės pagal finansinį stovį į ge
resnį, bet niekada neturėjau namo. Čia 
ir glūdi mūsų, išeivių tragedija. Į Ku
piškį tebesu įaugęs ir niekas manęs iki 
šiol iš jo aplinkos neišrovė. Tai mano 
gimtinė, mano jaunystė, mano namai“.

Daug su Vytautu diskutuodavome 
apie politiką. Būdamas tikras lietuvis 
patriotas, sielodavosi dėl Lietuvos 
žaizdų, bet kalbėdamas apie konkrečius 
žmones, čia pat pridurdavo: „Tegul 
Aukščiausias teisia, esu nevertas į ką 
nors mesti akmenį ar kaltinti artimą“.

Paskutiniųjų metų laiškuose to
lydžiai stiprėjo išėjimo nuojauta. 
Paskutinį kartą palikdamas Lietuvą 
Vytautas rašė: „Rytoj anksti paliekam 
Lietuvą. Ar besugrįšim? Pirmosios ryt
mečio šalnos jausmas: šviesu, bet 
šalta. Paliekam tiek daug, ką norė
tumėm su savimi pasiimti: liko nenu- 
skintas žiedas, neaplankytas kampelis, 
nepasakytas žodis...“

Mirė Vytautas eidamas 86-uosius 
metus. „Reumatoidinis artritas, per 30 
metų gydantis kortizonu, leido gyventi, 
bet sugraužė sąnarius. Dabar atėjo 
laikas stuburui. Atsiperku skausmo 
tabletėmis. Skausmai pakeliami... 
O žinai - šiaipjau esu net laimingesnis 
- kančia ir mąstymas nuskaidrina protą 
ir sielą. Pažįsti save iš arčiau, įlendi į 
save. Randi ir deimantus, ir uknolius“.

Išėjo žmogus, tačiau pasiliko ne tik 
žmonos, šešių vaikų ir giminių 
atmintyje, bet ir daugelio mūsų, 
lietuvių, širdyse. Pasiliko savo darbais, 
savo žodžiais, savo pavyzdžiu.

Naudota literatūra

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 
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Musų skausmo paminklas
Aldona Žemaitytė

Kai pirmą kartą dar giliais brež
nevinio sąstingio metais į mano rankas 
pateko tremtinio atsiminimų (užrašų) 
sąsiuvinis, skaitydama verkiau. Buvo 
vėlyva naktis Kaune, Žaliakalnio Kal
niečių gatvėje, pas seseris vienuoles, 
kurios priglausdavo mane studentę, o 
vėliau - jauną „Literatūros ir meno" 
darbuotoją, nakvynei. Ir įdavė į rankas 
tą sąsiuvinį, neužmirštamą gėlos ir 
sielvarto gėlę, kuri vėliau, jau Atgimimo 
ir Nepriklausomybės metais lydėjo 
mane lyg ženklas, lyg simbolis, lyg 
priekaištas, kad man neteko kentėti tų 
gulaginių kalvarijų, lyg įpareigojimas, 
kad aš privalau visiems ir visuomet 
pasakoti apie savo tėvo, politinio 
kalinio ir tremtinio, ir kitų šimtų tūk
stančių tremtinių Golgotos kelią per 
Sibiro sniegynus, taigynus, per ledines 
Šiaurės upes ir neįveikiamus kalnus. O 
vis dėlto jie įveikė, daug jų sugrįžo 
Tėvynėn, dar daugiau jų nuplovė 
audrotos Laptevų jūros bangos, už
mušė krisdami galingi Sibiro mau
medžiai, nukankino žiaurūs lagerių 
prižiūrėtojai, badas, šaltis ir neviltis.

Vykdydama tą įpareigojimą, jau 
1989 metais iš tremtinių atsiminimų 
sudariau knygą „Amžino įšalo žemė", 
vėliau redagavau daug kitų leidinių 
apie tremtį, daug straipsnių periodikoje

rašiau pati ir visada nuolankiai lenkiau 
galvą prieš tuos, kurie palaidojo savo 
jaunystę, gyvenimo viltį ir perspektyvą, 
paaukojo ją baisiam XX amžiaus vidurio 
marui, kurį istorija įvardins stalinizmo ir 
bolševizmo vardu. Tai bus dar negreit, 
to nesulauks mano karta ir gal net 
vėlesniosios... Bet tikiu, kad Teisingumo 
svarstyklės pagaliau atseikės tai, kas 
priklauso žmoniškumui.

Tos ašaros, riedėjusios ant pagal
vės vėlią naktį Kalniečių gatvės palė-
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pėje, kai skaičiau nežinomo tremtinio 
užrašus-dienoraštį, parašytą naiviu, už 
širdies griebiančiu tikrumu, tos ašaros, 
išverktos blausiai elektros lempelei 
šviečiant, lydėjo mane kiekvieną kartą, 
kai susidurdavau su tremties tema. Ir tik 
visai neseniai suvokiau, kad jos buvo 
mūsų visų skausmo išraiška, kaip visų 
mūsų skausmo paminklas yra granitinė 
stela, brolijos „Lapteviečiai“ rūpesčiu 
atsistojusi 2006 m. spalio 9 d. šalia 
Lukiškių aikštės Vilniuje, prisiglaudusi 
prie lauko riedulių piramidės, kuklios, 
lyg lietuviškų pievų gėlynas. Steloje 
keturiomis kalbomis (lietuvių, jakutų, 
rusų ir anglų) įrašyta, kad šis paminklas 
yra skirtas „Lietuvos tremtiniams, 
kentėjusiems ir žuvusiems 1942-1956 
metais Jakutijoje“.

1989 metais tolimoje Jakutijoje 
dirbo keturios Sąjūdžio organizuotos 
ekspedicijos. Vieni statė paminklus, 
kiti rūpinosi palaikų grąžinimu į 
Lietuvą. Ekspedicijose dalyvavo nema
žai tremtinių ar jų vaikų. Jakutijoje 
pastatyti keturi paminklai ir V. Giba- 
vičiaus sukurtas koplytstulpis tapo 
pirmaisiais mūsų skausmo paminklais 
Arktyje. Bykove lietuviai pastatė 
paminklą ir žydams, ištremtiems iš 
Lietuvos prie Laptevų jūros. O pamin- 
klas-stela, kuris šiemet atsistojo 
Vilniuje, turėjo stovėti Jakutske, tačiau 
Jakutskas, o tiksliau - Rusijos Admini
stracija, jo nepriėmė. Paminklas įgavo 
kitą istorinę prasmę, jis simbolizuoja 
jau visų Lietuvos tremtinių dalią ir 
liudija pasauliui 2005 metų Rusijos 
nuostatas. Jam paskirta vieta Aukų 

gatvėje, šalia Genocido aukų muzie
jaus. Paminklo autoriai: skulptorius 
Jonas Jagėla ir architektas Algis 
Vyšniūnas. Spalio 9-tąją paminklinę 
stelą pašventino Lietuvos kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis ir sukalbėjo 
maldą, nes kardinolo kalba buvo lyg 
malda, verta įrašyti į „Sibiro tremtinių 
maldaknygę“, kuri išversta į keliolika 
pasaulio kalbų. Ir žodžiai iš Dovydo 
psalmių čia itin pritiko savo amžinumu. 
Kardinolo kalbos-maldos esmė buvo 
ta, kad Dievas visuomet yra arti mūsų 
ir niekada nepalieka mūsų vienų.

Atidengimo iškilmėse dalyvavęs 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
pasakė: „Jūs, lapteviečiai, geriau nei 
kas kitas žinote: atšiauriomis gamtos 
sąlygomis, prievartos ir smurto 
aplinkoje, žmonės meldėsi ir skaitė, 
mokėsi ir mokė vaikus... skiepijo jiems 
tautines vertybes ir lietuvybės dva
sią... Tokių istorijos pamokų nepakeis 
nė vienas vadovėlis, neatstos nė vie
nas muziejaus eksponatas.“ Istorija 
esti šiurpi savo tragizmu ir didi savo 
heroizmu.

Praėjusį, tai yra 2006 metų, pava
sarį jaunimo grupė, susirinkusi iš visos 
Lietuvos, nusprendė vykti į Sibirą 
tvarkyti benykstančių savo senelių ir 
prosenelių kapų. Rusija jaunuolių 
neįsileido. (Pernai Rusijos valdžia už
draudė Jakutske pastatyti Lapteviečių 
brolijos paminklą, šiemet uždraudė 
mūsų jaunuoliams atlikti žmogiškumo 
pareigą - pagerbti savo tautos kan
kinių atminimą.) Prezidentas padėkojo 
visiems, kurių rūpesčiu tremtinių
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išgyvenimai ir prisiminimai tampa 
knygomis, paminklais, savotiškais 
istorijos vadovėliais. Įsimintina savo 
trumpumu ir raiškumu buvo Vilniaus 
mero Artūro Zuoko kalba. Žodžiai, 
pasakyti jauno žmogaus, kurio tarsi 
nesaisto jokie ryšiai su tremtimi. Bet jis 
tiesiog juste pajuto, ką reiškė Lietuvai 
tremties dalia ir likimas. „Šiandien 
Vilniuje, istorinės atminties vietoje, 
baigėsi žmogiška paminklo kelionė, - 
sakė meras. - Paminklas turėjo stovėti 
toli nuo Vilniaus ir Lietuvos, tačiau 
šiais laikais svarbu ne atstumai, 
svarbu atminties gylis. Paminklo neno
rėjo įsileisti tie, kurie norėtų iš at
minties ištrinti jiems nemalonius 
istorijos faktus. Paminklas buvo 
nelaukiamas ir nepageidaujamas ten, 
kur jis turėjo priminti mūsų tautiečių 
nelaisvės vietas... Kai pas mane atėjo 
šio paminklo pastatymo iniciatoriai, 
supratau, kad reikia padaryti viską, 
kad skubančiame mieste atsirastų 
priminimas apie tikrąją žmoniškosios 
laisvės, kančios ir išdidumo kainą."

Seimo narys Antanas Stasiškis 
kalbėjo apie tremtyje patirtas Tautos 
kančias, o iškilmių dvasią apibendrino 
Lapteviečių brolijos pirmininkas Jonas 
Markauskas. (Brolijos rūpesčiu prieš 
porą metų Eigulių kapinėse Kaune 
atsirado baltas lyg gulbė paminklas 
Daliai Grinkevičiūtei, Laptevų jūros 

lietuvių tremtinių metraštininkei.) 
Lapteviečiai J. Markauskas ir J. Puo
džius padėjo daug pastangų, kad pa
minklas Lietuvos tremtiniams apsi
stotų Vilniuje. „Paminklas, kaip mūsų 
skausmas, tvirtai remiasi į žemę, o 
pagarba ir meilė nekaltai nužudytiems 
kyla į dangų, - kalbėjo J. Markauskas. 
- Užrašas jame keturiomis kalbomis 
telegrafiškai byloja tarsi apie skirtingus 
dalykus. Lietuviškai - apie praradimų 
skausmą ir viltį, kad niekad tai nepa
sikartotų. Jakutiškai - apie pagarbą 
mus atjautusiai tautai, kuri taip pat 
buvo tremiama ir naikinama net savo 
tėvynėje. Rusiškai - apie galimybę per 
atgailą ir apsivalymą jiems patiems 
prisikelti. Angliškai - kad primintume 
pasauliui, jog buvome jo parduoti ir 
pusei amžiaus tarsi užmiršti. Išsi
vadavome patys, tada ir pasaulis mus 
vėl pripažino... Paminklus statome ne 
kerštui ar pykčiui, o atminčiai. Esame 
dėkingi 13-tajai Vyriausybei, didžiąja 
dalimi finansavusiai paminklo gamybą, 
Vilniaus miesto savivaldybei, suvo
kusiai jo svarbą ir pastačiusiai pamin
klą deramoje vietoje, visiems, kurie 
prisidėjo lėšomis ir savo nuoširdžiu, 
nesavanaudišku darbu". Po šio nuo
širdžios padėkos akto kamerinis cho
ras „Jauna muzika" sugiedojo Vid
manto Bartulio „Maldelę“ ir Juozo 
Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja".
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Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

Mieli skaity tojai,
Norime jus supažindinti su išeivijoje prieš 55 metus įkurtos ir šiuo metu 

dar veikiančios rezistencinės organizacijos Lietuvių fronto bičiuliai (LFB) 
istorinėmis ir idėjinėmis ištakomis, pristaty ti šios organizacijos pirmtakų - 
Lietuvių frontą (LF). bei besikuriantį Lietuvių fronto bičiulių sambūrį 
Lietuvoje. Pateikiamos medžiagos pagrindų sudaro 1958 m. birželio mėn. 23 d. 
Lietuvių fronto bičiulių valdybos priimtas ir vėliau paskelbtas tekstas „Lietuvių 
frontas ir Lietuvių fronto bičiuliai". Kadangi šis LFB valdybos pasisakymo 
tekstas Lietuvos gyventojams beveik nežinomas, šiuo leidiniu siekiame užpildyti 
žinių spragą ir dar kartą Lietuvos visuomenei pristatyti LFB organizaciją.

LFB valdybos tekstas papildy tas informacija apie LFB sambūrio kūrimąsi 
bei sambūrio veiklos tikslus Lietuvoje.

Redaktorius

Lietuvių Frontas ir 
Lietuvių Fronto Bičiuliai

LFB valdybos pasisakymas Lietuvos valstybės 40 metų sukaktyje

NĖRA MAN LAIMĖS. JEI LAIMĖS NETURI TĖVYNĖ... Tokia mintim Asmens 
santykius su Tėvyne buvo išreiškęs Adomas Mickevičius.

Mintis, kad asmens laimė, t.y. vidinis pasitenkinimas, priklauso nuo to, kaip 
asmuo moka būti aktyvus tėvynės ir tautos narys, aukotis savos tėvynės ir tautos 
reikalui, - buvo virtusi mūsų literatūrine tradicija, kuri vedė į tautos atgimimą.

Laikais, kada lietuvis būdavo išstatytas pagundai pasitenkinimo ieškoti savo 
asmeniniuose, egoistiniuose interesuose ir savo laimę atsieti nuo tautos bei 
tėvynės laimės, anoji tradicija virsdavo rūsčiu įspėjimu neišsižadėti idealo dėl 
„trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“ (V. Kudirka), nes jo išsižadėjęs nueisi 
į kapą „be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs“.

Yra vėl laikas, kad laimės neturi tėvynė. Ir tiems, kurie šiuo metu savo laimės 
nenori atsieti nuo tėvynės likimo, nauja prasme skamba Adomo Mickevičiaus 
paskatinimas: „Išvien, jaunieji prieteliai. bendroje laimėj mūs keliai“. Tai reiškia 
suderintą linkmę asmenų valios pasiryžimams, minties tėkmei, bendram 
sentimentui, nes tokia iš vidaus plaukianti vienybė yra jėga, kuri uolas judina...
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JAV ir Kanados LFB konferencijos yra skatinusios LFB valdybą paryškinti 
LFB suderintos linkmės ir bendro sentimento kilmę ir prasmę, LF bičiulių mintis 
ir jėgas bendram veikimui telkiančius nusistatymus ir tikėjimą ateitimi palaikančius 
siekimus. Tų paskatų rezultatas ir yra šis LFB valdybos pasisakymas.

I. Lietuvių frontas

1. Kas yra Lietuvių frontas?

LIETUVIŲ FRONTAS (LF) - tai viena iš lietuvių tautos rezistencinio sąjūdžio 
organizacijų tautos laisvės kovai organizuoti ir vadovauti.

Prieš okupanto užmačias eksploatuoti ir naikinti Lietuvos žmonių potencialą, 
apgrobti jo pagrindus, pačią Lietuvą paversti svetimųjų kolonija - pavergtoje 
tautoje kilo visuotinis rezistencinis sąjūdis. Šiam sąjūdžiui organizuoti bei 
vadovauti, okupanto kėslams demaskuoti ir organizuotu būdu kliudyti ėmėsi 
rezistencinės kovos organizacijos ir beveik visos buvusios politinės grupės.

2. Kada L F atsirado?

LF vardas pirmu kartu buvo pavartotas atsišaukime prieš vokiečių okupacinės 
valdžios paskelbtųjų tarnybai Lietuvos vyrų registraciją 1941 rugsėjo pabaigoje. 
Nuo tada pradėjo veikti LF informacinis-politinis aparatas ir kūrėsi organizacinis 
pogrindžio tinklas.

3. Kaip organizacinis tinklas buvo sudarytas?

Buvo du pogrindinės LF organizacijos padaliniai: politinis-informacinis ir 
karinis. Politinis-informacinis ėmėsi patirti okupanto užsimojimus, juos įvertinti 
ir į juos atsiliepti, informuoti visuomenę. Karinis ėmėsi organizuoti žmones ir 
ginklus kariniams branduoliams, kad tinkamu metu galėtų įsijungti į ginkluotą 
pasipriešinimą agresoriui, ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, padėti 
atstatant Lietuvos kariuomenę.

4. Kokia pogrindinė spauda buvo LF žinioje?

LF organas buvo pogrindinis leidinys „Į Laisvę“, pradėjęs eiti nuo 1943 sausio 
mėn. LF organizacijos veikėjų informacijai buvo skirtas dar savaitinis tarptautinės 
politikos apžvalgos biuletenis. „Į Laisvę" ir biuletenis atskirose Lietuvos vietose 
dar buvo multiplikuojami. Atskirų sambūrių dar buvo leidžiami „Vardan tiesos“, 
„Pogrindžio kuntaplis“ (satyros laikraštis), „Lietuvos Judas“ (parsidavusių ar 
pataikaujančių okupantui lietuvių registracija) ir kt.
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5. Kas galėjo dalyvauti LF?

Kiekvienas lietuvis ar lietuvė, kurie ryžosi aktyviai vykdyti pogrindžio 
uždavinius, prisiimti jo riziką, ir kuriais galima buvo pasitikėti konspiraciniame 
darbe. Tai buvo gerai pažįstamų, artimai susigyvenusių asmenų būreliai. 
Organizacinio aparato didžioji dalis teko akademiniam jaunimui, profesoriams, 
karininkams, tarnautojams ir kt. Į LF eiles atėjo įvairių ideologinių ir grupinių 
nusistatymų žmonės.

6. Kokie buvo LF ryšiai su LAF?

LAF (Lietuvių aktyvistų frontas) buvo pirma rezistencinė organizacija, 
susikūrusi 1940 m. LAF paruošė 1941 m. birželio sukilimą prieš bolševikus ir jam 
vadovavo. Okupacinė vokiečių valdžia Lietuvoje 1941 m. rugsėjo 22 d. LAF 
uždarė, jo turtą konfiskavo ir jo įgaliotinį išvežė į Dachau koncentracijos stovyklą. 
LAF vietoje ėmė reikštis pogrindyje naujos rezistencinės organizacijos, kurių 
svarbiausios buvo Lietuvių frontas, Lietuvių nacionalistų partija, Lietuvių 
vienybės sąjūdis, Lietuvos laisvės armija, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. 
LAF uždarius, pogrindyje ėmė reikštis ir buvįusios] politinės grupės: Darbo 
federacija, Krikščionys demokratai. Valstiečiai liaudininkai, Socialdemokratai, 
Tautininkai.

7. Su kuriomis organizacijomis LF artimiausiai bendradarbiavo ?

Su Darbo federacija. Laisvės amiija, Vienybės sąjūdžiu. Vienybės sąjūdis leido 
pogrindyje „Atžalyną“. Jo pirmtakai buvo aktyviai pasireiškę dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais kovoje prieš kulturbolševizmą. Lįietuvos] Lįaisvės] Aįrmija] buvo 
sutelkusi daug jaunos buvįusios] Lietuvos karininkijos ir glaudžiai 
bendradarbiavo su LF kariniu skyrium. Dįarbo] Fįederacija] visą laiką aktyviai 
kovojo prieš komunistinę įtaką Lietuvos darbininkuose, net ir Sovietų įguloms 
jau esant Lietuvoje.

8. Kokia buvo L F rolė bendrą rezistencinės kovos vadovybę sudarant?

Okupacinei vokiečių valdžiai prievarta sustabdžius Laikinosios vyriausybės 
veikimą 1941 m. rugpjūčio 5 d., jos kai kurie nariai ėmėsi iniciatyvos sudaryti 
Lietuvos vyriausybės pakaitalą pogrindyje. Iniciatyvai nedavus teigiamų vaisių, 
1942 m. pogrindyje susidarė du organai: Tautos taryba ir Vyriausias lietuvių 
komitetas. 1943 m. pabaigoje pasisekė abudu organus sujungti į vieną - Vyriausią 
Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK’ą). Susijungimo derybose Tautos tarybai 
atstovavo LF žmonės.
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9. Ar VLIK’ą sudarius atskiros organizacijos nustojo vykdžiusios 
rezistencijos darbą?

Ne. Jos liko ir toliau veikti. VLIK’as neturėjo techninių priemonių gyventojams 
pasiekti: nei pogrindinio laikraščio, nei organizacinio tinklo. Tas priemones turėjo 
atskiros organizacijos. VLIK'e tebuvo sutariamos direktyvos tuo ar kitu klausimu, 
o kraštui jas perduodavo atskiros organizacijos.

Tokiu būdu faktiškai VLIK’as buvo veiklos derintojas ir bendros politinės 
linijos formuotojas.

10. Kaip ilgai VLIK’as Lietuvoje veikė?

Pusę metų. 1944 m. pavasarį gestapo (vokiečių slaptoji policija) suėmė vieną 
VLlK’o ryšininką, iššifravo VLIK'o sudėtį ir iš 9 VLIK’o narių 6 narius ir kelis 
artimus bendradarbius suėmė ir išgabeno į kalėjimą Vokietijoje (Krikščionių] 
Dįemokratų] atstovą VLIK'e prof. A.Tumėną dėl jo menkos sveikatos netrukus 
dar Kaune paleido, o išvežė ir perdavė nacių „Volksgerichtui“ - Hitlerio specialiam 
teismui nacių priešams naikinti - LF atstovą VLIK’e A. Damušį, Lįietuvos] 
Dįarbo] FĮederacijos] atstovą Kįatilių]1, Laisvės kovotojų sąjungos atstovą 
J.Valiulį ir buvįusį] atstovą J.Deksnį. Nacionalistų atstovą Kįlemensą Brunių] ir 
jo antrininką I.Kurklietį. tautininkų atstovą B.Gaidžiūną, liaudininkų antrininką 
VLIK’e irVLIK'o reikalų vedėją B. Bieliuką, o taip pat drauge su jais 16 Lįietuvos] 
Lįaisvės] Kįovotojų] Sįąjungos] narių, suimtų už pogrindžio spaudą ir slaptą 
radiją, LF karinio skyriaus štabo narį pik. J.Vėbrą ir kt.).

Po VLIK'o narių suėmimo buvo sudarytas tik VLIK'o prezidiumas, kuriame 
dalyvavo LF, socialdemokratų ir tautininkų atstovai. Antrai Sovietų invazijai 
artėjant šio prezidiumo du nariai išvyko į Vakarus. Lietuvoje liko tik VLIK’o 
prezidiumo narys frontininkas2.

Bolševikų antros okupacijos metu Lietuvoje vietoj VLIK’o kiti žmonės ir kitais 
pagrindais sudarė naują rezistencijai vadovaujantį organą3.

11. Kaip VLIK’as atsirado Vakaruose?

Prieš ateinant antrai Sovietų okupacijai, Berlyne buvo sudaryta slapta VLIK’o 
delegatūra. Vokietijai kapituliavus ir iš kalėjimo išėjus suimtiesiems VLIK'o nariams, 
buvo sutarta VLIK’ą atgaivinti užsieniuose. Jis buvo papildytas dar Ūkininkų 
partija ir Ūkininkų sąjunga (atstovai: V.Sidzikauskas ir P.Karvelis).

12. Kaip atsirado Vakaruose vilkinės organizacijos?

Užsieniuose atnaujintas VLIK'as, saugodamas savo tęstinumą iš Lietuvos, 
kurį laiką rėmėsi tik buvusiais VLIK’o nariais ar jų antrininkais. Tačiau apie VLIK’o 
narius besitelkią atitinkamų organizacijų tremtiniai pamažu įgijo įtakos VLIK’ui,
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Juozas Girnius ir Vytautas Vaitiekūnas. 
1948, Vokietija.

ypačiai tų organizacijų VLIK’e 
atstovams, kurie savo dalyvavimą 
VLIK’e pradėjo ne Lietuvoje. Ir 
materialiniu atžvilgiu VLIK’as darės 
priklausomas nuo tremtinių. VLIK'o 
priklausomybė nuo tremtinių ilgainiui 
tiek sustiprėjo, kad tremtinių grupėms 
stingant į atstovus VLIK’e Lietuvos 
piliečių, buvo leista VLIK’o nariais 
būti ir kitos valstybės piliečiams, jei tik 
jie sutinka kuriai VLIK’o organizacijai 
atstovauti.

LF padėtis šiuo atžvilgiu buvo laimingesnė, nes LF atstovybė laisvajame 
pasaulyje nebuvo reikalinga tremtinių autorizavimo. Tačiau nuo 1948 išsivystė 
bendradarbiavimas taip LF atstovybės ir laisvajame pasaulyje esančių frontininkų, 
kurie 1951 susijungė į Lietuvių Fronto Bičiulių (LFB) organizaciją.

13. Kodėl laisvajame pasaulyje nebuvo atgaivinta Laikinoji vyriausybė, 
kuri būtų galėjusi išlaikyti Lietuvos valstybės tęstinumą?

LF rėmė mintį atgaivinti tos vyriausybės veikimą. Tam buvo priešingi 
krikščionys demokratai, laisvės kovotojai, nacionalistai, soc[ial]demokratai, 
liaudininkai ir Ūkininkų partija. Vyriausybės funkcijas norėjo prisiimti pats 
VLIK’as.

14. Kodėl LF pasitraukė iš VLIK’o?

LF, pasitraukdamas 1952 rugpjūčio 5 iš VLIK’o, nenorėjo bendrininkauti 
VLIK’o daugumai laužant moralės ir teisės dėsnius; norėjo savo pasitraukimu 
sukrėsti VLIK’ą iš vidaus, kad atsitiestų.

II. Lietuvių fronto bičiuliai

75. Kodėl laisvajame pasauly vietoj LF yra LFB?

Du argumentai tatai nulėmė.

1. LF liko Lietuvoje ir įsijungė į antrajai sovietų okupacijai rezistencijos 
sąjūdžio organizavimą bei vadovavimą. Laisvajame pasauly atsidūrę frontininkai 
ir jų dvasios jaunimas, nebūdami tiesiogiai veikiami nei krašto rezistencinės 
kovos sąlygų, nei organizacijos tolydumo, bet tęsdami LF rezistencines ir idėjines 
tradicijas, savo organizacijai pasirinko LFB vardą.
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2. LFB vardas, be to, labiau derinasi į padėtį tų bičiulių, kurie yra ne Lietuvos 
piliečiai, nes LF bičiuliu, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio talkininku bei rėmėju 
gali būti kiekvienas lietuvis, bet kurios valstybės pilietis.

16. Ar laisvajame pasauly rezistencinė veikla turi prasmės?

Kitos yra čia rezistencijai sąlygos nei okupuotoje Lietuvoje, kitos ir priemonės, 
bet tikslas tas pats - kur ir kiek įmanoma priešintis okupantui ir stiprinti pačios 
tautinės bendruomenės - išeivijos tautinės bendruomenės sąmoningumą, dvasios 
gyvumą ir kūrybines pastangas.

17. Kuriuos konkrečius uždavinius prisiima LFB Lietuvos atžvilgiu ir 
kuriuos išeivijos atžvilgiu?

• Veikti laisvojo pasaulio sąžinę ir žadinti jo veiklumą pavergtai Lietuvai padėti;
• atskleisti Lietuvos okupanto kėslus ir nusikaltimus žmoniškumui ir taikai;
• palaikyti gyvą tautinio solidarumo ryšį tarp laisvųjų lietuvių ir lietuvių 

tėvynėje bei ištrėmime;
• telkti Lietuvos laisvės kovų istorinę medžiagą ir pagarbiu tų kovų atminimu 

stiprinti jaunosios kartos ryšį su tėvyne;
• įsisąmoninti laisvuosius lietuvius, kad pagarba bei lojalumas gyvenamam 

kraštui nekliudo lietuviui visur ir visada būti lietuviu ir iš savo tėvų gautą tautinę 
gyvybę perduoti ateities kartoms;

Lietuvių fronto bičiulių (LFB) suvažiavimo dalyviai. 1948, Vokietija. 
Vytauto Maželio nuotrauka
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• padėti jaunajai kartai kilti į mokslus; padėti jai surasti ryšį su vyresniąja 
karta: padėti jai išlaikyti lietuviškojo gyvenimo tradicijas, reikštis lietuviška 
kūryba ir taip pat lietuviškojo gyvenimo turinį derinti su gyvenamojo krašto 
sąlygomis:

• remti tautinių vertybių kūrėjus ir jų kūrybinius laimėjimus nešti į visuomenę:
• remti lietuvių bendruomenės susiorganizavimą ir veikimą;
• skleisti pilnutinės demokratijos idėjas ir pirmoje eilėje patiems LFB vykdyti 

demokratinėje dvasioje išugdytus pilietinius nusiteikimus.

18. Ar suminėtos veiklos sritys nepriklauso ALT'ai, VLIK'ui, BALF'ui, 
Bendruomenei?

Tai priklauso suminėtoms organizacijoms, priklauso nesuminėtoms, priklauso 
ir kiekvienam lietuviui. Jų visų pastangų niekad nebus per daug. Jei kurios 
suminėtos organizacijos rūpinasi informacija apie Lietuvą, nereiškia, jog jaunimo 
„Lituanus"4 ar kitų paruošta informacija yra nereikalinga. Jei BALF‘as rūpinasi 
likusių tėvynėje, Sibire. Vokietijoje... šalpa, nereiškia, kad kitų individualiai ar 
kolektyviai organizuojami siuntiniai nereikalingi. Jei Bendruomenė rūpinasi 
kultūriniais reikalais, nereiškia, jog stipendijų, premijų, koncertų, studijų dienų 
organizavimas nukrinta nuo kitų organizacijų bei asmenų pečių...

Visuomeninis gyvenimas panašus į medį. Kaip medis gyvybės sultis renka 
plačiai iškerojusių šaknų, šakų, lapų tinklu, taip ir žmonių bendruomenė savo 
gajumui reikalinga įvairios paskirties ir apimties organizacijų. Skirtumas tarp 
žmonių bendruomenės ir kitų organizmų betgi yra tas, kad žmogus yra 
individualizuotas ir savo socialinį bendravimą laisvai renkasi pagal savo polinkius, 
ideologiją, draugus ir t.t. Tai socialinio bendravimo pliuralizmas. Totalizmas siekia 
jį pakeisti uniformiškumu. Tačiau, tai darydamas, varžo socialinio gyvenimo 
judrumą ir susina kūrybingumą. Netenka baimintis organizacijų pertekliaus. Tos 
jų, kurios neturės realios atramos visuomenėje, savaime nudžius.

Tame socialinio gyvenimo pliuralizme LFB vadovaujasi dėsniu: ką gali pats 
atlikti, nepalik to kitam.

į
19. Ar Lietuvos laisvinimo darbas nebūtų sėkmingesnis, jeigu visos jį 

vykdančios organizacijos butų susijungusios vienoje vadovybėje?

Taip, ir vieningos egzilinės politinės vadovybės idėjai LFB visada pritarė, 
jos įvykdymo siekė ir tebesiekia. Tačiau vienybė gali būti dvejopa: organizacijos 
vienybė ir darbų vienybė. Noras įvykdyti organizacinę vienybę ir. pvz., sujungti 
vienoje organizacijoje ALT’ą ir VLIK'ą, kurie savo siekimais ir savo sudėties 
charakteriu jau nebesiskiria, praktiškai nebūtų įmanoma. Neįmanoma pasirodė 
organizacijos vienybė ir tarp VLlK’o bei diplomatų, netgi tarp VLIK'o daugumos
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ir jį sudariusių atskirų organizacijų. Dėl to iš VLIK’o turėjo pasitraukti LF, vėliau 
buvo daugumos išbalsuota Lietuvos Dįarbo] FĮederacija], dar vėliau turėjo 
pasitraukti tautininkai ir laisvės kovotojai.

Darbų vienybė gali būti įmanoma ir nesant organizacijos vienybės, ir dar jos 
tik siekiant. Darbų vienybė galėtų reikštis bendruose pasitarimuose sprendžiant 
aktualius klausimus ir koordinuotai jų sprendimą vykdant.

Kiekvienu atveju, tiek organizacijos, tiek darbų vienybė, yra įmanoma tik laisvu 
susitarimu, bet ne prievarta.

20. Kodėl kalbama apie pilnutinę demokratiją, ne tiesiog demokratiją?

Tuo norima pabrėžti, kad demokratijos vykdymas turi apimti visas gyvenimo 
sritis - politinę, ūkio bei kultūros.

Demokratija aukščiausiai iškilo ir išsiskyrė asmens santykiuose su valstybe. 
Tačiau šalia asmens santykių su valstybe, arba politinės srities, yra dar lygiai 
plati ir svarbi ūkinė-socialinė sritis, arba asmens santykių su ūkiu sritis. Kaip 
politinė demokratija vykdo asmens pirmumą prieš valstybę, taip ūkinė-socialinė 
demokratija reikalauja vykdyti asmens pirmumą prieš ūkį. Vienos tik politinės 
demokratijos nepakanka. („Nei spaudos laisvė, nei draugijų laisvė, nei rinkimų 
laisvė, nei parlamentas, nei gražios kalbos, nei tautos suverenumas negali pape
nėti alkanųjų, pridengti nuogųjų, paguosti nuliūdusiųjų, pagelbėti sergan-

LFB tarybos posėdžio dalyviai. 1954, New York.
Iš kairės Ig. Malėnas, J. Šlepetys, prof. J. Brazaitis, prof. Pr. Padalis, dr. J. Kazickas, 
dr. A. Darnusis, VI. Paišinas. Antroje eilėje A. Pocius, VI. Palubinskas, L. Dambriūnas. 
Vytauto Maželio nuotrauka
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tiems“ - vysk. Ketteleris.) Kaip politinės demokratijos dėka visi piliečiai 
dalyvauja valstybės valdyme, taip per socialinę demokratiją jie turi dalyvauti 
krašto ūkyje.

Šalia politinės ir ūkinės srities yra plati idėjinė sritis, kurioje žmogus veikia 
pagal savo įsitikinimus, išreikšdamas juos mokslo bei meno kūriniais, religinėmis 
bei pasaulėžiūrinėmis bendruomenėmis. Todėl demokratinis asmens pirmumo 
principas, dar labiau negu politinėje ar ūkinėje srityje, yra reikalingas vykdyti 
kultūros srityje. Kultūros bei religijos srityje žmogus turi būti įgalintas laisvai 
apsispręsti, savo įsitikinimus laisvai reikšti, pagal juos gyventi, kurti šeimą, auklėti 
savo vaikus, kurti mokslą bei meną, sudarinėti institucijas ir bendruomenes.

LF atskiri bičiuliai (dr. Antanas Maceina) ir LFB valdybos studijų biuras, 
svarstydami demokratijos praktiką laisvajame pasaulyje, konstatuoja, kad 
demokratijos vykdymas paprastai ribojasi politikos sritimi, .lie todėl iškėlė ir 
išryškino demokratijos vykdymo reikalą ir ūkio bei kultūros srityse.

21. Kuriuos demokratinius nusiteikimus LFB labiausiai brangina ?

Visuomeniniams santykiams svarbiausias demokratinės dvasios vaisius yra 
tolerancija kitaip manančiam asmeniui.

Tolerancija reiškia ne siekimą panaikinti idėjų kovą, o tik atsisakymą nuo 
prievartos idėjų kovai laimėti.

22. Kuriais kriterijais LFB siekia vertinti savo ir kitų veikimą?

LFB kriterijai yra krikščioniškoji moralė, principingumas, idealizmas, tiesumas, 
kūrybingumas.

23. Ar nėra iliuzija reikalauti politikos veiksmuose laikytis moralės? Faktai 
rodo, kad politikos praktikoje moralės ir teisės normos dažnai apeinamos.

Yra tiesa, kad ne tik politikos, bet ir kitų gyvenimo sričių praktikoje moralės 
ir net teisės normos dažnai apeinamos. Tačiau dėl to jos netampa iliuzijomis, kaip 
netampa iliuzijomis priešgaisrinės normos tik dėl to, kad gaisrų vis tiek pasitaiko.

Juo labiau negalima moralės ir teisės nepaisyti Lietuvos laisvinimo kovoje, 
kurios pats tikslas yra, kad tarptautinius santykius tvarkytų moralė ir teisė, bet 
ne stipresniojo sauvalinga nuožiūra. Kas lengvai žiūrėtų į moralės ir teisės normų 
paisymą ar nepaisymą politikos praktikoje, tas negalėtų turėti tvirtos atramos nė 
pačiam Lietuvos laisvės reikalavimui, kuris reiškia ne ką kita kaip moralės ir teisės 
atstatymą.

LFB nesutinka moralės ir teisės vykdymą politikos praktikoje subordinuoti 
politiniam oportunizmui.
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24. Kaip LFB supranta savo santykius su kitomis organizacijomis ar 
veiksniais?

LFB nori priimti palankiai kiekvieną pozityvią iniciatyvą Lietuvos reikalui 
naudingam darbui. Jei reikia jam talkos, tarsis dėl bendro darbo ir talkins.

LFB ir be susitarimo pasiryžę remti Lietuvai naudingus darbus nepaisydami, 
kas juos būtų sumanęs ir vykdytų.

Pagerbdami kitų nuoširdų veikimą ir stengdamiesi reikštis savuoju veikimu, 
LFB mano prisidėsią prie sugyvenimo dvasios ir kūrybinės pažangos palaikymo.

25. LFB pažiūros į diplomatus ?

LFB respektavo ir respektuoja diplomatus, kaip nepriklausomos Lietuvos 
suverenumo vykdymo gyvus simbolius. Ypačiai gerbia tuos diplomatus, kurie 
reiškiasi darbais Lietuvos naudai.

Ministro] J.Urbšio telegramą kai kuriems pasiuntiniams LFB supranta kaip 
viršininko tarnybinę instrukciją diplomatų vidaus santykiams tam atvejui, jei 
viršininkas būtų sukliudytas veikti.

26. LFB nusistatymas dėl Mažosios Lietuvos ir Vilniaus lietuvių atstovavimo.

LF atstovas, vėliau LFB rėmė Lietuvos darbo federacijos nusistatymą, kad 
su vieningos Lietuvos atstovavimu nesiderina specialus vienos kurios srities 
atstovavimas, nes jis savų ir svetimų akyse pabrėžia, kad ta sritis pačių lietuvių 
yra kitaip traktuojama nei visos kitos Lietuvos valstybės sritys.

LFB betgi rūpėjo, kad laisvame pasaulyje būtų ir veiktų lietuviškos atstovybės 
tų sričių, kurios etnografiškai, istoriškai, ūkiškai priklauso Lietuvos, tačiau kurios 
yra už Lietuvos valstybės sienų. Tokios tų sričių atstovybės formuotų 
tarptautinę opiniją ir ruoštų dokumentaciją paremti tų sričių siekimui grįžti prie 
Lietuvos. Todėl LF ir LFB remia Mažosios Lietuvos tarybą, kaip atstovybę Prūsų 
Lietuvos. Remia Lydos, Gardino, Punsko srities atstovybę.

LF ir LFB siekia vieningos Lietuvos etnografinėse sienose.

27. Kokis LFB nusistatymas krašto rezistencijos atžvilgiu?

Rezistencijos esmė yra pasipriešinimas užmačiai ar prievartai, siekiančiai 
sunaikinti ar atimti asmens ir tautos laisvę ir teises.

Rezistencija gali reikštis ginklu, politiniais, diplomatiniais žygiais, kultūrine, 
informacine ir kt. veikla. Rezistencijos priemonės - pagal aplinkybes.

Krašto rezistencija okupantui manifestuoja ne tik tautos norą būti laisva, bet 
ir jos narių heroizmą, laisva valia aukojantį tautos laisvei savo didžiausią žemišką 
vertybę - gyvybę.
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Krašto rezistencija atpirko nepriklausomos Lietuvos 1940 kapituliaciją be 
pasipriešinimo prieš neišprovokuotą Sovietų agresiją.

Krašto rezistencija yra neišsenkamas rezistencinio įkvėpimo šaltinis ateities 
kartoms. Ji imunizuoja jaunimą nuo okupanto nuodingos indoktrinacijos ir ugdo 
tautinės kūrybos polėkius.

Krašto rezistencijos aukos pratęsia Lietuvos istorijoje tą tautos kovų dėl 
laisvės didingą heroizmą, kuris ir praeityje taip pat ne kartą savo dienos akimis 
kovojo beviltišką ir neprasmingą kovą, kuris tačiau paliko ateities kartoms 
laimėjimo užtikrinimą.

28. Kas gali būti LF bičiuliu?

LF bičiuliu gali būti kiekvienas lietuvis ir lietuvė, jei pritaria ir įsipareigoja 
LFB principams ir siekimams.

29. Kuo asmuo įsipareigoja, tapdamas LF bičiuliu?

LF bičiuliai siekia būti veiklos, kovos ir aukos bičiuliai. Tapdamas LF bičiuliu, 
asmuo tad įsipareigoja:

• Visur ir visada būti lietuviu, gaivinti ir stiprinti išeivijos tautinę bendruomenę.

LFB tarybos posėdžio dalyviai ir svečiai, Detroit.
Pirmoje eilėje iš kairės: dr. K. Ambrozaitis, Kriščiūnas, dr. V. Majauskienė, prof. 
J. Brazaitis, K Baleišytė, dr. A. Darnusis, prof. Pr. Padalis. Antroje eilėje iš kairės: 
V. Gilvydis, neatpažintas, J. Butkus, P. Narutis, L. Prapuolenis, K Petrulis, 
V. Vaitiekūnas, J. Mikonis, dr. P. Kisielius, dr. V. Majauskas, J. Urbonas.

Jono Urbono nuotrauka
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Laisvajame pasaulyje pasklidusiems, ypač naujų generacijų lietuviams kyla ir 
kils klausimas: ištikimybė tėvų tėvynei ar ištikimybė tik gyvenamam kraštui; kaip 
kad savo laiku tos rūšies dilema kildavo senųjų generacijų lietuviams; eiti su 
lenkiška kultūra ir virsti lenku ar apsispręsti lietuviu ir reikštis lietuviškai; arba: ar 
apsispręsti už didžiąją Rusiją, ar sutapdinti save su mažute Lietuva. Dilemos 
pagrinde buvo ir yra oportunizmo susikryžiavimas su idealizmu, patogumų kelio 
susikryžiavimas su pastangų bei aukos keliu, pasrovinio kelio susikryžiavimas su 
priešsroviniu.

LFB kelias yra apspręstas idealizmo, asmenybės integralumo, ištikimybės tėvų 
tėvynei ir lojalumo gyvenamajam kraštui.

• Savo darbu, mokslu ir turtu kovoti dėl Lietuvos laisvės ir valstybės 
nepriklausomybės.

LFB yra tikri Lietuvos valstybinės nepriklausomybės laimėjimu. Kiekvienas 
LF bičiulis, broliško solidarumo ir pagalbos ryšiais susijęs su Lietuva, 
stiprindamasis moraliai LF kovotojų heroizmu, laisvajame pasaulyje tarnauja 
Lietuvai.

• Per bičiulių tarpusavio solidarumą ugdyti tautinį solidarumą. Įvairių 
generacijų, psichologinių nusiteikimų, pergyvenimų ir patirties LF bičiulių 
tarpusavio solidarumas, besireiškiąs moralia ir materialia parama jos reikalingiems 
bičiuliams, kad lengviau keltų gyvenimo ar pareigos naštas, skiepija ir ugdo 
tautinės bendruomenės tarpusavio solidarumą.

• Pažinti pilnutinės demokratijos idėjas.
LFB nepretenduoja į išlaisvintos Lietuvos valstybinio gyvenimo tvarkymą, 

nes tai priklauso Lietuvos žmonėms. O gilintis į pilnutinės demokratijos idėjas, 
reikšti iniciatyvą joms išryškinti ir taikyti konkrečiam gyvenimui, paremti ir skleisti 
jas prieinamoje aplinkoje nebūtinai reiškia užuomazgą politinei partijai, kuri 
išlaisvintoje Lietuvoje siektų LFB idėjas vykdyti valstybės priemonėmis. 
Pilnutinės demokratijos idėjos yra visuotinės. Jų įsisąmoninimas, skleidimas ir 
taikymas gyvenime nebūtinai skiriamas tik nepriklausomos Lietuvos valstybei.

Pilnutinės demokratijos dvasia pirmiausia galėtų reikštis ir esamomis 
sąlygomis tarp laisvojo pasaulio lietuvių, sukultūrindama jų tarpgrupinius 
santykius. Ji galėtų išlyginti ryšius tarp generacijų, o jaunosios generacijos 
lietuviams padėti kritiškai ir pozityviai susirasti savo vietą išeivijos tautinėje 
bendruomenėje. Ji taip pat įgalintų neatsilikti nuo laiko dvasios ir tuos 
laiminguosius bičiulius, kuriems bus lemta grįžti į laisvą Lietuvą.

• Dalintis organizacinėmis pareigomis su kitais bičiuliais, kad darbai būtų 
išdalinti ant daugelio pečių; kad kiekvienas galėtų geriau atsidėti savo 
visuomeninei pareigai, ir kad pačiame visuomeniniame veikime su savo iniciatyva 
galėtų pasireikšti kuo daugiau lietuvių.
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• Vykdyti LFB organizacines prievoles.
Organizaciniai ryšiai ir organizacinių prievolių vykdymas ne tik sutvirtina LF 

bičiulių tarpusavio solidarumą ir bičiuliškumą, bet lengvina ištverti ištikimybėje 
Lietuvai ir pozityviai pasiruošti priimti gyvenamojo krašto sąlygas.

* * *
Šiuos pasisakymo žodžius rašome ypatingais metais. Metais, kurie yra tamsus 

bandymas, iš kitos pusės, duoda ir šviesaus pasitikėjimo.
Jie yra bandymas tarptautinio appeasmento žadiniais palaužti išlaisvinimo 

tikėjimą ir rezistencijos dvasią;
bandymas gyvenamojo krašto patogumais nustelbti laisvojo lietuvio 

sąmonėje Tėvynės paveikslą ir jos pagalbos šauksmą; nelyginant - ana 
legendinių sirenų užburianti daina, kuri vertė Odisėją ir jo bičiulius savo tėvynę 
užmiršti;

bandymas. Dievas žino kieno įkvepiamas, egzaltuoti lietuvių kovai su lietuviu, 
ne su Lietuvos priešu.

Tačiau juo tamsesnė naktis, juo skaidriau ir mažas žiburėlis pašviečia - rodo 
kelią, palaiko tikėjimą, drąsina žengti pirmyn... Šiais Lietuvos valstybės 40 metų 
sukakties metais ne žiburėliai, o skaidrūs Žiburiai yra tie amžino atminimo lietuviai 
ir lietuvės, kurie organizavo nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą ar kurie 
pradėjo laimėjimo tebesiekiantį rezistencijos žygį.

Nepriklausomybės Atstatymo Akto sukakties metai ir Lietuvių Tautos 
Sukilimo metinės teikia ypatingos šviesos LF praeičiai ir dabartiniams LFB 
siekimams suprasti, nes LF bičiuliai siekia pratęsti tų mūsų Žiburių tradicijas ir 
jas perteikti ateinančiai kartai.

Tose pastangose su šviesiu tikėjimu žiūrime ypačiai įjaunimą, nes jame visais 
laikais buvo ir bus daugiau tokių, kurie prasiveržia pro minią savo idealistiniu 
aktyvumu ir išdrįsta pasipriešinti savo epochos ir aplinkos deivei Kirkei, neatidžiai 
siekiančiai savo įtakon patekusius nužmoginti ir paversti padarais, kurie teturi 
šeriuotų kiaulių pavidalus ir jų siekimus. Jaunimas pirmasis grasomai pareikalauja, 
kad nužmogintiems būtų sugrąžintas Žmogaus paveikslas ir Dvasios šviesa.

Pratęsti anų Žiburių šviesą yra LFB didysis įsipareigojimas ir veiklos prasmė, 
nes .jei mes nebūsime mūsų tautai lygūs tiems ugniniams stulpams, kurie kadaise 
žydų tautai rodė kelią tyruose.... ką mes nuveiksime ir kokia mūsų vertė“

(Gabrielė Petkevičaitė).

Lietuvių fronto bičiulių valdyba

New Yorkas, 1958 m. birželio 23 dieną. Lietuvių Tautos Sukilimo metinėse.
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Paaiškinimai:
1 Vėliau - Vytautas Vaitiekūnas.
- Povilas Šilas.
’ Lietuvos laisvės kovų sąjūdis.
4 JAV lietuvių studentų sąjungos trimėnesinis žurnalas, leistas anglų kalba nuo 1954. Skirtas 

užsieniečiams bešališkai informuoti apie Lietuvą ir lietuvių kultūrinius laimėjimus; buvo 
siuntinėjamas laisvojo pasaulio universitetų, mokslo institucijų bibliotekoms, ryškesniems 
politikams, kultūrininkams, periodinių leidinių redakcijoms.

III. Lietuvių fronto bičiulių sambūris Lietuvoje

LFB sambūris Lietuvoje buvo įkurtas 2005 m. rugsėjo I dieną. Tais metais 
Lietuvoje buvo minimas krašto sovietinės okupacijos 65-metis ir Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-metis. Pirmajai sukakčiai, kokio nors ypatingo 
dėmesio ar kokio nors šių dienų drastiškų įvykių įvertinimo bei pasmerkimo taip 
ir nesulaukėme. Nepriklausomybės atkūrimo įvykių prisiminimams bei to 
laikotarpio aktualijų aptarimams vietos buvo skirta šiek tiek daugiau.

30 (1). Kodėl LFB sambūris atsirado Lietuvoje?

1990 m. atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos valstybė pasiekė reikšmingų 
laimėjimų įvairiose krašto užsienio ir vidaus politikos srityse. Lietuva tapo NATO 
ir Europos Sąjungos nare. įgyvendino esmines savo ekonominio, socialinio, 
kultūrinio ir kt. gyvenimo reformas. Susiformavo valstybės valdymo institucijos, 
atsirado (atsikūrė) ir savo veiklą išplėtojo įvairios politinės partijos bei 
organizacijos. Todėl daugelis, iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išeivijoje 
aktyviai veikusių rezistencinių ir visuomeninių organizacijų arba nutraukė savo 
veiklą, arba jų organizacinį centrą perkėlė į Lietuvą.

Šiuo metu išeivijoje (daugiausia JAV) veikiantys LF bičiuliai mini savo veiklos 
55-metį. Nors ir toliau išeivijoje kryptingai veikiantys LF bičiuliai nenutraukė savo 
veiklos, bet kaskart vis didesnį dėmesį ėmė kreipti į savo puoselėtų idealų ir idėjų 
perkėlimą bei paskleidimą Lietuvoje.

Todėl neatsitiktinai kilo mintis ir būtinybė įkurti Lietuvoje LFB sambūrį ir 
pamažu perduoti jam veiklos iniciatyvą.

31 (2). Ar nepriklausomoje Lietuvoje LFB sambūrio veikla turi prasmės?

Nepriklausomoje Lietuvoje vykstantys politinio, ekonominio ir socialinio 
gyvenimo procesai sudarė sąlygas ne tik krašto bei visuomenės savimonės 
visuminiam persiorientavimui ir atsinaujinimui, bet tuo pačiu ir negatyvių procesų, 
ypač dvasinio gyvenimo srityse, pasireiškimui. Nuolat šalyje vykstantys politiniai 
skandalai, valdininkų savavaldžiavimas, grupinių ir partinių interesų iškėlimas
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virš valstybinių ar visuomeninių, pareigūnų korupcija ir biurokratija, auganti 
bedarbystė ir emigracija, dalį visuomenės padarė visiškai abejingą vykstantiems 
šalyje procesams. Pakito visuomenės galvosena, pasikeitė vertybinių įsitikinimų 
bei nuostatų prioritetai.

Todėl kaip niekad svarbus tampa naujo, dvasinio atsinaujinimo ir atgimimo 
leitmotyvas. Šio judėjimo pirmeiviais, puoselėjančiais pilnutinės demokratijos, 
tautiškumo ir krikščioniškos moralės vertybių idėjas, gali tapti Lietuvių fronto 
bičiuliai.

33 (3). Kokie LFB sambūrio tikslai Lietuvoje?

• Aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime;
• telkti visuomenę Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės įtvirtinimui, 

krašto politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių reformų įgyvendinimui;
• ugdyti visuomenės ir ypač jaunimo pasididžiavimo jausmus savo Tėvynės 

praeities ir dabarties istorijai, orientuoti juos aktyviai ateities veiklai ir valstybės 
pasiekimų bei laimėjimų sklaidai;

• kaupti Lietuvos pasipriešinimo laikotarpio istorinę medžiagą ir rūpintis 
rezistencinių idėjų puoselėjimu bei paveldo išsaugojimu;

• skleisti krikščioniškos moralės ir pilnutinės demokratijos idėjas ir pirmoje 
eilėje patiems LF bičiuliams vykdyti demokratinėje dvasioje išugdytus pilietinius 
nusiteikimus.

33 (4). Kokie LFB Lietuvos sambūrio ryšiai su LFB organizacijos Taryba?

LFB sambūris Lietuvoje yra sudėtinė Lietuvių fronto bičiulių organizacijos 
dalis, veikiantis kaip ir kiti tokio pat pobūdžio LFB sambūriai pasaulyje ir pavaldus 
LFB tarybai bei prezidiumui.

34 (5). Kokie LFB Lietuvos sambūrio santykiai su kitomis Lietuvoje 
veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis ir partijomis?

LFB sambūris Lietuvoje yra ne pelno siekianti, ne politinė bei valdžios 
nesiekianti visuomeninė organizacija. LFB sambūris Lietuvoje palaiko glaudžius 
ryšius su tautines bei krikščioniškas ir demokratines vertybes pripažįstančiomis 
bei puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis, judėjimais bei partijomis.

35 (6). Kas gali tapti LFB Lietuvos sambūrio nariais?

LFB Lietuvos sambūrio nariu gali būti kiekvienas lietuvis ir lietuvė, aktyviai 
dalyvaujantys pilietinėje ir patriotinėje veikloje bei pritariantys ir įsipareigojantys 
vykdyti LFB principines veiklos nuostatas bei puoselėti ir propaguoti tautiškumo, 
krikščioniškos moralės bei pilnutinės demokratijos idėjas.
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Lietuvos ateities vizijos 
išeivių tekstuose XX a. 

antroje pusėje
Lietuvių fronto bičiulių projektuojamos 

Nepriklausomos Lietuvos ateities modelis

Arūnas Antanaitis

Po Antrojo pasaulinio karo iš 
Lietuvos pasitraukė nemaža dalis 
visuomenės, ypač kultūros ir politikos 
veikėjų. Lietuvai atsidūrus Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, ši lietuvių tautos 
dalis pasiliko svetur, tačiau nuolatos 
stengėsi kelti Pabaltijo šalių okupacijos 
klausimą ir vykdė Lietuvos laisvinimo 
veiklą. Nenustodami tikėti Lietuvos 
išlaisvinimo galimybe ir iš dalies 
jausdami atsakomybę, išeiviai kūrė 
įvairius projektus, susijusius su 
būsima, nepriklausoma Lietuva. Egzilai 
bandė prognozuoti Lietuvos ateitį, 
teikė pasiūlymus kaip atkurti ir 
puoselėti įvairias valstybės gyvenimo 
sritis, idant nepriklausoma Lietuva kuo 
greičiau įgytų ekonominį stabilumą, 
tarptautinį saugumą ir sustiprėtų 
kultūrinėje plotmėje. Sykiu jie bandė 
kelti klausimą, kokia bus atsikūrusi 
sovietinės okupacijos išvarginta ir 

teroro pažymėta Lietuva. Šio straipsnio 
tikslas - pažvelgti į XX amžiaus 
šeštame-devintame dešimtmečiuose 
išeivių kurtas Lietuvos ateities vizijas, 
atkreipiant dėmesį į tai, kaip bendrame 
kontekste atrodė Lietuvių fronto bi
čiulių prognozės.

Tyrime naudoti šaltiniai, tai išei
vijos periodinėje spaudoje pasirodę 
straipsniai, kuriuose egzilai sampro
tavo Lietuvos ateities temomis. Sie
kiant neišsiplėsti, buvo apsiribota tik 
periodine spauda.

Pristatant straipsnyje naudojamą 
terminologiją, reikėtų paminėti ateities 
Lietuvos terminą. Šiame darbe, o kartu 
ir analizuotuose išeivių tekstuose ter
minas suvoktas kaip posovietinė, nepri
klausomybę atgavusi Lietuva. Taigi 
ateitis suprasta ne kaip tam tikras 
laikas ateityje, o kaip nenustatytas 
metas, kuomet vienokiu ar kitokiu būdu
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Lietuva taps nepriklausoma. Kalbėta ne 
apie laiko perspektyvą, o situacijos 
pasikeitimą - okupuotos Lietuvos 
tapimą nepriklausoma.

Straipsnį galima dalinti į dvi dalis: 
pirmojoje bus aptariami bendri ateities 
vizijų bruožai, būdingi visai tuometinei 
išeivijai; antroji dalis bus labiau orien
tuota į Lietuvių fronto bičiulių kurtas 
ateities Lietuvos prognozes. Pamėgin
sime pažvelgti, kaip jie atrodė ben
drame kontekste, kuo jų kurtos Lie
tuvos ateities vizijos ir spėjimai skyrėsi 
nuo kitų lietuvių išeivių prognozių.

Bendrai žvelgiant išeivių kurtas 
posovietinės Lietuvos prognozes pro 
laiko prizmę, galima teigti, jog gau
siausias spėjimų laikas buvo šešto 
dešimtmečio pradžia ir vidurys. Šio 
laikotarpio periodikoje dažniausiai 
aptinkami įvairūs straipsniai, projektai 
ar pasiūlymai, kaip koreguoti vieną ar 
kitą būsimos Lietuvos gyvenimo sritį. 
Dar vienas laikmečio prognozių bruo
žas - santykis su prieškario Lietuva. 
Pasiūlymai kaip tvarkytis ateityje 
glaudžiai surišti su autorių įžvelgtomis 
tarpukario Lietuvos problemomis. Ne
retai tai nepavykusios, ar dėl prasidė
jusios okupacijos nespėtos įgyven
dintos įdėjos.

Šešto dešimtmečio prognozės re
čiau sietinos su okupuotos Lietuvos 
gyvenimo specifika. Turint tik bendro 
pobūdžio žinias apie situaciją šalyje, 
išeiviams buvo nelengva spėlioti, 
kokia kryptimi pasuks krašto raida.

Priežastys. Įėmusios šio laikotarpio 
prognozių aktyvumą, sietinos su grei

to Lietuvos išlaisvinimo nuojauta. 
Laukdami planuoto Vakarų ir Sovietinio 
pasaulių konflikto, egzilai nenustojo 
kurti ir planuoti būsimos šalies ateities.

Septintam dešimtmečiui būdingas 
savotiškas prognozių ar ateities 
spėlionių „štilis“. Straipsniai šia tema 
periodikoje aptinkami gerokai rečiau. 
Sunku yra įžvelgti kokius nors juos 
vienijančius bruožus, tačiau žymus 
prognozavimo masto sumažėjimas sie
tinas su mintimi, jog okupacija užtruks 
ir Lietuvos atstatymo gali tekti pa
laukti. Septintame dešimtmetyje santy
kiai tarp JAV ir Sovietų Sąjungos nu
sistovėjo. Tapo aišku, kad tokia situa
cija užsitęs, o vienas Lietuvos išsiva
davimo būdų kaip tik ir sietas su So
vietų Sąjungos žlugimu, kurį turėjo 
sukelti dviejų supergalybių konfliktas.

Situacija kurį laiką nesikeitė. Dar 
1974 metais aptinkamas teiginys, 
reiškiantis išeivių įsitikinimą, kad apie 
greitą Lietuvos išlaisvinimą svajoti 
nėra reikalo1. Aštunto dešimtmečio 
pabaigoje alyvos į ugnį įpylė Sovietų 
Sąjungos disidentai, tokie kaip 
Andrei’jus Amalrik’as ar Aleksandras 
Štromas. Pažinodami sovietų sistemą 
iš vidaus, atvykę disidentai prabilo 
apie netolimą ir savaiminį komunistinio 
pasaulio žlugimą. A. Štromas, anot 
L. Donskio buvo pirmasis ir vienintelis 
politologas pasaulyje, kuris aštunto 
dešimtmečio pabaigoje empiriškai 
neapčiuopiamą Sovietų Sąjungos irimą 
laikė vykstančiu procesu ir galėdavo 
pateikti eilę pavyzdžių, liudijančių 
idėjinį komunizmo žlugimą Sovietų
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Sąjungoje2. Ypač didelį įspūdį lietu
viams kėlė A. Štromo atvykimas, nors 
į jo idėjas išeiviai reagavo atsargiai. Tą 
paliudytų „Akiračių“ mėnraščio redak
cijos pozicija dėl K. Žeimio straipsnio 
apie ateities Lietuvą. Redakcijos teigi
mu, minėtas straipsnis spausdintas ne 
dėl to. jog pasitikėta greito Sovietų 
Sąjungos žlugimo pranašystėmis, juo 
siekta išprovokuoti diskusiją3.

Šio laikotarpio prognozėms, lygi
nant su šešto dešimtmečio spėjimais, 
būdingas tikslesnis Lietuvos vidaus 
situacijos pažinimas. Sąlytį su tarpu
kariu keičia įžvalgos, kilusios anali
zuojant tuometinės Lietuvos padėtį.

Devintame dešimtmetyje tekstų, 
rašiusių apie Lietuvos ateities vizijas, 
kiekis sumažėja, tačiau išlieka 
panašūs. Čia reiškėsi A. Štromas, 
S. Sužiedėlis ir kiti išeivijos autoriai. Jų 
pobūdis nelabai kito iki 1988 metų, 
kuomet išeiviai jau žinojo apie tuo
metinę Lietuvos situaciją.

Būta laikotarpių, kuomet aktyviau 
buvo svarstomos tam tikros ateities 
Lietuvos temos. Tokius atvejus nulem
davo periodikoje užgimusios disku
sijos. kurios nebūdavo labai dažnos. 
Tačiau nepaisant keletos tokių epi
zodų, sakyti, kad vienu ar kitu metu 
ryškiai dominavo vienos ar kitos te
mos, netenka.

Išeiviai aktyviai svarstė būsimos 
Lietuvos sienų klausimą, spręsdami, 
kokių teritorijų galima tikėtis ateityje. 
Taip pat daug diskusijų sulaukė 
Lietuvos priklausymo daugiatautei 
federacijai klausimas. Buvo svarstoma. 

kokia federacijos forma būtų nau
dingiausia Lietuvai. Būta diskusijų 
švietimo, ekonomikos, valstybės val
dymo klausimais. Spėliota, kokią įtaką 
šalyje likusiems lietuviams padarys 
režimas, kaip atrodys posovietinė vi
suomenė. Būta pasiūlymų, kaip spręsti 
nuosavybės atstatymo problemas.

Spėliojimus apie ateities Lietuvą 
galima skirstyti į dvi grupes. Pirmajai 
grupei priklausytų spėjimai, kaip 
susiklostys situacija ateityje ir kokią 
Lietuvą išeiviai ras sugrįžę. Čia kalbėta 
apie būsimos visuomenės savybes, 
apie sovietmečiu susiklosčiusią eko
nominę situaciją. Antrajai grupei 
priskirtini pasiūlymai, kaip naudingiau 
elgtis įvairiose valstybės tvarkymo 
sferose. Tai įvairūs rašiniai su idėjo
mis. kokiu būdu spręsti nuosavybės 
atstatymo klausimą, kaip tvarkyti 
krašto ekonomiką, kur link pasukti 
švietimo sistemą ar kokią užsienio 
politiką ateityje derėtų vesti. Neretai, 
straipsniuose persipina šios dvi 
ateities spėjimų grupės.

Apskritai svarstymai apie būsimą 
Lietuvą pačių išeivių spaudoje vertinti 
kaip teigiamas reiškinys. Ne išeivio, o 
okupuotos Lietuvos gyventojo balsu 
prabilęs A. Štromas neabejojo politi
nių programų, padėsiančių kurti 
Lietuvos ateities vizijas, nauda4. Kaip 
vieną išeivijos užduočių, A. Štromas 
įvardino ateities Lietuvos problemų 
svarstymą5. Sykiu, „ateities Lietuva" 
jam niekaip nesitapatino su tuometine, 
okupuota Lietuva. Sutapatinti šiuos 
dalykus A. Štromui reiškė prarasti ryšį
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su lietuvių tautos gyvenimu6. Jam iš 
dalies pritarė Simas Sužiedėlis. Anot 
jo, svajoti apie nepriklausomą ateities 
Lietuvą turėtų kiekvienas susipratęs 
išeivijos lietuvis7. Greta raginimo kurti 
planus ateičiai, galima pajusti savo
tišką nuoskaudą, dėl išeivijoje vyrau
jančio požiūrio į ateities vizijas: „bergž
džias, jei ne juokingas ar patetiškas 
darbas detaliai planuoti būsimos 
Lietuvos politinę, socialinę, ekono
minę sistemą. Ką čia burną aušinti - 
pirma išsikovokime laisvę, <...> 
pasakytą ne vienas praktiškas pilie
tis^. Abejojantieji vadinti pesi
mistais9, jų pozicija susilaukė kritikos, 
o ateities vizijų kūrimas - paskatinimo.

Gana iškalbingai prabyla žinutė 
„Akiračiuose“, jog „svarstymai apie 
Lietuvos ateitį, nežiūrint kokiomis 
prielaidomis jie būtą paremti, pade
da pažinti ir suprasti jos dabartinę 
padėtį, o tai savo ruožtu įgalina ge
riau įžvelgti ir ateities perspek
tyvas“'0. Neretai piršta mintis, kad 
tokios diskusijos palengvins Lietuvos 
atstatymą. Išeivijos padėtis traktuota 
kaip vieta diskusijoms, svarstymams, 
nes grįžus į Lietuvą tam nebus laiko.

Dauguma autorių, bandžiusių spėti 
apie ateities Lietuvą, pripažindavo, jog 
neįmanoma teisingai prognozuoti 
ateities, o jų pasvarstymai nepreten
duoja į galutines išvadas. Tačiau rašiu
sieji laikėsi nuomonės, kad diskusijos 
padės geriau pažvelgti į situaciją ir 
padės surasti daugiau įmanomų 
sprendimo būdų".

Daugeliu atvejų išeiviai rinkosi 
temas pagal savo specialybę. Ekono

mistai svarstė ekonomikos ir žemės 
ūkio reformos klausimus, istorikai ir 
geografai galimybę ateities Lietuvai 
priklausyti kelių valstybių federacijai 
bei ateities sienų klausimus, teisininkai 
- nuosavybės grąžinimo klausimą ir t.t. 
Būta ir išimčių, kurias lėmė konkrečių 
išeivių išsilavinimas ir įvairiapu
siškumas, kuomet tas pats autorius 
svarstydavo kelias temas. Ryškiausias 
pavyzdys - V. Rastenis, bandęs pro
gnozuoti ateities Lietuvos pramonės, 
žemės ūkio ir visuomenės perspek
tyvas. Sykiu jis siūlė kaip spręsti 
atimtos nuosavybės klausimą ir kal
bėjo apie lietuvių-lenkų santykius 
ateityje.

Kas įtakojo išeivių kurtas Lietuvos 
ateities vizijas? Visų pirma - santykis 
su okupuota Lietuva. Gilesnis situa
cijos joje pažinimas leido daryti 
tikslesnes prognozes. Taip pat tam tikri 
procesai pasaulyje. Europos vieniji
mosi tendencijos skatino išeivių 
diskusijas apie Lietuvos ateitį vienose 
ar kitose valstybių federacijose, jos 
formą, narių skaičių. Vakarų pasaulyje 
apsigyvenę išeiviai demokratiją priėmė 
kaip neabejotiną vertybę, todėl Lie
tuvos ateitis sietą tik su demokra
tiniais valstybės valdymo principais.

Verta pastebėti, kad skirtingų 
išeivijos ideologinių srovių atstovai, 
kalbėdami apie būsimą Lietuvą darė 
gana panašias išvadas. Šioje vietoje 
gana unikaliai iškyla Lietuvių fronto 
bičiuliai, jie vieninteliai, kaip ideologinė 
srovė, pateikė savąją Lietuvos ateities 
viziją.
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Pristatant Lietuvių fronto bičiulių 
svarstymus apie ateities Lietuvą, 
vertėtų atskirti oficialią judėjimo 
deklaraciją ir atskirų judėjimo narių 
mintis bei pasisakymus. Atskirai 
Lietuvos ateitį prognozavo prof. 
Kazys Pakštas (daugiausiai kalbėjęs 
valstybės sienų ir federacijos klau
simais), prof. Juozas Brazaitis ir eilė 
kitų, šiam judėjimui priklausiusių ar 
buvusių jam artimų, atstovų.

Čia trumpai apžvelgsiu vieno iški
liausių Lietuvių fronto bičiulių veikėjo, 
prof. Juozo Brazaičio prognozes.

Šeštame dešimtmetyje, galvoda
mas apie Lietuvos pokyčius jis rašė, 
jog po džiaugsmo sugrįžus į Lietuvą 
„prasidės gyvenimas ir jis atneš ne 
vienų staigmenų.“'2 Brazaitis siūlė 
„susigyventi su mintimi, kad to 
gyvenimo, kurį tremtinys paliko 1944 
metais ar anksčiau, nebėra ir nebus. 
Lietuva su tuo momentu, kada iš jos 
pasitraukta, nesustingo ir nenumirė, 
ir nors žalojama, bet gyva. tik pasi
keitusi.13" Sykiu, J. Brazaitis siūlė 
pabandyti nuspėti ateities Lietuvą, 
remiantis informacija, sklindančia iš už 
„geležinės uždangos“.

Bandymas kurti ateities Lietuvos 
viziją, anot J. Brazaičio, apsaugotų 
išeivijoje esantį lietuvį nuo nelauktų 
sukrėtimų, kurie gali ištikti grįžus į 
tėvynę ir pamačius joje atsiradusius 
pokyčius. Kalbėdamas apie ateities 
Lietuvą, jis apsidraudžia, pažymė
damas, jog tiesiog spėlioja, rem
damasis „literatūra ir stebėjimu retų 
egzempliorių žmonių, išaugusių 
sovietinėje aplinkoje.“'*

J. Brazaitis įtarė ateities Lietuvos 
visuomenę būsiant susiskaldžius. Tai 
turėtų būti pirmoji „staigmena“ į 
namus grįžusiems išeiviams. 1954 
metais jis rašė „Lietuvos plote <-...> 
susitelks neabejotinai lietuviškos šir
dys. bet ne viena širdis “*5. J. Brazaitis 
pažymi, jog gyventojų daugumą suda
rys sovietinėje Lietuvoje gyvenę žmo
nės, iš tremties Sibire ir iš Vakarų 
parvykę. Spėdamas ateities Lietuvoje 
susidariusios visuomenės struktūrą, 
J. Brazaitis ją skirstė pagal žmonių 
padėtį okupacijos laikotarpiu: išeiviai, 
tremtiniai ir sovietinėje Lietuvoje likę. 
Pastaruosius J. Brazaitis skirstė į „nu
ėjusius prisitaikymo keliu“ ir miške 
likusieji „laisvės kovotojų likučiai“. 
Šioje vietoje dera prisiminti, jog 1954 
metai, kuomet buvo rašomas šis Bra
zaičio tekstas, partizaninis judėjimas 
Lietuvoje buvo nuslėpęs, tačiau išei
viai to nežinojo. Būtent čia, anot J. Bra
zaičio, galėjo tapti svarbi visuomenės 
skilimo linija. „<...> laisvės kovotojų 
likučiai, ar pastarieji, sunkiausių 
vargų patyrę, galės suprast ir patei
sinti tuos, kurie legaliame gyvenime 
išliko? Ar <...> nepatirs naujo nusi
vylimo iš karčios gyvenimo tikrovės? 
Jie bus daugumai nereikalingi ir 
nepatogūs ir nustumti į šonų naujoje 
gyvenimo eigoje. O juk jie <...> 
svajoję galėsią tarti gal net lemiamų 
žodį laisvos valstybės tvarkyme“'6. 
Prisimindamas partizanus, Brazaitis 
tarytum bando kelti ir dar vieną klau
simą, kam atiteks teisė kurti ateities 
Lietuvą? Išeiviams, partizanams ar
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prisitaikiusiems Lietuvoje? Tolimes
niuose samprotavimuose galima rasti 
atsakymą: „laisvos Lietuvos likimas 
toliau priklauso daugiausiai tiems, 
kurie ten liko ir išaugo." Kartu, 
bandė spėti „tremtinių“ veiksnį ateities 
Lietuvoje: „tremtinių vaidmuo bus 
didelis, bet tik pagalbinis; iki jie susi
lies su ten išaugusiais ir likusiais — 
jie bus talkininkai"'1.

Kalbėdamas apie sovietinėje Lietu
voje gyvenančius, J. Brazaitis įtarė, jog 
pastarieji gali būti smarkiai paveikti 
režimo. „Bet ir žmonių dvasia gali 
būti kita. Bus išaugusi nauja karta 
naujose sąlygose."'" Anot išeivio, 
augantiems Lietuvoje nepavyks išven
gti sovietinės mokyklos antspaudo. 
Brazaitis priduria, jog Komunistų 
partija daug dėmesio skiria „įsodinti 
kitą - rusišką marksistinę galvoseną 
ir jauseną".'9 Bus jaunimo, rašė 
J. Brazaitis, kuris priešinsis „komu
nizmo malūnui", tačiau „bus daug ir 
tokių, kuriuos mokykla paveiks"29. 
J. Brazaitis, rodos, žvelgia dar giliau, 
„idėjiškai jis [sovietinėje Lietuvoje 
išaugęs žmogus - A. A.] bus tikriau
siai bolševizmo priešas, bet ilgai jis 
negalės išsivaduoti iš sovietinio argu
mentavimo, dialektinio metodo." 
Brazaitis priduria, kad „mokykloje ir 
gyvenime išmoktos kalbos ir knygų 
dėka jis bus priverstas graviruoti į 
rusišką kultūrą."2'

J. Brazaitis spėja, koks galimas 
santykis atsiras tarp sovietinėje Lie
tuvoje augusios visuomenės ir 
išeivijoje okupacijos laiką praleidusiųjų. 

Anot jo, „ten [Lietuvoje - A. A.] 
išaugęs naujas lietuvis ima gyvenimą 
tvarkyti į savo rankas. Netrukus gal 
pajus ir <...> nedraugingumą 
grįžusioms <...> jei tik sugrįžėliai ims 
rodyti neatsargios iniciatyvos reikštis 
su savo planais ūkiniame, politiniame 
kultūriniame gyvenime “22.

Brazaitis aprašė ir galimus religijos 
pokyčius. Reikia manyti, jog jam, akty
viam katalikui, tai buvo ypač svarbu. 
Autorius pažymi, jog sovietinė valdžia 
bando „prikabinti“ pagoniškas ar kitas 
šventes katalikiškų švenčių dienomis. 
Neužilgo, ironiškai prognozuoja auto
rius, „išgirsim, kad gruodžio 24-tą 
Sniečkus su Paleckiu bei Šumausku 
suvalgys iš dvylikos patiekalų su 
pasninku vakarienę kokios nors 
pagoniškos žiemos šventės garbei"22. 
Taip pat autorius pažymėjo, jog reli
ginis gyvenimas nors nebus išnykęs, 
tačiau aktyvumas religinėje sferoje 
bus ryškiai susilpnėjęs24.

Taigi, J. Brazaitis atsikursiančios 
Lietuvos visuomenę vaizdavo susi
skaldžiusią, paveiktą komunizmo. Dau
giausiai paveikti, anot jo, bus jaunimas 
ir vaikai, kuriuos Sovietų valdžia ugdė 
švietimo pagalba. Autorius taip pat 
akcentavo pokyčius visuomenės ir 
religijos santykiuose.

Lietuvių fronto bičiulių pilnutinės 
demokratijos koncepcija buvo trak
tuojama kaip būsimos Lietuvos mo
delis. Kaip jau minėjau, tokios būsimos 
Lietuvos vizijos nepaskelbė nei viena 
išeivijos visuomeninė srovė. Aprašy
dami šį demokratijos modelį, fronti-
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ninkai nepasirašinėjo asmeniškai, o tai 
darė LFB judėjimo vardu. Tokiu būdu 
bandyta suteikti judėjimo vieningumo 
įspūdį, padidinant jo solidumą25.

Aptardami valstybės ir kultūros 
santykį, frontininkai neabejojo, jog 
valdantieji neturi reguliuoti ir kištis į 
piliečių kūrybą. Nors ir neteikdama 
asmens pasireiškimui absoliučios 
laisvės, ji kaip tik įgalina asmenį laisvai 
apsispręsti ir pagal šį apsisprendimą 
kurti ir veikti. Frontininkai pažymėjo, 
kad „demokratijos vykdymas kultūros 
ir religijos srityse valstybėje yra pats 
svarbiausias ".2b

LFB pažymi, jog valstybė ne tik 
turi skelbti įsitikinimų laisvę, tačiau ir 
leisti šiuos įsitikinimus reikšti ben
druomenės gyvenime.

Deklaracijoje galime įžvelgti, kokį 
vaidmenį atsikuriančioje Lietuvoje jie 
skiria Bažnyčiai. Žurnale „Į LAISVĘ“ 
ironiškai, bet kartu karštai kritikuojama 
tokia sąžinės laisvė, kuri „reiškia 
laisvę sąžinėje, bet ne laisvą įsiti
kinimų praktiką gyvenime". Fron
tininkai rašo toliau: „politinė <...> 
grupė skelbdama sąžinės laisvę ir 
kartu darydama prierašą, jog toji 
sąžinės laisvė nereiškia, kad Bažny
čia, panaudodama autoritetą ir 
žmonių religinius įsitikinimus, kištųsi 
ir darytų savo politiką"11. Taigi, 
patys būdami katalikai, frontininkai 
pažymėjo ateities Lietuvos vizijoje 
laisvą ir nevaržomą Bažnyčios 
visuomeninę ar net politinę veiklą.

Pilnutinės demokratijos koncep
cijoje pažymėta, jog demokratinė 

valstybė turi sudaryti sąlygas 
„kultūrinei savivaldybei susiorga
nizuoti".111 Kultūrinė savivaldybė, 
anot frontininkų - tai religijos, kultū
ros, pirmiausiai mokyklos reikalų 
tvarkymu užsiimantis kompetencijos 
vienetas. Ateities Lietuvos konstitu
cija, anot frontininkų, turi aiškiai 
apibrėžti kultūrinės savivaldybės kom
petenciją bei pagrindinius jos organi
zacijos dėsnius.

Lietuvos fronto bičiuliai, dėsty
dami savo ateities Lietuvos viziją, rašė 
ir apie būsimos Lietuvos valdžios 
organizavimą. Frontininkai pirmiausiai 
siūlo atkurtoje Lietuvoje naudoti 
„trilypį valdžios funkcijų pobūdį". 
Prisimindami pirmuosius tarpukario 
Lietuvos metus, frontininkai kūrė 
ateities Lietuvos modelį, kur „ateities 
Lietuva būtų įgalinta išsiversti su 
mažesniu kiekiu politinių partijų!", 
tokiu būdu orientuojantis į JAV ir 
Didžiosios Britanijos pavyzdžius.

Rinkimai ateities Lietuvoje, pagal 
frontininkus, turi būti „visuotiniai, 
tiesioginiai, lygūs, slapti ir laisvi“29. 
Rinkimai neturi būti per dažni, „kad 
nebūtų griaunamas institucijų pasto
vumas ir jų darbo našumas", ir ne per 
reti, kad „būtų palaikoma gyvenimo 
pažanga"30. Balsavimas, remiantis 
frontininkų tekstais, turėtų būti „už 
asmenis", o ne už sąrašus. Balsavimas 
už partijų sąrašus, vadinamas „balsuo
tojo prievartavimu" ir suteikia laisvę 
partijų centrams.

Pilnutinėje demokratijoje, remiantis 
tarpukario patirtimi buvo svarstyta kaip
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spręsti emigracijos problemas ateities 
Lietuvoje. Kad geriau pažinti emi
gracijos problemas, planuota kurti insti
tutą, kuris aktyviai užsiimtų emigracijos 
tyrinėjimais. Siūlyta kurti užsienio 
šalyse kompaktiškus emigrantų 
židinius, juose steigti lietuviškas 
parapijas, kurti mokyklas, tokiu būdu 
sudarant sąlygas lietuviškumui 
išsilaikyti. Siekta skatinti ekonominį ir 
kultūrinį bendradarbiavimą tarp lietuvių 
emigracijoje ir Lietuvos. Tai, kad nemaža 
dalis lietuvių gyvens už Lietuvos ribų, 
frontininkams neatrodė jokia blogybė - 
priešingai, jie siūlė naudotis situacija 
siekiant kelti šalies ekonomiką.

LF bičiulių pilnutinės demokratijos 
koncepcijoje yra išsakyta mintis, kad 
Lietuvos ateitis turėtų glaudžiai sietis 
su kitomis Baltijos šalimis, santykiai 
turėtų tapti tokie glaudūs, kad šios 
valstybės pavirs, anot frontininkų, 
„Baltijos Jungtinėmis Valstybėmis“. 
Tačiau tai neturėtų būti paskutinių 
valstybių organizacija, kurioje bus 
Lietuva. Frontininkai teigė, kad Lie
tuva įsijungs į kontinentinę Europos 
valstybių organizaciją”.

Pirmuoju valstybės uždaviniu pil
nutinės demokratijos koncepcijoje iš
skiriama valstybės pagalba „asmeniui 
ir šeimynai, religinei, bei kitoms ben
druomenėms išsilaikyti bei išsisklei
sti“. Frontininkai pažymi, kad demo
kratinėje valstybėje „ne žmogus val

stybei, o valstybė žmogui turi tar
nauti“.

Verta pastebėti dar vieną labai 
svarbią frontininkų mintį, kuri tikriausiai 
galėtų būti viena pagrindinių pilnutinės 
demokratijos koncepcije, kur teigiama, 
kad „A'ų nori ir pajėgia atlikti asmuo, 
to nereikia pavesti bendruomenei; ką 
nori ir pajėgia atlikti šeiminė, 
religinė, profesinė bendruomenė, to 
nereikia pavesti valstybei.“ Ši mintis 
vadinama privačios iniciatyvos dėsniu, 
kuriuo turėtų būti paremtas ateities 
Lietuvos gyvenimas’2.

Skyriuje, kuriame frontininkai ana
lizuoja valstybės ir demokratijos 
santykį, daug dėmesio skiriama demo
kratinės visuomenės ugdymui, pabrė
žiama, jog demokratija turi tapti 
„aukščiausia visuomenine vertybe“, o 
visuomenės „auklėjimas demokratijai 
yra vienas pagrindinių visuomeninių 
uždavinių^33. Pabrėžta, jog prievarta - 
tai demokratijos užpuolimas. Buvo 
manoma, jog demokratiškoje ateities 
Lietuvoje neturėtų būti toleruojami 
judėjimai ar partijos, pasisakančios 
prieš demokratines vertybes.

Deklaracijoje daug dėmesio skirta 
šeimos politikai, kuri turėjo lemti 
valstybės paramą gausioms šeimoms. 
Svarstyta busimoji šalies ekonomikos 
politika, privačios ir valstybinės nuo
savybės klausimai. Frontininkai siūlė 
normuoti privačios nuosavybės kiekį.

Pranešimas skaitytas 2006 m. Kaune 
Į LAISVĘ fondo XV studijų savaitėje.
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Naujos Į LAISVĘ fondo 
knygos
Vidas Vitkus

Pranyko, ir tiek

Šį rudenį skaitytojai sulaukė 
naujos JAV gyvenančio lietuvių rašy
tojo Vytauto Volerto knygos „Pranyko, 
ir tiek“. Tai romanas, kaip įvardino 
pats jo autorius, vietai ir laikui. „Ar 
vienas šimtmetis yra istorija?“ - 
klausia savęs ir skaitytojų, knygos 
autorius. Ir pats atsako, paaiškina. 
„Šiame laiko brūkšnely telpa vos trys 
kartos. Vos trys kartos spėja kurti ar 
naikinti gerbūvį“. Šie ir kiti knygos 
pradžioje pasakyti rašytojo žodžiai yra 
tarytum įžanga, paaiškinanti apie ką ši 
knyga ir kodėl bei kam ji rašyta. „Nuėjo 
daugelis dešimtmečių, eidami viską 
keitė. Tiems, kuriems anos laikų 
atkarpėlės neteko pažinti, galbūt verta 
suvokti, kaip yra buvę tėvų žemėje, 
kaip žmonės rytais sutikdavo saulę, o 
vakarais rasdavo poilsį. Ir kodėl 
džiaugdavosi, kodėl kentėdavo“.

Toliau su sau būdinga nuoširdžia 
dzūkiška pasaulėjauta ir pasakojimo 
maniera V. Vblertas labai vaizdžiai ir 
nuosekliai rutulioja vienos ūkininkų 
šeimos gyvenimo ir likimų peripetijas 
tarpukario Lietuvos kaime. Tėvas.

Motina. Žentas. Marti. Taip suski
rstytas romanas į savotiškus skyrius, 
kuriuose rašytojas vos ne chrono
logiškai dėsto atskirų aprašomos šei
mos narių gyvenimus, svajones ir 
nusivylimus.

Tai jau ne pirma rašytojo Vytauto 
Volerto knyga išleista Lietuvoje. 
1995 m. buvo išleista pirmoji V. Volerto 
romano dalis „Angelams padedant,
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velniams maišant“. 1997 m. pasirodė 
novelės „Meilė žolei“, 2000 m. roma
nas „Baubonis“. 2001 m. išleisti 
papildyti prisiminimai „Viešnagėje pas 
Dievą“ (į vieną knygą sudėjus anks
čiau išleistą pirmąją dalį ir jos tęsinį), 
o 2004 m. pasakojimai - „Kronikėlės 
senų laikų naujų laikų".

Dar gausesnis išleistų Vytauto 
Volerto romanų aruodas per beveik 
pusšimtį metų supiltas išeivijoje. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose rašyto
jas išleido šiuos romanus: „Upė teka 
vingiais“ (1963), „Gyvenimas yra dai
lus" (1964), „Sąmokslas“ (1968), „Pra
garo vyresnysis“ (1971), „Greitkelis“ 
(1981), „Jaučio ragai“ (1985), „Vilkas 
iš Galų“ (1991).

Partizanų kapeliono dienoraštis

Taip pavadinti Tauro apygardos 
kapeliono kunigo Justino Lelešiaus - 

Į Grafo (1917-1947) užrašai, kuriuose jis 
nuosekliai aprašė partizanų apygardos 
štabo ir atskirų jo padalinių veiklą, 
fiksavo bendražygių žūtis, mąstė apie 
gyvenimo ir kovos prasmę. Dienoraštis 
pradedamas nuo 1946 m. balandžio 
19 d. ir baigiasi 1947 m. rugpjūčio mėn.

Knygą su Justino Lelešiaus dieno
raščiu įvairiais įžanginiais ir paiški- 
namaisiais straipsniais papildo Algio 
Kašėtos. Kęstučio Kasparo. Vytauto 
Lelešiaus ir Juozo Daumanto įžvalgos 
bei prisiminimai. Knyga gausiai iliu
struota įvairiomis fotografijomis ir 
dokumentais. Dienoraščių pabaigoje 
pateikiami K. Kasparo parengti paaiš

kinimai, asmenų ir vietovardžių 
rodyklės.

Knygos leidimą finansavo Vincas 
Butvydas ir jo trys dukros - Audronė. 
Lee bei Kristina savo žmonos ir 
motinos Vilties Butvydienės šviesiam 
prisiminimui pagerbti.

Kunigo Justino Lelešiaus dieno
raščių pagrindu išleista knyga - reikš
mingas istorijos šaltinis bei įdomus 
rezistencinės minties paminklas, at
skleidžiantis pasipriešinimo sovietinei 
okupacijai prasmingumą ir tragiškumą, 
laisvės kovotojų mąstyseną ir ryžtą.

M
Knygas „Pranyko, ir tiek“ bei 

Partizanu kapeliono dienoraštis “ 
galima įsigyti žurnalo ..Į LAISVĘ" 
redakcijoje.
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Pasipriešinimo ir tremties 
istorijos
Benas Urbutis

Ne dažnas muziejus susilaukia lei
dinio, skirto jo gyvavimo dešimt
mečiui. O štai Druskininkų rezisten
cijos ir tremties muziejui pasisekė 
rūpestingo ir kantraus jo direktoriaus 
Gintauto Kazlausko dėka. Nepaprastų 
organizacinių sugebėjimų reikėjo, kad 
prikalbintų visuomenininkus muziejaus 
darbuotojus ir kelis tuzinus buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių sustabdyti 
savo skubantį laiką ir atsigręžti į pra
eitį - skausmingą, rūsčią, apraudotą tų 
žmonių jaunystėje ir šešėliu stovinčią 
net šiandien, kai Lietuva jau šešiolika 
metų laisva. Knyga „Rezistencijos ir 
tremties muziejus Druskininkuose'1 
išėjo šių metų rudenį, skubant, kad 
gruodžio pabaigoje būtų galima jau 
turint ją rankose švęsti nedidelį, bet 
prasmingą muziejaus jubiliejų - 10 
metų. Knygą sudarė Gintautas Kaz
lauskas, maketavo Rasa Jurevičienė, 
viršelio dailininkas Adalbertas Nedzel- 
skis. „ŠA leidinys atsirado iš muzie
jininkų entuziazmo ir atsidavimo dar
bui, - knygos pratarmėje rašo jos re
daktorė Aldona Žemaitytė. - Orga
nizaciniais sugebėjimais atsiskleidė 
muziejaus direktorius Gintautas Kaz
lauskas, kruopščiai surinktos me
džiagos analize pasireiškė muziejaus

darbuotojos Alj'reda Pigagienė ir 
Eugenija Sidaravičiūtė“. Knyga turi 
tris dalis. Pirmoje pristatomas mu
ziejaus gimimas ir trys jo ekspozicijos, 
kurias sudaro Tremties ekspozicija, 
Ginkluotos rezistencijos ekspozicija, 
Neginkluoto pasipriešinimo ekspo
zicija bei vertėjo, mokytojo tremtinio 
Antano Dambrausko memorialinis 
kambarėlis. Muziejaus direktorius čia 
supažindina ir su vertingu turizmo 
maršrutu „Partizanų takais“. Tai isto
rijos pamoka gamtoje, miške, prie 
partizanų bunkerių, kuri yra pavei-
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kesnė už vadovėlines tiesas. Tokie 
maršrutai turėtų išsiraizgyti po visą 
Lietuvą, kur tik vyko partizanų kovos. 
Ekspozicijos pristatomos ir Gintaro 
Žilio nuotraukomis, o visame leidinyje 
gausu nuotraukų iš muziejaus ir 
žmonių asmeninių archyvų.

Antra knygos dalis „Prisiminimų 
mozaika“ yra gausiausia. Tai buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių pasakojimai 
apie savo išgyventas valandas antro
sios sovietinės okupacijos dienomis, 
apie kančias, patirtas gulage, apie 
gyvenimą po tremties, kuris vėl tapda
vo savotiška tremtimi. Visi pasakotojai, 
dabar jau garbaus amžiaus žmonės, 
prisimena savo jaunystę, todėl ir gana 
šiurpūs pasakojimai apie gulaginę buitį 
yra nušviesti jaunatviška viltimi išgy
venti, nepasiduoti depresijai, troškimu 
sugrįžti Tėvynėn ir įsitikinimu, kad 
viskas bus gerai. Beveik visi pasako
tojai pradeda nuo prisiminimų apie 
saulėtą vaikystę dar laisvoje Lietuvoje 
ir baigia pookupacinės Lietuvos 
Atgimimo pradžia. Kaip sako G. 
Kazlauskas, kuris su savo kolegėmis 
užrašė tuos pasakojimus, „tai lyg dar 
viena mūsų muziejaus ekspozicija, 
papildanti ir praplečianti tai, kas 
sudėta jo stenduose". Trečioji dalis- 
In memoriam - skirta išėjusiems 
Anapilin muziejaus talkininkams, tarp 
jų ir dizainerei Vidai Zamalytei, kurios 
dėka ekspozicija įgavo informatyvų ir 
drauge elegantišką, taurų pavidalą.

Labai vertingas pažintine prasme 
priedas knygos gale .Jie dalyvavo ku
riant Rezistencijos ir tremties muziejų“. 

Tai lentelė, parodanti, kiek darbo die
nų ir valandų 85 visuomenininkai pa
aukojo muziejui: atstatydami bunke
rius, įrengdami ekspozicijas, budėdami 
muziejuje, kad Druskininkų ar kitų vie
tovių moksleiviai, svečiai rastų atra
kintas muziejaus duris ir apžiūrėtų 
ekspozicijas. O kad lankytojų netrūk
sta, liudija skyrelis „Iš lankytojų atsi
liepimų“, kuriame atsispindi įrašai nuo 
1997 metų ir kuris paliudija, kokia įvairi 
publika apsilankė muziejuje ir svečių 
knygoje paliko savo įrašus: mokslei
viai iš Lietuvos ir Lenkijos, mokytojai 
istorikai, svečiai iš Vokietijos, Švedijos, 
JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Rusijos... Taigi muziejus yra ir Drus
kininkų miesto kultūrinės erdvės amba
sadorius. Tad stebina miesto vadovų 
ligšiolinis abejingumas reiškiniui, kuris 
prisideda prie miesto įvaizdžio. Ne tik 
vandens pramogų parko reikia žmo
nėms, bet ir tokio kuklaus muziejaus, 
kuriame tylų, bet reikšmingą darbą 
dirba kuklūs muziejininkai, už tą darbą 
negaudami nė cento, nes savivaldybė 
vis dar neįteisina muziejaus kaip lygia
verčio partnerio kitoms Druskininkų 
kultūros įstaigoms. Ir supranti besipik
tinančius senuosius laisvės kovo
tojus: lenininiam Grūto parkui tenka 
visa šlovė ir medžiaginiai patogumai, 
nes jis atlieka savotiško šou vaidmenį, 
o jo alternatyva - laisvės kovų muzie
jus, įamžinantis tų kovų prasmę, tampa 
miesto tėvų podukra, kuriai skirtas Pe
lenės vaidmuo. Tai toks tėra šiandie
ninės laisvos Lietuvos politinis ir 
memorialinis veidas.
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Baigė žemiškąją kelionę
Rimas Musteikis

Prof. Antanas Musteikis

Antanas Musteikis gražaus ir ilgo 
gyveninio dienas užbaigė 2006 m. 
spalio 2 d. Gimė jis 1914 m. sausio 11 d. 
ūkyje netoli Zarasų, kur gyveno jo 
tėvai - Vincas ir Teofilė (Miškinytė) 
Musteikiai. Jis buvo trečias iš keturių 
brolių. Nors gyveno vargingai, buvo 
pasiryžęs išsimokslinti, tapo skautu ir 
kariu. Kurį laiką mokytojavo Pasvalyje.

1940 m. Antanas Musteikis baigė 
Vytauto Didžiojo universitetą, o 

1941 m. Vilniaus universitete įgijo 
filologijos magistro laipsnį (lietuvių, 
rusų, vokiečių kalbų).

1943 m. Antanas Musteikis susi
tuokė su Akvilina Luomonaite.

Antrajam pasauliniam karui artė
jant į pabaigą sutuoktiniai mėgino 
pabėgti nuo nacizmo ir komunizmo 
grėsmės, tačiau 1944 m. birželio mėnesį 
buvo nacių sulaikyti ir atskirti. Anta
nas ir Akvilina buvo išsiųsti į priver
stinio darbo stovyklas Vokietijoje.

Pasibaigus karui A. Musteikis iki 
1949 m. studijavo Heidelbergo univer
sitete anglų ir rusų literatūrą, o taip pat 
ir sociologiją.

1949 m. A. Musteikis kartu su 
žmona emigravo į JAV. Apsigyveno 
Niujorke. Ten jis kurį laiką dirbo 
„Amerikos balse“, 1954 m. Niujorko 
universitete apgynė sociologijos 
daktaro laipsnį.

1955 m. Antanas Musteikis su 
šeima persikėlė gyventi į Buffalo, 
(NY), kur pradžioje dirbo tyrinėjimų 
srityje katalikų labdaros organiza
cijose. vėliau dėstė D'Youville kole
gijoje. Dr. A. Musteikis 15 metų vado
vavo šios kolegijos sociologijos de
partamentui. Čia dirbdamas jis buvo ir 
kolegijos moterų tinklinio treneris.
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rado laiko parašyti ir išleisti tris knygas 
bei daugybę akademinių ir publicis
tinių straipsnių įvairiomis kalbomis 
kultūrinėmis, politinėmis, tautosakos 
temomis (enciklopedijoje Lituanica, 
leidiniuose The Baltic Review, Lietu
va, Aidai. Į laisvę, Tėviškės žiburiai 
ir kt. - iš viso daugiau kaip 200 straip
snių). Kai kurie jo straipsniai buvo 
.Amerikos balso” paskelbti už geleži
nės uždangos. Jis laisvai kalbėjo pen
kiomis kalbomis - anglų, lietuvių, vo
kiečių, rusų ir lotynų. Dėstė įvairiose 
valstybėse, dirbo ir vertėju. Jo pavardė 
buvo įtraukta į Who š Who in the East 
ir American Men of Science sąrašus.

1989 m. mirus žmonai Akvilinai, 
Antanas gyveno su sūnumi Rimu 
Buffalo mieste. Jis buvo veiklus JAV lie
tuvių bendruomenėje, dirbo Buffalo 
apylinkės valdyboje Lietuvos laisvini
mo veikloje. Jis mėgo šokti tango, skam
binti mandolina, dainuoti. Buvo įgudęs 
šachmatininkas. Žaidė tenisą, dažnai 
nugalėdamas 30 ir 40 metais jaunesnius 
už save, pats jau būdamas žymiai 
daugiau kaip 80 metų amžiaus. 
Vėlesniam amžiuje kasdien eidavo 
pasivaikščioti. Buffalo mieste 1993 m. 

vykstant pasaulinėms universitetinėms 
žaidynėms. Antanas vadovavo lietuvių 
moterų krepšinio komandai. Jis 
dalyvavo “Shea’s Performing Arts 
Center” savanorių komitetui “Spotlight 
Committee”, ir ypatingai mėgo padėti 
rengiant vargonų koncertus. Daugiau 
kaip 40 metų lankė St. Rose of Lima 
parapiją.

1991 m. Antanas su sūnumi Rimu 
aplankė išlaisvintą Lietuvą. 1994 m., 
sulaukus 80 m. amžiaus, A. Musteikiui 
buvo padaryta širdies operacija. Išėjęs 
į pensiją, Antanas buvo pakviestas 
dėstyti sociologiją savo tėvynėje - tai 
buvo jo svajonės išsipildymas. Ten 
pabuvęs, 2001 m. Antanas išsikėlė gy
venti į Olympia, Washington valsti
joje. Apsigyveno pas savo dukrą Da
nutę Rankis ir jos vyrą Andrį Rankis. 
A. Musteikis ten įsijungė į Seattle lie
tuvių bendruomenės veiklą, dalyvavo 
Olympia “Senior Stars" programoje.

Gedulingos Mišios už Antano 
Musteikio vėlę buvo aukojamos spalio 
mėn. 7 d. Sacred Heart šventovėje, 
Lacey, WA., o spalio mėn. 21 d., 
šeštadienį, memorialinės Mišios St. 
Rose of Lima šventovėje, Buffalo, NY.

Mirus prof. Antanui Musteikiui (1914-2006) visus Jo artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia Lietuvių fronto bičiuliai
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Lietuvos laisvės kovų dalyviai ir rezistencinių organizacijų nariai 
išeivijoje reiškia gilią pagarbą Lietuvos laisvinimo veiklos bendražygiui 
Gediminui Būgai, iškeliavusiam į amžinybę.

Visuomet buvai su mumis ir visuomet išliksi mūsų atmintyje.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio Gedimino Būgos 

artimiesiems ir bičiuliams.

Lietuvių fronto bičiulių taryba, [ LAISVĘ fondo ir fondo filialo 
tarybos, žurnalo „[ LAISVĘ“ redakcija bei administracija nuoširdžiai 
užjaučia bičiulį Joną Kairevičią į amžinybę palydėjusį savo Motiną.

Niekas negali pakeisti visatos ir žmogaus būties dėsnių, niekas 
negali išvengti savo likimo. Žmonės ateina į šį pasaulį, gyvena, myli, 
kuria. Ir išeina. Tyliai. Išeina palikdami mums tik liūdesį ir prisiminimus.

Suprantame, kad negalime mes šiais žodžiais palengvinti Jūsų 
artimo žmogaus netekties skausmo. Bet viliamės, kad nors taip galime 
pareikšti užuojautą Jums ir pagerbti Išėjusiąją. Amžiną Jai atilsį.

Mirus Lietuvos Išlaisvinimo Tarybos nariui Kęstučiui Stepšiui 
(1924-2006) dukrą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
bendražygiai.
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Įvykiai ir darbai
Lietuvos diplomatinės tarnybos 

egzilyje dokumentai - Lietuvoje

2006 m. rugsėjo 18-24 dienomis 
Lietuvos archyvų departamento gene
ralinis direktorius Vidas Grigoraitis ir 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
direktorius Dalius Žižys buvo išvykę į 
Romą perimti ir parvežti Lietuvos diplo
matinės tarnybos egzilyje dokumentų.

Sutartis, kuria buvęs Lietuvos Res
publikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius prie Šv. Sosto 1992-2004 
metais ir ilgametis Italijos Lietuvių 
Bendruomenės bei jos valdybos narys 
Kazys Lozoraitis perduoda Lietuvos 
diplomatinės tarnybos egzilyje (Lietuvos 
diplomatijos šefo) dokumentus nuolati
niam saugojimui į Lietuvos centrinį val
stybės archyvą buvo pasirašyta Vilniuje 
2006 m. birželio 2 d. Vizito Romoje metu 
buvo pasirašytas galutinis perdavimo 
aktas, suderinti visi dokumentų perdavimo 
organizaciniai reikalai. Dokumentų par
gabenimo, skubaus sutvarkymo (esant rei
kalui - ir restauravimo) išlaidoms iš dalies 
padengti buvo skirta lėšų iš Vyriausybės 
rezervo fondo.

Tarp perduotų dokumentų yra 1919- 
1940 m. rašytiniai dokumentai (Lietuvos 
diplomatinių atstovybių pranešimai, pro 
memorijos, raštai veiklos, derybų su 
Lenkija, Klaipėdos krašto padėties ir kitais 
klausimais: pasiuntinio Berlyne 1932— 
1934 m. susirašinėjimo su užsienio diplo
matiniu korpusu dokumentai: Baltijos san
tarvės ir Baltijos valstybių URM ministrų 
konferencijų dokumentai; Eltos telegramos. 
Valstybės saugumo departamento, VRM 
spaudos ir draugijų skyriaus. Visuomeninio 
darbo vadybos spaudos apžvalgos, biule
teniai, spaudos leidinių apie tarpukario 
Lietuvos ekonomiką iškarpos; dokumentai 
apie 1919 m. Paryžiaus Taikos konfe

renciją; surinkti dokumentai apie 
ukrainiečių bei gudų politinių organizacijų 
veiklą); taip pat 1941M994 m. Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio gauti 
ir surinkti dokumentai (veiklos nenu
traukusių Lietuvos diplomatinių atsto
vybių pro memorijos. pranešimai, notos, 
memorandumai dėl Lietuvos prievartinio 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepri
pažinimo ir Lietuvos laisvės klausimo 
kėlimo, lietuvių pabėgėlių ir tremtinių 
padėties; bendradarbiavimo su JAV Kon
gresu, tarptautinėmis organizacijomis PET, 
JTO, JAV Kersteno komitetu, Europos 
Taryba ir kt. dokumentai; Stasio Lozo
raičio pareiškimai, interviu spaudai ir 
radijui, notos JTO; raštai, pranešimai 
Lietuvos bažnyčios padėties, lietuvių Len
kijoje reikalais; lietuvių išeivių organizacijų 
ir įvairių asmenų Stasiui Lozoraičiui siųsti 
sveikinimai; surinkti dokumentai apie 
Lietuvių išeivių politinių ir visuomeninių 
organizacijų veiklą: Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (VLIK), Lietuvos 
laisvės komiteto (LLK), Bendro Amerikos 
lietuvių fondo (BALF) bei jo skyriaus 
Italijoje, Lietuvių rezistencinės santarvės 
(LRS), Vasario 16-osios šventės organiza
vimą diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos 
kultūros ir politikos veikėjus, pabėgėlius 
Bražinskus. S. Kudirką ir kt.; 1949- 
1956 m. „Prancūzijos lietuvių žinios“: 
Lietuvos diplomatijos šefo ir kitų Lietuvos 
diplomatinių atstovybių, BALF skyriaus 
Italijoje. Lietuvių studentų kolegijos ir 
bendrabučio Romoje finansiniai doku
mentai (sąskaitos, kvitai, čekiai).

Nemažą perduotų dokumentų dalį 
sudaro vaizdo ir garsų dokumentai: nuo
traukos. darytos žinomų prieškario Lietu
vos fotografų V. Augustino, M. Smeče- 
chausko, J. Miežlaiškio, A. Naruševičiaus, 
M. Barkausko ir kt., atvirukai, dailės darbų
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■ Įvykiai ir darbai

reprodukcijos; vaizdo juostos, kuriose 
užfiksuoti 1990-1991 m. politiniai įvykiai 
Lietuvoje ir Rusijoje (interviu su M. Gor
bačiovu, E. Ševardnadze, Dž. Baikeriu; 
M. Gorbačiovo, B. Jelcino pasisakymai 
Maskvoje apie Baltijos šalis; K. Prun
skienės, V. Landsbergio spaudos konfe
rencijos; 1991 m. pučas Maskvoje ir jo 
atgarsiai pasaulyje ir Lietuvoje; 1993 m. 
Lietuvos Prezidento rinkimai: rinkiminė 
St. Lozoraičio kampanija - kelionės po 
Lietuvą, susitikimai su žmonėmis; St. Lo
zoraičio ir A. M. Brazausko debatai ir kt.).

Lietuvos centriniam valstybės archy
vui perduota nemažai plokštelių su Lietu
vos ir užsienio lietuvių kompozitorių 
muzikiniais kūriniais, atliekamais Lietuvos 
ir užsienio lietuvių atlikėjų, ansamblių; taip 
pat 15 plokštelių su JAV lietuvių laidos 
„Amerikos balsas“ programų įrašais, pir
mosiomis Lietuvių radijo programos 
laidomis.

Perduoti Lietuvos diplomatinės tarny
bos egzilyje dokumentai yra lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir kt. 
kalbomis. Dokumentai bus sutvarkyti ir 
taps prieinami plačiajai visuomenei jau 
2007 metais.

*
Prezidentas domisi Lietuvos po

kario ir rezistencijos istorija

Šių metų lapkričio 21 dieną Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje lankėsi prezi
dentas Valdas Adamkus. Tai trečiasis 
prezidento vizitas į gimnaziją. Šį kartą 
prezidentas dar kartą atvyko apžiūrėti čia 
įkurto Lietuvos bei užsienio lietuvių 
rezistencijos studijų centro, taip pat 
pabendrauti su gimnazijos moksleiviais.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius V. Vitkauskas papasakojo pre
zidentui apie Rezistencijos studijų centro 

įkūrimo ištakas, čia sukauptą medžiagą, 
dabarties veiklą bei planus ateičiai. Svečiai 
taip pat galėjo apžiūrėti paruoštą ekspo
ziciją, kurioje daug retų ir įdomių eks
ponatų, rankraščių, knygų bei kitokių 
leidinių, tiesiogiai susijusių su pačiu Juozu 
Lukša-Daumantu bei kitais žinomais 
Lietuvos bei užsienio lietuvių rezistentais.

Valdas Adamkus aktyviai domėjosi 
tiek Rezistencijos centro veikla, tiek jame 
surinktais eksponatais. Jis priminė, kad ir 
pats daugelį šių žmonių, kurių nuotraukos 
ar rankraščiai eksponuojami centre, paži
nojo asmeniškai, todėl ši istorija jam yra 
artima ir kaip žmogui.

Susitikime su gimnazijos moksleiviais 
ir mokytojais prezidentas ne kartą pabrė
žė, jog Garliavos J. Lukšos gimnazija yra 
ypatinga mokykla, labai panaši į tą. kurioje 
jis pats „pradėjo auginti" savo patriotizmą 
bei meilę tėvynei. Vaikams svarbu buvo 
išgirsti iš prezidento lūpų raginimą nežiū
rėti į istoriją kaip į plikus skaičius, o, 
pasinaudojant gimnazijoje įkurto Rezisten
cijos studijų centro teikiamomis galimy
bėmis, pamatyti už tų skaičių realius 
žmones, jų pasiaukojimą ir meilę Lietuvai.

Prezidentas užsiminė, kad, jo nuomo
ne, tie istorijos vadovėliai, iš kurių mokosi 
Lietuvos moksleiviai, negali jų išmokyti 
rezistencijos istorijos, bet tikisi, kad 
istorijos mokytojai galbūt randa kitokių 
būdų moksleivius su šiuo Lietuvos isto
rijos etapu supažindinti.

Prezidentas atsakė ir į kelis gimnazistų 
klausimus. Moksleiviai iš paties prezidento 
galėjo sužinoti jo nuomonę apie emigraciją 
ir kokius prezidentas mato būdus ją 
sustabdyti. Valdas Adamkus sakė, kad jis 
jokiu būdu nėra prieš žmonių norą pamatyti 
pasaulio, tačiau ypatingai pabrėžė, kad 
bastytis po jį neverta. „Dirbti būtina visur, 
kur begyventum, ir Lietuvai to reikia taip 
pat,“ - sakė Valdas Adamkus.
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Vėliau prezidentas Valdas Adamkus 
išvyko į Kazlų Rūdą, kur Kazio Griniaus 
gimnazijoje dalyvavo istorijos mokytojų 
seminare, stebėjo šios gimnazijos 
mokytojos Birūtos Bujauskienės vedamą 
istorijos pamoką, susitiko su miestelio 
visuomene.

Istorijos mokytojų seminarą ir vėliau 
vykusį simpoziumą, kuriame dalyvavo 
Dalia Kuodytė ir dr. Arvydas Anusauskas, 
vedė Vidmantas Vitkauskas.

Svarbų vaidmenį organizuojant šį 
renginį bei prezidento vizitą į Garliavą bei 
Kazlų Rūdą atliko prezidento patarėja 
Vaiva Vėbraitė.

Ilgiausių metų bičiuliui Juozui 
Kojeliui!

Gruodžio 9 d. Kauno karininkų įgulos 
ramovėje buvo iškilmingai paminėtas 
žinomo rezistento. JAV lietuvių visuo
menininko. publicisto Juozo Kojelio 90- 
ties metų jubiliejus. Ta proga į ramovę 
susirinko gausus svečių būrys ne tik iš 
Kauno, bet ir Vilniaus. Kretingos. Telšių, 
Šiaulių ir kitur.

Apie Juozo Kojelio rezistencinę ir 
visuomeninę veiklą kalbėjo Vidmantas 
Vitkauskas, apie kūrybinį ir publicistinį 
darbą - Vidmantas Valiušaitis. Šiltais prisi
minimais apie savo šeimos bičiulį dalinosi 
Jadvyga Damušienė. Apie Tėvo vaidmenį 
ugdant ir formuojant savo vaikus pasakojo 
šia proga specialiai iš JAV atvykęs sūnus 
Linas Kojelis.

Renginio metu buvo perskaityti gauti 
JAV ambasadoriaus Lietuvoje John 
A. Cloud. Lietuvių fronto bičiulių tary bos 
bei Į LAISVĘ centrinio fondo vadovo dr. 
Kazio Ambrozaičio. JAV lietuvių res
publikonų partijos pirmininko Jono 
Urbono, kitų išeivijoje gyvenančių bičiulių 
sveikinimai. Vėliau vos ne kelias valandas

Juozas Kojelis savo jubiliejaus metu. 
2006, Kaunas.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka 

truko nuoširdūs šventėje dalyvavusių 
bendražygių ir bendraminčių, giminių, 
buvusių kolegų, mokinių sveikinimai ir 
linkėjimai jubiliatui.

Oficialios šventinės dalies pabaigoje 
savo prisiminimais, vertinimais ir dabarties 
įžvalgomis pasidalino ir pats Jubiliatas. Kai 
kurias Juozo Kojelio pasisakymo mintis 
skelbsime kitame mūsų žurnalo numeryje.

Renginį vedė Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus pirmininkas Petras 
Palilionis ir aktorė Virginija Kochanskytė. 
Meninę programą atliko operos solistė 
Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė. 
Šventė baigėsi maloniu visų pabendravimu 
prie gausių vaišių stalo.

[VYKIŲ IR DARBŲ apžvalgą rengė 
Elena Uselienė ir Vidmantas Vitkauskas bei 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
informacijos tarnyba.
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PRENUMERATA

Į LAISVĘ žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams - 12 Lt.

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

valstybėse - 15 JAV dolerių.

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

Lietuvoje gyvenantys prenumeratoriai pinigus gali siųsti pašto perlaidomis žurnalo admi
nistratoriui Lietuvoje Vidmantui Zavadskiui, Draugystės g. 17, LT-51229, Kaunas arba 
pavedimu į spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ sąskaitą (įmonės kodas 111434127, ats. sąsk. 
LT987300010002248692, HANSABANKAS, banko kodas 73000), nurodant pavedimo paskirtį.

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

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

Klaidų atitaisymas

Atsiprašome už 154(191) numeryje įsivėlusias klaidas.
9 psl. po nuotrauka turi būti dr. Juozas Girnius, o ne dr. Juozas Grinius.
9, 10, 11, 13 psl. tekste turi būti Vytautui Vaitiekūnui, o ne Vytautui Vaitekūnui
11 psl. po nuotrauka turi būti A. Simutis, o ne L. Šimutis.
49 psL po nuotrauka turi būti Feliksas Palubinskas, o ne Feliksą Palubinskas.
82 psl. tekste turi būti Vytautas Vaitiekūnas, o ne Vytautas Vaitekūnas, Juozas Girnius, o 

ne Juozas Grinius, Stasys Barzdukas, o ne Stasys Majauskas. Toliau praleistos kai kurios pavardės: 
Stasys Daunys, Leonas Prapuolenis, Leonardas Valiukas ir neteisingai nurodyti vardai ar pavardės: 
turi būti Vytautas Majauskas, ne Stasys Majauskas, Kęstutis Girnius, o ne Kęstutis Grinius, 
Povilas Žumbakis, o ne Povilas Bieliauskas, Zigmas Brinkis, o ne Algis Brinkis.

83 psl. poetų grupėje praleistos pavardės: Aloyzas Baronas, Jurgita Saulaitytė, Alė Rūta- 
Arbienė, Leonardas Andriekus. Toliau neteisingai įrašytas vardas: turi būti Adolfas Merkelis, o ne 
Aloyzas Merkelis.

Redaktorius
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