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Pirmajame viršelyje - Bernardas Brazdžionis -
poetas, rezistentas, visuomenininkas. Algirdo Kairio nuotrauka.

Bernardas Brazdžionis gimė 1907 m. vasario mėn. 2, n. s. vasario mėn. 15 d. Stebei- 
kėliuose, Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Nuo 1908 m. su tėvais gyveno JAV, 1914 m. grįžo į Lietuvą. 1928 m. baigė Biržų gimnaziją, 
o 1934 m. Vytauto Didžiojo universitetą, kur studijavo lietuvių literatūrą ir pedagogiką. 
Dalyvavo studentų ateitininkų draugijos Šatrija veikloje, redagavo laikraščius „Lietuvos 
studentas“, „Ateities spinduliai“, „Pradalgės“, „Dienovidis“.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją. Mokytojavo Ravensburgo lietuvių gimnazijoje 
dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. 1947 m. suredagavo lietuvių rašytojų metraštį „Trem
ties metai“.

1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Gyveno Bostone, nuo 1955 m. Los Angelėse. Buvo 
vaikų laikraščio „Eglutė“, vėliau žurnalo „Lietuvių dienos“ redaktorius.

Savo pirmuosius eilėraščius ėmė spausdinti nuo 1924 m. dar mokydamasis gimnazijoje. 
Nepriklausomos Lietuvos metais išleido ne vieną eilėraščių rinkinį, kurie buvo apdovanoti 
valstybinėmis bei kitomis premijomis. Ir vėliau, gyvendamas priverstinėje emigracijoje, 
Bernardas Brazdžionis pasižymėjo kaip nepaprastai produktyvus ir pilietiškas poetas. Jo 
poezijoje vyravo religinė, filosofinė ir patriotinė tematika. Lietuvai netekus nepriklausomybės, 
Bernardas Brazdžionis savo eilėraščiuose oratoriniu stiliumi aukštino Lietuvos praeitį, 
lietuvių tautos didvyriškumą, išryškino okupuotos Tėvynės kančias. Dėl to, jis buvo 
pramintas Tautos dainiumi, Laisvės šaukiu. Okupuotoje Lietuvoje Bernardo Brazdžionio 
poezija komunistinio režimo buvo nutylima arba menkinama, pats poetas šmeižiamas ir 
niekinamas. Nepaisant to, poeto kūryba Lietuvoje plito slapta, buvo labai populiari ir žadino 
išsivadavimo viltį. Lietuvos atgimimo metais sugrįžęs į Lietuvą Bernardas Brazdžionis tautos 
buvo sutiktas kaip didvyris ir lietuvių poezijos patriarchas.

„ Bernardas Brazdžionis - išskirtinė lietuvių literatūros figūra. Nė vienas XX amžiaus 
lietuvių poetas nėra tiek nusipelnęs mūsų tautos kovai už laisvę. Tarp rašytojų jis buvo 
pats didžiausias bolševizmo priešas. Atgimimo metais niekas negalėjo varžytis su juo 
populiarumu. Kai 1989 metais jis pirmąsyk atvyko į Lietuvą, visos salės, stadionai, parkai, 
aikštės vos galėjo sutalpinti minias žmonių, norinčių pamatyti jį, išgirsti jo skaitomus 
eilėraščius" (Valentinas Sventickas).

Gyvendamas Los Angeles Bernardas Brazdžionis aktyviai dalyvavo šio miesto ir apylin
kių Lietuvių fronto bičiulių veikloje, dalyvavo jų organizuojamuose literatūriniuose vaka
ruose, politinių studijų savaitgaliuose. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę poetas ne vieną 
kartą dalyvavo Į LAISVĘ fondo organizuotose istorinių ir politinių studijų savaitėse.

Bernardas Brazdžionis 1987 m. buvo apdovanotas popiežiaus Jono Povilo II ordinu Pro 
Ecclesia et Pontifike, 1988 m. jam suteiktas Pasvalio, o 1995 m. Kauno miestų garbės piliečio 
vardas. 1993 m. Bernardas Brazdžionis buvo apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu.

Mirė Bernardas Brazdžionis 2002 m. liepos 11 d. sulaukęs 95 metų amžiaus. Palaidotas 
Kaune Petrašiūnų kapinėse. Su savo Poetu atsisveikino ir į paskutinę kelionę Jį palydėjo 
daugybė tūkstančių Jo poezijos gerbėjų, tarp jų ir Jo bendražygiai bei rezistencinės ir lietuviškos 
veiklos bendradarbiai Juozas Kojelis, ambasadorius dr. Vytautas A. Dambrava, dr. Kazys G. 
Ambrazaitis, dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai, dr. Petras Kisielius, Algis ir Angelė Raulinaičiai, 
dr. Kęstutis Skrupskelis ir kiti Į LAISVĘ fondo studijų savaitės Marijampolėje dalyviai.
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Redaktoriaus
Pirmas metų ketvirtis, visi trys jo mėnesiai paženklinti svarbiausiomis 

Lietuvai istorijos datomis. Sausio 13-oji, Vasario 16-oji. Kovo 11-oji. Tai datos, 
kurios mums mena Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir gynimo didybę bei 
tautos vienybę.

Mena. Ir tiek. Nes šios datos ir šie garbingos praeities įvykiai daugeliui 
Lietuvos gyventojų jau nereiškia nieko. Ypač jaunimui. Tiek gyvenančiam 
Lietuvoje, tiek apsigyvenusiam Vakaruose. Mūsų vyresnieji negali atsistebėti, 
kodėl jaunimo nėra šių švenčių minėjimų metu, nėra bažnyčiose, kituose 
svarbiuose renginiuose ar akcijose. Ir nebus. Arba, dar ilgai nebus. Nes 
jaunimas nemato prasmės švaistyti laiką pompastiškiems renginiams, klausyti 
save giriančių politikų kalbų. Jaunimas rūpinasi savo karjera, materialine 
gerove ir pramogomis. Iš dalies prie tokios jaunimo dvasinės būsenos ir fizinės 
elgsenos privedėme mes patys. Kaip? Ogi galvodami tik apie save ir savo 
interesus. Jaunimą laikydami tik „patrankų mėsa" reikalinga siekiant savo 
tikslų, skverbiantis į valdžios Olimpą... Ir viskas. Toliau tik būdavo tuščios 
kalbos apie jaunimo politiką, verslo skatinimą, darbo sąlygų sudarymą ir pan. 
Jei visa tai nebūtų buvę vien tik kalbos ar butaforiniai sprendimai, jaunimas 
nebūtų tapęs toks abejingas ir net piktas. Nebūtų jaunimas ir masiškai bėgęs 
į Vakarus laimės ieškoti, nebūtų Lietuvos nepriklausomybės šventės iškeitęs į 
Valentino dieną, o Kovo 11-osios į Kovo 8-ąją...

Nesinori ir vėl kalbėti apie tai. kas buvo ir ko nebuvo padaryta per šiuos 
17-ka Lietuvos Nepriklausomybės metų. Nesinori aiškintis vis didėjančio 
visuomenės abejingumo savo istorinei praeičiai priežasčių ir prognozuoti 
galimų padarinių dėl abejingumo dabarties procesams. Ir taip visiems aišku, 
kad visuomenė nusivylusi ir viskam abejinga. Tai liudija ir vasario mėnesį 
įvykusių vietos savivaldos rinkimų rezultatai, kurie kaip ir anksčiau 
pademonstravo visuomenės abejingumą ne tik valdžiai, bet ir rinkimams 
apskritai. Kas gali pasakyti, kodėl buvo toks mažas dalyvavusių rinkimuose 
skaičius? Kas galėjo prognozuoti, kad daugiausiai mandatų savivaldybėse 
gaus kairieji, centro kairieji ir populistai? Sudėjus visus jų gautus mandatus, 
jie beveik trigubai lenkia dešiniuosius... Ar tai nerodo, kad dalis Lietuvos 
gyventojų visiškai nepasitiki valdžios institucijomis ir netiki, kad valdžia gali 
reikiamai juos atstovauti ir jai tarnauti? Ar vietų savivaldybėse pasiskirstymas 
nerodo, visuomenės (ypač vyresniųjų savo amžiumi) nusivylimą dešiniųjų 
politinių partijų vykdytomis reformomis praeityje ir dabartine jų veikla? Galbūt 
dėl to ir matome savaiminį vyresniųjų persiorientavimą į kairę vėl patikint 
pažadais apie gerą gyvenimą... visiems...ateityje...

Kaip šiandien turėtume suprasti ir pateisinti Lietuvos rinkiminėje sistemoje 
įsišaknijusį vos ne viešą rinkėjų balsų pirkimą ir pardavimą, kai dėl to
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balsavimo rezultatai anuliuojami ištisose apygardose? Ar ir šią piktžolę išrauti 
neturime jokių galimybių? Ar tiesiog nenorime, nes tokia padėtis daug kam 
naudinga. Ir perkantiems, ir parduodantiems. Bet ar nebus taip, kad pradžioje 
savo balsą parduoti paskatinę mėlynanosį, vėliau ir kitus savo tautiečius 
pastūmėsim žengti išdavystės keliu? Kas garantuos, kad pirmą kartą savo balsą 
rinkimuose pardavęs rinkėjas, kitą kartą neparduos savo bendraminčio, o 
trečią kartą - Tėvynės?.. Juk iki to jau ne taip toli. Turime ir pavyzdžių: visokių 
borisovų, uspaskichų bei jų globėjų ir pasekėjų...O kaip su Lietuva? Kaip 
matosi iš prasidėjusių politinių partijų porinkiminių jungtuvių, daugeliui 
nerūpi bendruomeniniai ir visuomeniniai reikalai. Nerūpi ir moralinės, 
ideologinės bei programinės nuostatos. Ne veltui su siaubu apie tai prabilo 
prof. Vytautas Landsbergis pareikšdamas, kad jei konservatoriai Vilniuje 
sudalys koaliciją su liberaldemokratų lyderiu, jis pasitrauks iš Tėvynės 
sąjungos. Dar daugiau, jis net ryžosi kreiptis ir į socialdemokratų partiją, 
prašydamas ir jos „nepaisant pagundų nenueiti dumblo keliu“... Ar bus 
išgirstas prof. V. Landsbergis, ar bus atsižvelgta į tautos nuomonę, netrukus 
pamatysime. Balandžio mėnesio pradžioje vyks pirmieji naujai išrinktų 
savivaldybių tarybų posėdžiai ir tada visuomenei paaiškės kas yra kas. Bet ar 
nebus per vėlu?

O kaip turėtume paaiškinti jaunimui, visai visuomenei ir patiems sau, kas 
vyksta Seime ar mūsų valstybės teisinėje sistemoje? Kaip čia su pareigos tėvynei, 
valstybei bei jos piliečiams logika? Ar pakils visuomenės apklausose Seimo 
reitingai, ar ims labiau vertinti savo išrinktą valdžią piliečiai po garsiojo 
balsavimo už A. Pociaus palikimą savo pareigose? O ar mūsų išeiviai bei jų 
vaikai kuriems žadama ne pilietybė, o kažkokios DP teisės tėvynėje, ar taps dar 
didesni patriotai negu buvo iki šiol? O dvigubi standartai, kai Seimo nariai 
gali būti ir Vyriausybės, o kaimo mokyklos ar kultūros namų direktoriai negali 
būti savivaldybių tarybų nariais? Kur čia logika? Aišku tik viena - yra 
„pateptieji“ ir raupsuotieji...Tai kaip po to galėtume priversti jaunuomenę būti 
mažiau apolitiškais ir labiau aktyviais? Ir kaip tada nepritarti „DELFI" portale 
paskelbtam vieno internauto pasisakymui, po Seimo sprendimo išsaugoti 
valstybės saugumo departamento direktorių: „ Gėda man už Lietuvą, gėda, kad 
esu lietuvis. Jei galėčiau sugrįžti 20 metų atgal, nestovėčiau Sąjūdžio mitinguose, 
Baltijos kelyje, prie Parlamento Sausio 13-ąją..." Žinoma, tai tik viena nuomonė. 
Buvo ir daugiau bei kitokių. Bet dauguma jų buvo kaip ką tik minėta, tik dar 
labiau kategoriškos ir kontraversiškos. O kaip galvojate Jūs?
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Laiškai

Mielas Vidmantai,

Tavo redaguotą „Į LAISVĘ“ 
žurnalo numerį (2006 m. spalio - 
gruodžio mėn.) perskaičiau nuo alfa iki 
omega, t.y. nuo pradžios iki pabaigos, 
nieko nepraleisdamas. Numeris labai 
geras, labai daug įdomios informacijos. 
Valio Vidmantai! Matau, kad turi didelį 
talentą, gerą sveikatą ir gerus nervus.

Mane stebina labai geniali prof. 
Juozo Brazaičio įžvalga, padaryta dar 
1954 m., kas atsitiks su Lietuva po 
daugelio metų (Arūno Antanaičio 
straipsnis).

Prof. J. Brazaitį gerai pažinojau, 
būdamas jo vadovaujamos Amerikos 
ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių 
valdybos vykdomuoju vicepirmininku. 
Tuometinė LFB valdyba veikė 
Čikagoje, tuo tarpu pirmininkas gyve
no Brooklyne. Tuomet jis redagavo 
,.Darbininką“. Jo redaguojamo laikraš
čio vedamieji buvo labai įžvalgūs, tiek 
iš politinės, tiek iš kultūros srities.

Šia proga norėčiau keletą žodžių 
tarti ir dėl jo charakterio. Jis dažniausiai 
buvo tylus, ramus. Retkarčiais besi
šypsantis. Diskusijose neskubėdavo 
pasisakyti, leisdavo kalbėti ir savo 
mintis išsakyti jaunesniesiems. Turėjo 
didelį autoritetą ir pasitikėjimą visų 
Lietuvių Fronto bičiulių tarpe. Spren

dimuose buvo labai tikslus ir kūry
bingas. Savo raštuose romantiką jis 
yra apibūdinęs: „Tylus paprastumas, 
ramus didingumas“. Šie žodžiai tinka 
ir jį patį apibūdinti. Tai jo paties išorė 
ir vidus.

Žurnale taip pat labai puikiai 
pristatyta Lietuvių Fronto ir Lietuvių 
fronto bičiulių istorija ir abiejų 
sambūrių pagrindinės savybės bei 
įsipareigojimai. Šių tekstų turinys 
ankstesniais metais taip pat yra pra
ėjęs pro prof. J. Brazaičio kūrybinę 
prizmę. Kartą „Dainavoje“, po prof.
J. Brazaičio paskaitos, paliekant jam 
stovyklą, džiaugsmingai kilnojome jį... 
automobilyje. Automobilį tuo metu 
kilnojo keliolika jaunų frontininkų. Štai 
kokį pritarimąjis turėjo ir jautė jaunoje 
bičiulių kartoje.

Man teko dalyvauti ir jo laidotu
vėse. Skridome tada drauge su dr.
K. Ambrazaičiu. Lėktuvas leidosi aero
drome sniego pūgoje. Manėme, kad 
ir mudu taip pat iškeliausime kartu su 
profesorium Brazaičiu...

{domu buvo susipažinti ir su 
Ateitininkų XV Kongreso kritika, kuri 
buvo gana pozityvi, tad turėtų būti 
organizacijai naudinga.

Apibendrinant galiu pasakyti, kad 
visi straipsniai gerai paruošti, todėl 
buvo didelis malonumas juos skaityti.

Pagarbiai.
Petras Kisielius

Cicero. JAV 
2007 m. vasario 19 d.
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Portretai

Bernardas Brazdžionis
Juozo Kojelio prisiminimuose

95-ąjį gimtadienį 2002 m. vasario 
mėn. 2 d. poetas Bernardas Braz
džionis šventė su savo šeimos nariais. 
Pakviesti dar dalyvavo Elena (Alė 
Rūta) ir Edmundas Arbai. taip pat 
Elena ir Juozas Kojeliai. Tai buvo pas
kutinis jo gimtadienis šioje žemėje. 
Paėmęs savo žmonos Aldonos ranką, 
jis tarsi atsisveikino su šiuo pasauliu. 
Buvo sumenkęs, vien kaulai ir oda. 
kalbėjo cypiančiu balsu. Suprasti buvo 

galima tik atskiras frazes. Vieną jų visi 
supratome: „Noriu būti prisimintas, 
kad kaip poetas ir žmogus buvau tas 
pats

Su Bernardu Brazdžioniu studi
javome tame pačiame Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune ir tame pačiame 
Humanitarinių mokslų fakultete, tik ne 
tuo pačiu laiku. Kai aš 1935 m. atvy
kau studijuoti, jo jau nebebuvo. Pirmą 
kartą iš arti jį pamačiau 1940 m. kovo

Iš kairės į dešinį Pranas Visvydas, Alė Rūta, Marytė Kontrimaitė, Bernardas 
Brazdžionis, Bronė Volertienė, Ema Dovydaitienė, Mečys Šilkaitis LFB Los Angeles 
sambūrio literatūros vakare, 1990 m. Nuotrauka iš asmeninio J Kojelio archyvo
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I Portretai

mėn. 4 d. Vilniaus universiteto didžio
joje salėje, kai jam buvo įteikta 1939 
metu valstybinė literatūros premija už 
poezijos rinkinį „Kunigaikščių mies
tas“. Plačiai išsikerojusiais vešliais 
plaukais ir su stambių rėmų akiniais 
Antano Miškinio pavadintas „tėvy
nės poetu“ Bernardas Brazdžionis pa
sakė įspūdingą kalbą. Tada, kai jau 
telkėsi grėsmingi Antrojo pasaulinio 
karo debesys ir jis skelbė: „Kūrėjui 
siužetu turėtų tikti ir karas, ir taika, 
kaip jam tinka ir gyvenimas, ir mirtis, 
ir meilė, ir kerštas, ir šliužų tako 
vingiai, ir kelias herojų. (...) Minios 
rauda: taikos! Vadai šaukia: 
pergalės! Poetai: medės! O eina 
mirtis ir ranka rankon veda vadus, ir 
juokiasi iš poetų, ir žudo minias ir 
meilę“.

1955 m. iš Bostono Bernardas 
Brazdžionis atvyko į Los Angeles 
redaguoti „Lietuvių dienų“ žurnalo. 
Tada su juo susipažinau. Aš jau buvau 
buvusio redaktoriaus Juozo Vitėno 
redakciniame kolektyve, ten likau ir 
redaktoriams pasikeitus. Tik su nau
juoju redaktoriumi nespėjau suartėti, 
nes 1956 m. išvykau į Kalifornijos šiau
rėje esančią Amerikos kariuomenės 
kalbų mokyklą kariams dėstyti lietuvių 

kalbą. Būdamas ten, gavau pirmą 
Bernardo Brazdžionio spalio 8 d. 
rašytą laišką, kurį iki šiol tebeturiu. 
Rusų pastangomis lietuvių kalbos 
klasės, veikusios tik porą metų, buvo 
uždarytos. Man grįžus į Los Angeles, 
prasidėjo veik pusę šimtmečio nusi- 
tęsęs su Bernardu Brazdžioniu bendra
vimas ir bendradarbiavimas. Daugelį 
metų dirbome „Lietuvių dienų“ redak
cijoje, lydėjau jį literatūrinėse kelio
nėse Australijoje, Europoje, Amerikoje 
ir nepriklausomybę atkūrusioje Lietu
voje. Veik 40 metų teko organizuoti 
Los Angeles literatūros vakarus, ir 
visada pirmiausia pasitardavau su 
Bernardu Brazdžioniu. Turbūt šimtus 
valandų praleidau privačiai bendrau
damas. Ilgą laiką Poetas savo gimta
dienius švęsdavo gausių bičiulių ir 
gerbėjų rate, bet su metais tas ratas vis 
siaurėjo, kol šalia jo šeimos narių 
beliko Arbai ir Kojeliai. Turėjau jo 
„permanentinį“ kvietimą nepranešus ir 
bet kuriuo laiku pas juos apsilankyti.

Brazdžionis pagrindinai save kaip 
poetą liudija savo lyrika, kaip poetą ir 
žmogų - vaidilos Valiūno žodžiais, kaip 
žmogų - proziniais raštais. Esu įsipa
reigojęs išleisti jo išeivijoje paskelbtų 
prozos raštų - straipsnių, pasikalbėji-

Man poezija yra žodžių vaivorykštė arba laumės juosta. Jeigu 
vaivorykštė, - žavi nuostabių spalvų žėrėjimu, jeigu laumės juosta, - ji 
apjuosia mūsų sielas nuostabaus grožio gijomis. įrašydama meilės ir 
džiaugsmo, laimės ilgesio, žemės gerumo, dangaus paguodos spalvomis... 
Seniau sakydavo, kad tai „dievų kalba“, retai poetų kalba, o gal dar 
tikriau - tai žmonių kalba.

Bernardas Brazdžionis
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Iš kairės į dešinį rašytoja Alė Rūta, poetas, kritikas Pranas Visvydas, prof. Elena 
Tumienė, rašytojas Paulius Jurkus, aktorė Dalila Mackialienė, solistė Albina 
Gedminienė, poetas Bernardas Brazdžionis, poetė Danutė Mitkienė, rašytojas Jurgis 
Gliaudo, žurnalistė Rūta Klevą Vidžiūnienė LFB Los Angeles sambūrio literatūros 
vakare. 1985 m. Nuotrauka iš asmeninio J. Kojelio archyvo

mų, paskaitų - leidinį. Daugelį savo 
straipsnių „Lietuvių dienose” Bernar
das Brazdžionis skelbdavo be paraSo, 
kai kuriuos pasirašinėjo ne tik visiems 
žinomais slapyvardžiais, bet ir kripto- 
nimais ar tik jam pačiam suprantamais 
pseudonimais. Medžiaga spaudai jau 
paruošta.

Vertinau ir labai mėgau jo poeziją 
nuo gimnazijos laikų. Kad ir su tam 
tikrais bangavimais nepriklausomoje 
Lietuvoje prieš karą, ypač nuo rinkinio 
..Amžinas žydas" pasirodymo 1931 m., 
Lietuvos šviesuomenė Bernardo Braz
džionio kūry bai rodė išskirtinai pa
lankų dėmesį. Mokslų siekiančiam 
jaunimui jo vardas buvo beveik 
magiškas. 1944 m. rusams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą Brazdžioniu šeima 

iškeliavo į Vakarus. Poetas su išeivija 
keliavo ne vien geografine prasme, bet 
ir likimine - su tauta pavergtoje 
tėvynėje. Ten jis išliko gyvas, nors

Architektas Edmundas Arbas (kairėje) ir 
Bernardas Brazdžionis, 1987 m. Santa 
Monica.
Nuotrauka iš asmeninio J. Kojelio 
archyvo
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Iš kairės į dešinę: pirmoje eilėje Bernardas Brazdžionis, adv. Žibutė Brinkienė. Algirdas 
Saudargas; antroje eilėje ambasadorius Vytautas A. Dambrava, ElenaVidugirienė, 
Birutė Varnienė, Algirdas Patackas, Rita Bureikienė (Medziukaitė), ambasadorius Stasys 
Sakalauskas, 1999 m. Los Angeles. Nuotrauka iš asmeninio J. Kojelio archyvo

visą pusšimtį metų okupantas siekė jį 
numarinti. Jo populiarumu nesidžiaugė 
kai kas ir išeivijoje, ypač pavargę 
rezistentai. Jie maždaug praėjusio 
šimtmečio šeštajame dešimt
metyje ėmė kurti „trečiąją 
jėgą“, kuri susitelkė apie 
„Akiračius“ ir apsisprendė 
paklusti Maskvos diktatui. Iš 
tų gretų vėliau atėjo ir „pavar
gę herojai“.

Bendraudamas su Braz
džioniu. aš gan aktyviai daly
vavau Lietuvių fronto bičiu
lių veikloje. Brazdžionis LF 
bičiuliams nepriklausė, bet 
veikloje dalyvavo, sau pri

skirdamas „bičiulių bičiulio“ vaidmenį. 
Jis buvo ne tik kasmetiniuose 
literatūros vakaruose, bet ir politinių 
studijų savaitgaliuose kaip oficialus

f>£-< ,^2o-

„H^Įd'rk. Ą*, " o '%7Y‘,o

n-j.-j.

Ištrauka iŠ Bernardo Brazdžionio laiško Juozui 
Kojeliui, 1982 m.
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kalbėtojas ar diskusijų dalyvis, 
įvairiose antikomunistinėse demon
stracijose kaip asmuo, o JAV Kongreso 
akcijose kaip autoritetingas rėmėjas.

Kai pradėjau su Poetu artimai ben
drauti ir turėdamas ..permanentinį“ 
kvietimą jį lankyti, tuo pačiu metu 
sąmoningai laikiausi nuo jo tam tikroje 
distancijoje. Tai dariau dėl dviejų 
priežasčių. Iš vienos pusės „gerbiau 
ir vertinau jo talentus, kaip kad darė, 
spėčiau, 90 proc. išeivijos. Tai liudijo 
literatūrinės šventės, kuriose dalyvau
davo poetas Bernardas Brazdžionis. 
Galimybę su juo artimai bendrauti 
laikau Dievo ar likimo malone. Norma
liame gyvenime to nebūtų atsitikę. Iš 
antros gi pusės ta distancija buvo 
reikalinga, kad nesijausčiau suvaržytas 
kritišku žodžiu viešai paliesti ir jį kaip 
žmogų, kaip bendrakeleivį išeivį dėl jo 
užimtos kokios nors, mano nuomone, 
klaidingos viešos pozicijos arba 
dažniau dėl jo tylėjimo, kada turėjo 
kalbėti.

Ištrauka iš Bernardo Brazdžionio laiško 
Juozui Kojeliui, 1982 m.

Bernardas Brazdžionis ir rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, 1974 m. Los Angeles

Gan greitai pastebėjau, kad patai
kautojai bent laikinai galėdavo laimėti 
Poeto palankumą. Taip pat mačiau, 
kaip jam sunku prisipažinti dėl pada
rytų klaidų. Kai redakcinis kolektyvas 
susirinkdavo aptarti jau išleisto „Lie
tuvių dienų“ numerio, apie padarytas 
klaidas ar trūkumus Redaktorius 
nebūdavo linkęs kalbėti, bet visada 
būdavo atviras siūlymams, kai planuo
davome kitą numerį. Toks jo cha
rakteris mūsų bendravimui nekenkė. 
Visi mes turime tam tikrų savotiškumų. 
Tačiau niekad jam nepataikavau ir 
nesivaržiau viešai priminti, kad jo 
pareiga buvo pasisakyti dėl lietuvių 
kalbos Kalifornijos universitete (Los 
Angeles) dėstymo kaip vienos iš 
slavų kalbų (žr. „Draugas“ 1964 
kovo 17) ir dėl akademinės amerikiečių
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Brazdžionis, kaip žmogus, nelaimės dienomis su savo tauta liūdėjo ir 
kentėjo drauge, o kaip kūrėjas stiprino ją tikėjimu ir laisvės viltimi. 
Brazdžionis iš tikro yra vilties poetas.

Juozas Kojelis, „Lietuvos dienos", 1991 balandis

bendruomenės klaidinimo, kai tame 
pačiame universitete suruošta lietuvių 
liaudies meno paroda eksponatų 
interpretacija, informacine literatūra ir 
geografiniu situacijos maketu rodė 
Lietuvą 1966-1967 metais tarsi 
nepriklausomą valstybę su stipriomis 
stabmeldiškomis tradicijomis (žr. 
„Draugas“ 1967 sausio 25 ir „Į Laisvę“, 
1968 gegužė, Nr. 42-79). Iki šiol negaliu 
suprasti, kodėl Bernardas Brazdžionis 
iki gyvenimo pabaigos viešai nėra 
pasisakęs dėl prof. Marijos Gimbu

tienės bent jau abejones turėjusios 
kelti veiklos. Jos nenorėjo prisiminti 
nė privačiuose mūsų pokalbiuose.

Praėjusio šimtmečio du pasku
tinius dešimtmečius su Poetu bendra
vome atvirai ir nuoširdžiai. Absoliutų 
pasitikėjimą manimi jis rodė, kai 
pablogėjus sveikatai pajuto, kad gyve
nimo našta jam per sunki.

2002-ųjų metų, turbūt, gegužės 
mėnesį aš išvykau į Lietuvą. Jo žmona 
Aldona vėliau sakė, kad Bernardas 
mano išvykimą labai apgailėjęs. Jis 
išgyveno iki liepos 11 d. Vilniuje 
sutikau Poetą jau atvežtą karste.

2007 m. išleistos kompaktinės plokštelės (CD ir DVD), skirtos Bernardo 
Brazdžionio 100-mečiui paminėti ir kūrybai prisiminti.
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Lietuvių fronto bičiulių švyturiai
—i 

Į

Lietuvos okupacijos sąlygomis aktyvią rezistencinę veiklą vykdęs Lietuvių 
frontas, vėliau, pokario metais, buvo atkurtas JAV. Per ilgus savo veiklos 
dešimtmečius išeivijoje, Lietuvių fronto bičiulių (LFB) organizacija atliko 
istorinį vaidmenį Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencijos istorijoje. Aktyviausi 
šios organizacijos vadovai ir ideologai buvo prof. Juozas Brazaitis, dr. 
Kajetonas Čeginskas, prof. Adolfas Darnusis, prof. Juozas Girnius, dr. Jonas 
Grinius, Alina Grinienė, prof. Zenonas Ivinskis, prof. Antanas Maceina, dr. 
Vincas Natkevičius, prof. Pranas Padalis, Vytautas Vaitiekūnas, prof. Vytautas 
Vardys ir kt. Šiandien rezistencinė šių žymių politikos, mokslo ir visuomenės 
veikėjų veikla nėra pakankamai gerai žinoma Lietuvoje. Šiandieninei Lietuvos 
visuomenei, deja, dažniau pristatomi ne LFB organizacijos ir jos vadovų bei 
aktyvistų darbai, bet liberaliųjų pažiūrų su Lietuvos laisvinimo veikla beveik 
nieko bendro neturėjusių veikėjų „nuopelnai". LF bičiuliai buvo ne tik parengę 
įvairius savo organizacijos tikslus bei veiklą grindžiančius programinius 
dokumentus - „Į pilnutinę demokratiją". LFB Credo, bet ir leido įvairius 
periodinius bei proginius leidinius, mokslines studijas, rėmė Lietuvos laisvės 
kovotojus ir disidentus, organizavo politinių studijų savaites ir savaitgalius, 
vykdė įvairias demonstracijas, rašė peticijas ir pan.

Skelbiame Lietuvių fronto bičiulių 1974 m. priimtus ir patvirtintus savo 
veiklos metmenis, kurie buvo paskelbti 1978 m. „[ Laisvę" žurnale Nr. 74 (111). 
Pagrindinis šio dokumento autorius buvo prof. A. Darnusis. Tuo metu tai buvo 
nepaprastai svarbus ir aktualus LFB veiklos nuostatas bei ideologines 
pažiūras atspindintis dokumentas. Žiūrint iš šių dienų perspektyvos kai kurios 
dokumento mintys jau netekusios savo aktualumo (nėra Sovietų Sąjungos, 
Lietuva atkūrusi nepriklausomybę ir etc.). Tačiau kitos LFB Credo nuostatos 
nepraradę savo aktualumo ir šiandien, nes dar gyvas mumyse sovietinis 
mentalitetas, neišnykusi komunistinė kai kurių valstybių politinė sistema, 
išlikusios didžiųjų valstybių imperialistinės pretenzijos, demokratinių laisvių 
suvaržymai, komandinė ūkio sistema, viešpataujančių partijų diktatūra, 
socialinė nelygybė ir neteisybė.

Siūlome skaitytojams susipažinti su svarbiausiomis LFB Credo nuostatomis 
ir tikimės, kad jos padės ne tik geriau pažinti šią organizaciją, bet ir sudarys 
galimybes aiškiau formuluoti Lietuvių frontui ir jo bičiuliams artimų žmonių 
veiklos nuostatas. Tikimės sulaukti jūsų nuomonių ir pasiūlymų.

Redaktorius
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Lietuvių Fronto Bičiulių 
CREDO

Įvadas

Jeigu mūsų laisvinimo veikla ribotųsi vien bėgamaisiais dienos reikalais, ji 
paskęstų aplinkos smulkmenose, netektų polėkio, veržlumo bei entuziazmo. Ir 
tokiais atvejais jėgos, priešingos mūsų laisvės pastangomis, pajėgtų ją nesunkiai 
nukreipti į klystkelius destruktyviais ginčais dėl menkniekių.

Todėl yra svarbu laikas nuo laiko vertinti savo veiklą pačių didžiųjų siekimų 
bei idealų šviesoje. Jie kaip švyturys uoste saugo veikiančiųjų sprendimus nuo 
nenumatytų ir kartais net nepastebimųjų pavojų bei klaidų ir visą veiklą kreipia 
teisingu keliu.

Ugdant savo ir kartu visos visuomenės rezistencinę sąmonę yra svarbu ne 
tik lygiuotis su tuo, kas yra, kiek siekti to, kas turi būti. Kai žvilgsnis yra 
nukreiptas į idealų aukštumas, pagrindiniai uždaviniai labiau aiškėja, iškilę pavojai 
lengviau įveikiami. Tada siekiamos ateities vaizdas tampa daug spalvingesnis ir 
žavesnis.

Ta prasme surašyti ir viešai paskelbti Lietuvių Fronto Bičiulių pasisakymo 
metmenys tebūnie ta viena iš pastangų išsiveržti iš kartais pilkos kasdienybės 
bei išlaikyti tremties lietuviškąją visuomenę dinaminės minties įtakoje... Tokios 
minties, kuri, būdama gyva, aktuali ir kūrybinga, mūsų laisvinimo veiklą kreiptų 
vis tikslesne, vis vertingesne kryptimi.

Dabartinis stovis

Dabartinio socialinio, ūkinio, politinio stovio pasaulyje aplamai nelaikome nei 
tobulu, nei nekeičiamu. Pasaulyje daug skurdo, socialinio neteisingumo, 
priespaudos ir net genocidinių užmojų, nukreiptų prieš ištisas tautas. Išlaisvinimo 
vardu įvedama vergija, tiesos vardu skelbiamas melas, teisingumas išniekinamas 
smurtu. Rūšiavimas tautų į išsivysčiusias ir neišsivysčiusias, viešpataujančias 
ir beteises kliudo įgyvendinti tarp jų lygybę ir santaiką. Sovietų imperialistų 
ginklavimasis, siekiant pasaulinės revoliucijos, kaip tamsi šmėkla dengia 
modernųjį pasaulį.
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Komunizmas, nors ir skelbiasi siekiąs panaikinti žmogaus išnaudojimą, einąs 
gelbėti dirbančiojo medžiaginės padėties, sovietų praktikoje tą dirbantįjį prievarta 
verčia būti net ir XX šimtmetyje neokolonializmo vergu. Komunistinė sovietų 
sistema, politiškai besiremianti partine diktatūra, ūkiškai žmogų išnaudojanti 
v aisty binto kapitalizmo labui, laiko žmones valdančiosios partijos terore. Sovietų 
Sąjunga, savo imperializmą pridengusi sovietine .marksizmo-leninizmo" ideologija 
ir proletariniu „internacionalizmu", siekia pavergti vis didesnį ir didesnį skaičių 
tautų, jas ekonomiškai išnaudoti, dvasiškai pavergti ir lydyti į rusišką sovietinę 
tautą. Moraliniu atžvilgiu tai yra antihumaniška sistema, persekiojanti žmogų dėl 
jo įsitikinimų, ypačiai religinių, ir dėl jo tautybės, slopinanti bet kokį žmogaus 
kūrybinį indiv idualumą. Tai paneigimas visų aukštųjų žmonijos idealų, kaip tautų 
solidarumas, laisvė, lygybė, taika. Sovietinė sistema savo brutalumu ir žmogaus 
teisių nepaisymu bei visokeriopu totalizmu visai sutampa su praeities 
nacionalsocializmu bei fašizmu, skiriasi nuo jų nebent tiktai tuo. kad pastarieji 
visai atvirai drįsdavo skelbti savo brutalius siekimus, o sovietai dangstosi kilniais 
šūkiais. Kalba apie taiką, bet visur kursto nesantaiką; dengiasi liaudies šydu, 
bet neša jai priespaudą; vietoj žadamos beklasės visuomenės sistemos kuriama 
sistema, kurioje viešpatauja valdančioji klasė.

Ir laisvajame pasaulyje kraštutinis radikalizmas, savindamasis liberalizmo 
vardą, iškreipia demokratijos idėją, kai individualizmą išpučia iki anarchizmo ribų. 
Laisvės ir atsakomybės vardu jis griauna socialinio solidarumo ir bendrosios 
gerovės pagrindus. Ekstremistų propaguojama anarchinė laisvė nėra vien 
demokratiška, nei humaniška, kai ji virsta pačios moralės principų paneigimu.

Tų dabarties negerovių prisiminimas anaiptol nereiškia, kad dėl to reikia 
prarasti pasitikėjimą kilnia žmogaus paskirtimi ar susitaikinti su persekiojamųjų 
tautų skaudžiu likimu.

Tikime žmogaus dvasioje glūdinčiais tiesos, teisingumo, tarpusavio 
solidarumo ir pažangos troškimais. Žmogui yra Dievo skirta pratęsti pasaulio 
kūrimą, savo egzistenciją įprasminti žmonijos medžiagine ir dvasine pažanga. 
Tokios didelės paskirties akivaizdoje būtų beprasmiška žmogui savo jėgas aukoti 
kuriai nors sistemai, kuri, remdamasi įvairiomis klaidingomis prielaidomis, 
kompromituojasi nedovanotinais nusižengimais prieš žmoniškumą.

Tokiame ribotų sistemų sąmyšyje nesutinkame nei rinktis kurią vieną iš 
blogybių, nei grimzti į neviltį.

Vertingos apraiškos

Dabartyje yra daug vertingų apraiškų, kurios skatina atskiras tautas ir visą 
pasaulį tvarkyti socialinį, ūkinį, politinį ir kultūrinį gyvenimą teisingesniais 
pagrindais, negu iki šiolei. Štai kelios tų apraiškų:
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1. Mokslinio tyrinėjimo laimėjimai ir jų įgalinama technologinė pažanga 
žmonijai teikia: intensyvesnį žemės ūkio vystymą, naujų sintetinių medžiagų 
gausą, erdvės pažinimą, universalų sužinojimą erdvės palydovų ir kompiuterių 
pagalba, oro ir vandens švaros priežiūrą, neapskaičiuojamus branduolinės 
energijos šaltinius.

2. Ekonominis kilimas, mokslinės ir moderniosios technologijos dėka, teikia 
vilties pasiekti tokį laipsnį, kad energijos, maisto, aprangos ir pastogės problemos 
galėtų palankiau išsispręsti visoms tautoms.

3. Socialinė globa, socialinis draudimas, valstybinis visiems prieinamas 
gydymas, nemokamas švietimas tampa realiais socialinio solidarumo veiksniais. 
Medžiaginis nejudamas turtas jau nebebus vienintelė materialinio aprūpinimo bei 
saugumo sąlyga.

4. Jungtinių Tautų ekonominė, sveikatos, švietimo pagalba, nors dar tik 
užuomazgoje, yra naujas ūkinio saugumo veiksnys, kuris jau išsiveržęs į 
tarptautinę plotmę.

5. Pasauliniu mastu išsivysiantis susižinojimas, atskiros tautos bei atskiro 
žmogaus kovą už tikėjimo, žodžio bei spaudos laisvę iškelia į savo pasaulio 
forumą. Į priešakines gretas tarp įvairių tautų kovotojų ir kankinių yra prasiveržęs 
gausus būrys mūsų tautos sesių ir brolių. Vien tik pastaraisiais metais jie kaip 
šviesos švyturiai nutvieskė pavergtosios mūsų tautos juodąją naktį. Jie 
atstovauja tai žmonijos sąmonei, kurios šaknys yra gyvoje žmogaus sąžinėje. 
Esminis jų rezistencinės veiklos bruožas yra drąsa smurto akivaizdoje nugalėti 
baimės instinktą. Jie pradeda naują rezistencijos laikotarpį, paneigiantį smurtą 
kovoje už žmogaus teises. Sovietiniam smurtininkui tai didžiausia grėsmė.

6. Tautų laisvės idėja yra nebenuslopinama. Visos pavergtosios tautos 
trokšta išsikovoti laisvę ir garbingą vietą pasaulio tautų šeimoje. „Vyresniojo 
brolio“ ir „ponų tautos“ viršenybės įgyvendinimo mėginimai tarp visų 
dvidešimtojo amžiaus dėmių yra patys negarbingiausi. Tai yra tikri imperializmo 
bei kolonializmo ir baudžiavos atgyvenų atgarsiai.

Credo metmenys

Laikydami gyvą tautinio solidarumo ryšį tarp laisvojo pasaulio lietuvių ir 
lietuvių tėvynėje bei tremtyje ir siekdami juose, o ypačiai jaunime, sukelti minties 
dinamizmą ir pozityvų žvilgsnį į lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ateitį, 
skelbiame kelis pagrindinius mūsų CREDO metmenis:

1. Lietuvos valstybės suverenumo atkūrimas ir lietuvių tautos laisvės yra 
mūsų pagrindinis siekimas. Asmens laisvei priklauso ir tautos laisvė. Tautinė 
valstybė teikia kiekvienai tautai geriausias sąlygas siekti visų piliečių gerovės ir 
vystyti pažangą visose srityse.
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Savarankiška Lietuvos valstybė, atsižvelgdama į lietuvių tautos interesus 
energijos, pramonės vystymo, mokslinio tyrinėjimo, ūkio bei saugumo srityse, 
turėtų remti valstybių bei tautų bendradarbiavimą ir jo problemoms spręsti turėtų 
jungtis į platesnius tarptautinius kolektyvus.

2. Tautos individualybė, jos savitumas, o ne tautos gausumas yra pagrindinis 
veiksnys žmonijos tautinėje diferenciacijoje. Tauta yra vertinga ne tiek savo narių 
skaičiumi, kiek jų šviesumu, jų įnašu žmonijoje ugdyti jos esminius idealus.

3. Demokratiją laikome pačia geriausia politinio tvarkymosi sistema. Ji nėra 
prigimties dovana, bet turi būti laimėta asmens dvasine kultūra ir kiekvieno 
respektu savo artimui. Tik demokratiškai nusiteikusių žmonių visuomenėje 
demokratija gali būti įgyvendinta. Demokratija asmenį laiko didžiausia vertybe. 
Ji, nepažeisdama asmens pirmumo, taip pat nesikėsina varžyti šeiminę, religinę, 
profesinę bendruomenę, kaip būtiną aplinką asmeniui reikštis. Pagrindinis jos 
principas yra ne rėmimasis dauguma, bet aplamai valstybės absoliutizmo 
paneigimas, būtent, daugumos valios aprėžimas teise bei valstybės nusilenkimas 
prieš žmogų.

Demokratija būtų nepilna, jeigu ji būtų ribojama vien visuotinio balsavimo 
sistema vidaus politikoje. Ji turi būti išplečiama į socialinę, kultūrinę bei 
tarptautinę plotmę. Tada demokratijos veikimo erdvė bus daug platesnė bei 
pilnesnė ir jos metodais daug sėkmingiau bus pasiekiamas teisingumas bei 
solidarumas tarp žmonių tautoje ir tarp tautų pasaulyje.

Iš kairės į dešinę prof. Zenonas Ivinskis, dr. Antanas Maceina, prof. Juostas Brazaitis, 
dr. Jonas Grinius, 1953 m. Tiubingenas. Nuotrauka iš asmeninio K. J. Čeginsko 
archyvo
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4. Socialinės demokratijos idėja yra pagrindinė mūsų socialinės veiklos 
kryptis, kuri demokratiją praplečia į socialinę ir ūkinę sritis. Tuo yra siekiama, 
kad tikrovėje kiekvienas krašto gyventojas būtų ir krašto ūkinės gerovės 
dalininkas. Todėl socialinė demokratija lygiai atmeta ir komunizmą, ir kapitalizmą. 
Socialinė demokratija pasisako ne už kapitalizmą, vien pelnu ir nauda paremtą 
kapitalo viešpatavimą, ne už luomų kovoje ir žmonių sąžinės persekiojimuose 
įstrigusį komunizmą, bet už socialinį teisingumą visiems, už bendruomeninę bei 
asmeninę iniciatyvą, respektuojančią bendrosios gerovės principą ir veikiančią 
valstybės derinimo plane, kuriuo siekiama dirbančiojo, gamintojo ir vartotojo 
darnaus bendradarbiavimo.

5. Bendrosios gerovės principas yra ypatingai reikalingas išlaikyti 
pusiausvyrai tarp atskirų skirtingo intereso grupių. Bendroji gerovė yra aukščiau 
už atskiros grupės, atskiros profesijos, atskiros privilegijuotos unijos ar atskiro 
luomo gerovę.

Ekonominis liberalizmas medžiaginių gėrybių gamybą laikė ūkio politikoje sau 
tikslu. Socialinė demokratija, remdamasi bendrosios gerovės principu, kreipia 
dėmesį į savo pagrindinį tikslą teisingai tenkinti visų žmonių gyvenimo poreikius. 
Tai daug platesnė ir teisingesnė pažiūra į ūkinius bei socialinius valstybės tikslus.

Bendrosios gerovės principas tarptautiniuose santykiuose yra griežtai 
priešingas imperialistiniams atskiros tautos siekimams, kurie pažeidžia kitų tautų 
laisvę ir kitas tautas ekonomiškai išnaudoja bei prievartauja.

Iš kairės į dešinę Vytautas Vaitiekūnas, prof. Juozas Brazaitis, dr. Pranas Padalis, 
dr. Antanas Musteikis, 1954 m. Vytauto Maželio nuotrauka
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Iš kairės į dešinę Jonas Urbonas, dr. Petras Kisielius, Vytautas Volertas, Vytas Petrulis, 
Algis Raulinaitis, Juozas Ardys, dr. Adolfas Darnusis, dr. Zigmas Brinkis.
1993 m. Dainava (MI). Nuotrauka iš asmeninio P. Kisieliaus archyvo

6. Tarnyba visiems žmonėms, mūsų manymu, yra pagrindinis postulatas 
asmenims, einantiems į politinį darbą demokratijoje. Bet dažnai politikai tai 
užmiršta, ir, užuot visiems tarnavę, imasi žmones diskriminuoti dėl įsitikinimų, 
tikėjimo, tautinės ar rasinės priklausomybės.

Visai natūralu, kad politikoje veikiantieji asmenys turi savo įsitikinimų ir jais 
gyvenime vadovaujasi. Bet visai nenatūralu, gavus žmonių įgaliojimą darbams 
vadovauti, juos versti prisiimti valdžioje esančios partijos įsitikinimus. 
Demokratiniu būdu išrinktieji yra pašaukti vadovauti, o ne valdyti.

Žmonės tautoje ir tautos pasaulyje turi gyventi kartu, dirbti vienas kito 
gerovei, vienas kitą paremdami. Meilė yra kelias į artimą, į tarnybą kitam žmogui, 
į atvirumą pasauliui. Savimeilė yra nusigręžimas nuo artimo, savanaudiška 
izoliacija vien savo labui ir savęs pavergimas mamonos dvasiai. Krikščioniškas 
humanizmas, kuriuo remiasi Lietuvių Fronto bičiuliai, vadovaujasi aukos meile 
artimui, nes be šitokios meilės tarnyba žmonėms lieka tik tušti žodžiai.

7. Kultūrinės kūrybos laisvė, švietimo bei auklėjimo savivalda, respektuojanti 
tėvų ir valstybės teises, geriausiai gali klestėti kultūrinėje demokratijoje. Tokiai 
damai pasiekti geriausia sąlyga gali būti kultūrinė autonomija, kurioje ne tik 
valstybinės, bet ir privatinės švietimo bei auklėjimo institucijos gautų lygias 
teises ir paramą. Kyla ir kils klausimai: ar tėvų teisė į vaikų švietimą ir auklėjimą, 
ar valstybės diktatas? Ar kuriančiųjų laisvės respektas, ar valdančiųjų prievarta? 
Kur baigiasi valstybės kompetencijos prievartinis autoritetas ir kur baigiasi 
prievartinis laisvės ir kitų asmens laisvių ribos? Mūsų nuomone, valdantieji neturi 
įgaliojimų žmogų persekioti dėl jo įsitikinimų ar jo kūrybos. Sąžinės laisvė turi 
būti realiai užtikrinta.
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8. Laisvės ir atsakomybės derinimas yra mūsų idealas. Laisvė glūdi žmogaus 
prigimtyje. Ją žmogui duoda ne kokia socialinė organizacija, ne kokia konstitucija, 
bet ji yra savas buvimo būdas; tik žmogus yra laisvas, nes tik jis egzistuoja, pats 
apsispręsdamas, rinkdamasis gy venimo kelią. Laisvė nėra tiktai politinė sąvoka, iš 
kurios tyčiojasi tironai. Laisvė nėra tiktai ekonominio liberalizmo sistema, kaip ją 
propaguoja kapitalizmas. Tai nėra vien teisių reikalavimas be atsakomybės, kaip 
ekstremistinis liberalizmas ir radikalizmas ją skelbia. Tai nėra aklas paklusimas 
partijai, neigianti asmens teises, kaip to siekia sovietų komunizmas.

Laisvė yra kažkas kilnesnio negu tie visi daliniai ir iškreipti supratimai. Laisvė 
yra galimybė skelbti savo įsitikinimus pilnos atsakomybės dvasia. Būdama visų 
vertybių versmė, laisvė nėra savyje pačioje vertybių matas ta prasme, kad laisvės 
vardan visa galėtų būti pateisinama. Ne pati laisvė visa pateisina, o greičiau 
laisvę įprasmina tai, kas vertingo ja pasiekiama. Laisvė yra gražioji žmogiškoji 
savybė pažvelgti į save lyg iš išorės, įvertinti savo darbus ir tobulinti juos 
ateityje. Tas yra įmanoma tiktai tada, kai laisvė ir atsakomybė sutaria ir viena 
antrą papildo, kai laisvę nuolat lydi ir atsakomybė.

9. Tarptautinės demokratijos idėja yra socialinio solidarumo realizavimas 
tautų bendravime, vadovaujantis Mater et Magistrą (Motina ir mokytoja) 
enciklikos skatinimu: „Ekonomiškai pažengę kraštai turi paremti menkiau 
ekonomiškai aprūpintus kraštus ir turi nesistengti jų dominuoti...“

Keliame tarptautinę demokratijos idėją, siekdami ją įgyvendinti: dalyvaudami 
ūkinių interesų sąjungose tarptautiniu mastu, keldami mintį, kad žemės turtai būtų 
naudojami visų tautų ūkinei gerovei, jungdamiesi į tarptautinių mokslinių židinių 
darbus, propaguodami idėją dalintis moderniosios technologijos laimėjimais 
tarptautiniu mastu.

10. Tarptautinio teismo idėja konfliktus spręsti ir tarptautinės kariuomenės 
idėja konfliktams išvengti turėtų būti ugdoma ir remiama. Nors dabartinės 
Jungtinės Tautos teikia daug pagrindo jomis nusivilti, tačiau pats tautų 
pasaulinės organizacijos principas yra sveikintinas.

Pabaiga

Šie svarstymai teskatina mus kovoti už geresnį pasaulį, siekti teisingiausių ir 
garbingiausių santykių tarp visų žmonių savoje tautoje, o taip pat lygiai tarp 
tautų pasauliniu mastu. Sutelktomis jėgomis pajėgtume pasauliui atskleisti 
imperialistinių išnaudotojų klastas bei terorą ir liudyti mūsų tautos troškimą turėti 
savo laisvą ir nepriklausomą valstybę Lietuvą.

Per solidarią savo tautos bendruomenę į savarankišką valstybę, į šviesesnę 
visos žmonijos ateitį!
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Nuomonė

Ką daryti?..
Algis Raulinaitis

Algis Raulinaitis.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

Vieną vakarą skambina man bičiulis 
Juozas Ardys, ir tiesiai šviesiai sako: 
„Turėsi vesti kokį nors pokalbį per 
vakaronę". Esu pusiau drausmingas 
frontininkas, todėl sutikau. Bet to ne
gana - bičiulis Juozas tuoj reikalauja, 
kad sugalvočiau temą. Mąstau, ką da
ryti? Ir staiga šovė į galvą išganinga 
mintis - juk geresnės temos nesurasi, 
kaip „Ką daryli'.’“ Pabėrei krūvą faktų 
ir klausimų. - o atsakymas nė nebū
tinas. Tegul daktarai receptus rašo...

Mes papratę per minėjimus pra
dėti nuo Adomo ir Ievos, tad aš 
nutariau pasirinkti kiek trumpesnį laiko 

tarpą. Užklausiu, kodėl mums trūksta 
tautinės savigarbos. Pavyzdžiui, kodėl 
savo valdovus vadiname kunigaik
ščiais? Gal sekdami „kunigaikštienės“ 
K. Prunskienės pavyzdžiu? Net mūsų 
priešai juos vadino karaliais. Pažiū
rėkime kad ir į „Eiliuotąją Livonijos 
kroniką", „Naująją Prūsijos kroniką". 
„Henriko Latvio kroniką", ..Warten- 
bergo kroniką“, „Quedlingburgo 
kroniką“ ir pamatysime, kad mūsų 
valdovai vadinami karaliais. Karalius 
Algirdas susirašinėjo su Konstanti
nopolio patriarchatu ir jų buvo vadi
namas karaliumi, Gediminas savo 
laiškuose pasirašinėdavo kaip lietuvių 
ir daugelio rusų karalius, Vytautui 
buvo suteiktas karaliaus titulas ir 
siunčiama karūna, kurią lenkai pagro
bė. Ir kaip mes prisimename tai? - ogi 
karūnos pagrobimo dieną paskelbiame 
tautos švente...

Kitas pavyzdys - tai mūsų įsiti
kinimas. kad turime ne tik domėtis, bet 
ir skleisti rusų kultūrą, jei galime var
toti „kultūros" terminą nekultūringos 
tautos pasireiškimams pavadinti.

Štai birželio įvykių minėjime Los 
Angeles, į kartu su estais ir latviais 
ruošto renginio, pavadinto Baltic 
Holocaust Memorial, meninę progra
mą buvo įtraukta Rachmaninov’o
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muzika. Argi minėdami msų išžudytus 
ir ištremtus Baltijos kraštų gyventojus, 
turime įtraukti rusiškus kūrinius, ar 
mums reikalinga rusiška „kultūra“? O 
gal tai darome, kad tuo metu turėjome 
kultūros ministrą rusą V. Prudnikovą?

Kai dėl ministrų, tai noriu priminti, 
kad Kultūros ministerijos koridoriuje 
dar prieš kelis metus ilgokai kabojo 
buvusio komunistinio ministro A. Gu- 
daičio-Guzevičiaus portretas...

Lietuvos valdžios turizmo depar
tamentas gražiai išleido leidinuką 
anglų kalba, pavadintą „Lithuanian 
Cultural Highlights“. Deja, 14-tame 
puslapyje, skiltyje „Enticing the 
museum visitors“, vietoj Kauno karo 
muziejaus ar Vytauto Didžiojo pamin
klo nuotraukos įdėta Keturių komu
nistų statulos nuotrauka.

Tad pirmas klausimas - Ką daryti, 
kad tą savigarbos trūkumą pašalin
tume?

Teisinis nihilizmas. Rašant įsta
tymus, dabar madinga visą bėdą versti 
Europos Sąjungai, tarytum jos parei
gūnai reikalauja to ar kito, o iš tiesų - 
tai mūsų nomenklatūra, pasinau
dodama tarytum Europos Sąjungos 
reikalavimu, vis labiau siekia reguliuoti 
visas gyvenimo sritis. Naujausias 
tokio idiotizmo pavyzdys - bandymas 
spaudos įstatyme įtvirtinti reikalavimą 
(visiškai nereikalingą), kad besi
skelbiančios įmonės nurodytų savo 
kodą, o valdžia ir redakcijos turės 
patikrinti, ar reklama tikrai 100% tei
singa. Taip atsiras daugiau biurokra
tinių etatų, į kuriuos bus galima 

„įsodinti“ daugiau giminių ir pažį
stamų.

Neseniai skaitėte, kad Turniškėse, 
prestižiniame Vilniaus priemiestyje 
esanti Prezidento rezidencija buvo 
dviejų prezidento patarėjų įkeista 
bankui, o už gautus pinigus Turniš
kėse įsigyti keli namai. Kilus skandalui, 
tiedu patarėjai buvo atleisti iš Pre
zidento patarėjų pareigų, bet idant 
nebūtų nuskriausti, jiems buvo sutei
kta galimybė grįžti į ministerijas, 
kuriose anksčiau dirbo. Negana to, 
Edminas Bagdonas pakilo karjeros 
laiptais - tapo ambasadoriumi. Galima 
sakyti, kad tai padarė JE Valdas 
Adamkus, nes Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 84 straipsnio, 3 poskyris 
numato „<...> teikia aukščiausius 
diplomatinius rangus“, taigi negali 
suversti kaltės premjerui. Lygiai taip 
pat JE Valdas Adamkus atsakingas ir 
už KGB rezervistų paskyrimą užsienio 
reikalų ministru (84 straipsnio 4 
poskyris) ir saugumo tarnybos vado
vu (84 straipsnis 14 poskyris).

Kitas pavyzdėlis - Konstitucinis 
teismas susigaudę, kad Klaipėdos 
rajone neteisėtai buvo perduoti skly
pai draugams ir pažįstamiems. Būrys 
ūkininkų teoriškai atgavo žemės 
nuosavybę su tą patvirtinančiais 
dokumentais. Tačiau p. A. Bosas (vie
nas iš kairiųjų politikierių) atsisako 
tuos sklypus grąžinti, o Kadastro 
įstaiga (be kurios registracijos nega
lima tapti teisėtu savininku) atsisako 
tuos ūkininkus įregistruoti kaip 
savininkus, nes jau yra įregistruotas
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kitas savininkas. Ponas A. Bosas tą 
paaiškina labai suprantamai: „ta žemė 
reikalinga mano elnių fermai...“

Grįžkime prie Prezidento patarėjų 
namų Turniškėse. Birželio 22 dieną 
žinių agentūra Baltic News Service 
(BNS) praneša: „Prestižiniame sostinės 
Turniškių rajone būstus nusipirkę 
buvę Prezidento patarėjai Edminas 
Bagdonas ir Rytis Muraška nepažeidė 
tarnybinės etikos. Tai konstatavo Vy
riausioji tarnybinės etikos komisija 
(VTEK). Nustatyta, kad galimai netei
sėti veiksmai parduodant turtą buvo 
atlikti ne asmenų (Bagdono ir Muraš- 
kos), įsigijusių šį turtą, o jį parda- 
vusios bendrovės“. Tai kuri bendrovė 
kalta? Turbūt Vyriausybės kance
liarijos akcinė komunalinių paslaugų 
bendrovė. Atrodo, kad VTEK nustatė, 
jog bendrovė vykdė savo tikslus - 
teikė komunalines paslaugas, tik 
neaišku, ar tai buvo bendruomenei 
skirtos paslaugos, ar komunalinės 
paslaugos, skirtos kompartijos na
riams?

Beje, vienu metu JE Prezidentas 
tvirtino, kad E. Bagdonas tinka amba
sadoriaus pareigoms eiti... Tuo tarpu 
Seimo paskirta komisija nustatė, kad 
Prezidento patarėjai pažeidė viešųjų ir 
privačiųjų interesų derinimo taisykles.

Valstybės dienos proga, liepos 
6 d.. Prezidentas apdovanoja Lietuvai 
nusipelniusius ir jos vardą garsi
nančius asmenis. Gražūs J E žodžiai 
ištarti šia proga - „pagerbiame, ką 
turime geriausia: Lietuvos žmones ir 
mūsų draugus, kurie savo darbais 
stiprina tautos savitumą ir leidžia 

didžiuotis savo šalimi." Kas tie 
„geriausi"? Vienas - jų Antanas Ste- 
pučinskas. buvęs LSSR KGB tardy
tojas. tardęs Algirdą Patacką, tampa, 
ar teisingiau pasakius. JE Prezidento 
V. Adamkaus padaromas Vyčio kry
žiaus kavalieriumi, {statymas numato 
visą grupę nuopelnų, už kuriuos 
suteikiamas Vyčio kryžius, pvz., už 
narsą ir žygdarbius, dvasios tvirtybę, 
sumanią konspiraciją, už narsumą 
saugant viešąją tvarką ir t.t. Nesu
minėjau visų nuopelnų, nes tai užimtų 
per daug laiko, tačiau neradau tarny
bos KGB kaip vieno iš nuopelnų.

Kitas „didžiai nusipelnęs“ - tai 
Rusijos Federacijos atsargos papul
kininkis Vytautas Eidukaitis. kuris „už 
nuopelnus Lietuvai“ tapo Karininko 
kryžiaus kavalieriumi. Kokie ypatingi 
jo nuopelnai Lietuvos valstybei? Ar 
tai, kad galbūt gauna pensiją iš 
Rusijos, negaudamas Sodros pensijos 
ir taip sutaupydamas Lietuvai kelis 
litus? Jis taip pat gavo ir atminimo 
ženklą už prisidėjimą prie Lietuvos 
integracijos į NATO. Kas nusvėrė jo 
prieštaringą praeities veiklą, buvimą 
kitos valstybės karinėje įskaitoje ir 
nuoseklią veiklą prieš Lietuvai įstojant 
į NATO? Čia noriu pasigirti, kad už 
prisidėjimą prie Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos integracijos į NATO. Latvi
jos vyriausybė mane apdovanojo or
dinu. Tačiau Lietuvos vadovas nesi
teikė manęs pastebėti, gal dėl to. kad 
nebuvau KGB karininkas. Kyla 
klausimas, kas pasiūlė šių dviejų 
asmenų kandidatūras apdovano
jimams, kaip jos buvo svarstytos
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Iš kairės į dešinę Juozas Ardys, dr. Rožė Šomkaitė, Algis ir Angelė Raulinaičiai, 2006 m. 
Dainava (MI). Jono Urbono nuotrauka

Apdovanojimų taryboje (kuriai 
pirmininkauja Prezidento kanceliarijos 
vadovas), ir jeigu jos buvo visa
pusiškai įvertintos, ar tai reiškia, kad 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
vykdo buvusių KGB darbuotojų, 
rezervistų ir okupacinės kariuomenės 
karininkų reabilitavimą bei ribų tarp 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjų ir 
jų budelių ištrynimo politiką. Tuo
metinis Prezidentūros kancleris Osval
das Markevičius pareiškė: - „Žinojo
me, kad Stepučinskui netaikomi 
įstatymo numatyti apribojimai, todėl ir 
nusprendėme skirti valstybinį apdo
vanojimą." O tempora, o mores...

Deja, prie teisinio nihilizmo 
įteisinimo prisidedame ir mes. Neseniai 
gal pastebėjote ,J laisvę" žurnale ir 
darbininke" išspausdintą J. Kojelio 
laišką JE V. Adamkui dėl jam nepa
tikusio Liustracijos komisijos spren
dimo. Sutinku su kai kuriais jo minė

tais faktais, tačiau tai nėra pakankamas 
pagrindas griebtis vadinamosios 
„skambučio" teisės. Pagal galiojan
čius įstatymus Liustracijos komisijos 
sprendimai gali būti apskundžiami 
teismams. Ne vienas Liustracijos 
komisijos apkaltintas asmuo kreipėsi į 
teismus - dauguma jų bylas laimėjo.

Lietuvos Respublikos Konstitu
cija, 109 straipsnis skelbia, kad 
„Teisingumą Lietuvos Respublikoje 
vykdo tik teismai". Taigi „teisybės 
ieškoti" reikia įstatymo nustatyta 
tvarka, per teismus, o ne bandyti 
pasinaudoti komunistiniais laikais 
įvesta skambučio teise.

Tad klausimų, ką daryti, daugiau 
nei pas šunelį blusų. Bandykime rasti 
atsakymus.

A. Raulinaičio įvadas į vakaronės 
pokalbį Lietuvių fronto bičiulių 
stovykloje Dainavoje 2006 m. g
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Ar galima išmokyti būti 
ateitininku?
Jadvyga Damušienė

Jadvyga Damušienė.
Kazio Ambrazaičio nuotrauka

Ne! Norint kuo nors būti, reikia 
pačiam nuolat mokytis. Naujas narys, 
jau ateidamas į organizacijos narių 
kolektyvą, būna apytikriai susipažinęs 
sujos veiklos gairėmis, jos turiniu. Bet 
norėdamas tapti vertingu organizacijos 
nariu, turi išsamiau pažinti jos įsi
kūrimo istoriją, pradžios priežastį ir 
suprasti, kodėl ateitininkija visą savo 
organizacijos esmę įrašė į savo himno 
žodžius: „...šviečia mums kryžius ant 
mūs vėliavos...“ ir... mūsų idėjos -
tikybos brangybė, mokslas, dorumas. 

tautos reikalai“. Su šia iškelta vėliava 
ateitininkų organizacija ėjo ir eina per 
Lietuvą (ėjo per Vokietiją ir JAV), 
beveik jau šimtą metų. Išgyveno daug 
skriaudų ir nepriklausomoje Lietuvoje 
(nuo 1930 metų), ir sovietų bei nacių 
okupacijos laikais, bet nepalūžo.

Šiandien, pradedant moksleivija, 
ateitininkų organizacijos istorinį kelią 
turi dėmesingai perskaityti kiekvienas 
naujas narys. Ateitininkijos istoriją ir 
veiklos kelią galima rasti naujai 
išleistoje kun. Stasio Ylos knygoje 
„Ateitininkų vadovas“.

Per toli bristi į praeitį nesiruošiu, 
bet noriu pakedenti klausimus, kaip 
tapti vertingu organizacijos nariu.

Būtina nuodugniai pažinti atei
tininkų ideologiją, įsisąmoninti nariui 
nurodomą doro, vertingo ir turiningo 
gyvenimo kelią, grindžiamą penkiais 
principais - katalikiškumas, tautišku
mas, šeimyniškumas, visuomenišku
mas ir inteligentiškumas; kun. Stasys 
Yla visada prideda šeštąjį - aktyvu
mas, kurį mūsų organizacijos ideolo
gas prof. Stasys Šalkauskis pavadintų 
minties ir darbo dinamizmu.

Dr. Adolfas Damušis jauniems 
idėjos draugams visada siūlydavo
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skaityti geras krikščioniškos minties 
knygas, kuriose Katalikų bažnyčios 
mokslo šviesoje gvildenamos svarbios 
gyvenimo problemos. Ir tėvai, ir mo
kykla moko doro ir vertingo gyvenimo, 
bet gera knyga pastiprina jaunuolio 
minties brandą ir įdiegia jam pozityvų 
mąstymą. Pats A. Damušis mėgo 
skaityti ir skaitė - lotyniškai, vokiškai, 
rusiškai ir angliškai, visada prie savęs 
laikydamas užrašų knygelę vertingoms 
bei pamokančioms mintims užrašyti.

Skaitydamas vertingas knygas jau
nuolis atranda minčių, kurios tarsi 
neliečia jo paties asmeninio gyvenimo 
bei mąstysenos. „O visa sėkmė ir lai
mė žmogaus gyvenime glūdi pačiame 
tavyje, tik reikia mokėti tai atrasti, 
atpažinti“, - sakydavo A. Damušis. 
Jis, kaip tiksliųjų mokslų dėstytojas, 
profesorius, sakydavo, kad trumpųjų 
bangų spinduliais surandami žemės 
turtų klodai ir jie dažniausiai glūdi ten, 
kur klodai yra sunkiausio lyginamojo 
svorio.

Taigi tų trumpųjų bangų spindu
liais gali būti ir skaitytas žodis, ir 
suprasta gili mintis, todėl tais spin
duliais reikia pažvelgti į save patį, 
pastudijuoti save. Gal ne vienas sa
vyje suras gyvenimo rutinos ir triuk
šmo užslopintą talentą. „Atradę jį 
vystykite iki maksimumo“, - sakydavo 
prof. A. Damušis.

To paties iš savo nario tikisi ir atei
tininkų organizacija - gilios įžvalgos, 
supratimo, savo gyvenimo turinio 
įsisąmoninimo, tobulėjimo siekimo.

Mano augimo laikais (seniai, labai 
seniai) tapti organizacijos nariu ne

buvo sunku, nes visas gyvenimas bu
vo krikščioniškas. Šeima buvo dora ir 
tikinti, mokykla ir Bažnyčia darniai 
diegė jaunuoliui tikėjimą, auklėjo jį 
vertingam tautos gyvenimui. Mokyk
los programoje buvo privaloma tiky
bos pamoka, o tautinio sąmoningumo 
gija lietė visą mokyklinį amžių. 
Mokymo dalykai buvo siejami su 
jaunuolio auklėjimu - kultūringas elge
sys su aplinkiniais: jaunu, senu, 
ligoniu, mandagumas, socialumas ir 
labdara, pagalba artimui.

Šiandien damos tarp šių trijų pa
grindinių vertingo žmogaus auklėjimo 
institucijų labai trūksta.

Sovietų okupacijos metais šeima 
tapo sudraskyta kartu su Bažnyčios 
pamatų griovimu, Dievo išvarymu iš 
namų, mokykla be Dievo valdžios, įsta
tymų galioje. Kai Dievo jau nebėra 
gyvenime, prasideda dorovinis nuo
puolis; to nemoralaus gyvenimo pa
vyzdžiais šiuo metu Lietuva tiesiog 
persotinta. Geri pavyzdžiai, kurių lyg 
ir yra, niekur nepabrėžiami ir nekeliami 
visuomenėje. Spaudos puslapiai pilni 
suėjusiųjų po vienu stogu, prasigė
rusių ir ištvirkaujančių šeimų pavyz
džiu, jų gyvenimo padariniai - siau
bingos vaikų aukos.

Visa jaunimo auklėjimui medžiaga 
teikiama TV ekranuose per realybės 
šou, per jaunimui skirtus pokalbius, 
kurių turinyje tik seksualinio gyvenimo 
klausimai ir siaubingi „ekspertų“ 
pamokymai. Ir visa tai visuomenė 
priima be jokio pasipriešinimo, kaip 
„kasdienę duoną“.
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Mano gyvenimo patirtis sako, kad 
ateitininkų organizacijoje subrendę 
nariai turi stoti į aktyvią kovą su šia 
negerove, kuri Vyriausybės palaimi
nimu (tyla) nuodija jaunąją kartą 
mokesčių mokėtojų pinigais. Jaunosios 
kartos auginimo Lietuvos ateičiai dirva 
taip užteršta, kad reikia panaudoti 
visas įmanomas priemones jai išvalyti.

Tikėjimą, dorą gyvenimą ir tautos 
reikalus esame įrašę į savo veiklos 
vėliavą, jauskime pareigą vykdyti savo 
priesaiką.

Norint mokytis gyventi doru ir 
vertingu gyvenimu, reikia įsijungti į 
gyvenimą visa savo siela, moko mus 
prof. St. Šalkauskis. įsijungimui į pasi
rinktą kelią dinamiškai vadovauja siela, 
ne kūnas. O siela, kaip jis sakė, yra tre
jopa: protas, jausmai ir valia. Ši trijulė 
turi mumyse išugdyti vieningą pasau
lėžiūrą, dinamizmą veiklai ir vidinę 
tvarką, o tas vidinės tvarkos klausimas 
yra žmogaus gyvenimo pagrindinis 
klausimas. Į šią tiesą reikia veržtis visa 
savo siela, jei esi apsisprendęs būti 
veiksmingas ateitininkas.

Visos mintys, kuriomis turėjau 
intenciją atkreipti jūsų dėmesį, buvo 
tai, kad be asmeniško įsijungimo į 
ateitininkų organizacijos veiklos turinį 
būtų sunku išmokyti būti ateitininku. 
Mane labai veikia prisiminimai, kokie 
aktyvūs buvo ateitininkai mano augi
mo laikais...

Bet sakoma, kad prisiminimai žymi 
tik praeitį, o visada reikia galvoti apie 
ateitį, nes joje yra mūsų visų viltys - 
geresnio rytojaus sau, tautai, kraštui 

ir visai žmonijai. Bet tarp tų dviejų - 
praeities ir ateities - visada gyva yra 
dabartis, o dabartyje visi mes turime 
šventą pareigą dirbti ir siekti vilčių 
išsipildymo.

Taigi norint būti ateitininku reikia 
gyventi aktyviai ir reikštis visame 
mūsų krašto gyvenime. Dina veiklai 
labai plati ir, kas svarbiausia, užteršta 
kenksmingiausiais teršalais, plaukian
čiais per visus komunikacijos kanalus.

Todėl ir reikia veikti, kad mūsų 
organizacijos idėjos brangybės būtų 
gyvai reiškiamos moralinio nuosmukio 
dirvoje Lietuvoje.

Kaip? Motyvuoti reikalavimai 
Vyriausybei, auklėjamosios medžiagos 
(programos) švietimo srityje, mokyk
lose. TV programose, pokalbiai jau
nimui apie dorą elgesį kaip atpildą 
gyvenime, labdaros klausimai, tauti
nės savigarbos, pilietinės pareigos 
ugdymas. Reikalauti iš TV kanalų 
šalinti bjauriausių sekso programų, 
kruvinų muštynių, žiauriausių, atvirai 
draskomų žaizdų filmus ir pan.

Mokesčių mokėtojų pinigais 
nuodyti kraštui augančią jaunąją kartą 
tiesiog nusikaltimas, už kurį privalu 
reikalauti atsakomybės.

Būkite korektiškai aktyvūs. Kultū
ringai reikalaukite valstybės gerovei 
visapusiškos tvarkos gyvenime, kuria
me jūs augate ir norite būti geri ir dori 
Lietuvos piliečiai.

Būkite gyvi, gyvendami savo 
Tėvynėje, kurią labai reikia atnaujinti 
Kristuje!

..Ateitis", Nr.I, 2007 m. gĮ
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Tarpukario katalikų 
intelektualų politinių 

naujienų paieškos
Jonas Pabedinskas

Po Pirmojo pasaulinio karo, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Lietuvos 
Respublikos Seime vyko aršios partinės 
grumtynės, kurios vėlesnių kartų sąmo
nėje iškreipė demokratijos sąvoką. 
Tačiau šiandien užmirštama, kad daug 
kas, taip pat ir nepaprasta žemės 
reforma, buvo įgyvendinta, ir taip 
pakloti atkurtosios valstybės pagrindai. 
Prisimintina ir tai, kad daugelis tada 
smarkaujančių krikščionių demokratų 
Seime buvo jauni: kunigui Mykolui 
Krupavičiui buvo apie keturiasdešimt, 
o keletas - dar jaunesni.

įsitvirtinus švelniajai prezidento 
Antano Smetonos diktatūrai, kai 
krašto valdyme dalyvavo vienintelė 
Tautininkų partija, kitos partijos buvo 
nustumtos į provincijos miestelius. 
Tada liko tik teorinė galimybė kalbėti 
apie Lietuvos ir viso pasaulio eko
nominę bei politinę padėtį. Daugelyje 
ekonominės krizės paveiktų Europos 
valstybių politiniame gyvenime 
vyravo autoritarinė dešiniųjų kryptis, 
ne išimtis čia buvo ir Lietuva.

To meto Lietuvos katalikų veikėjai 
nerado galimybių plėtoti politinį 
dialogą, todėl susidarė įspūdis, kad 
anksčiau aktyvūs krikščionys demo
kratai visiškai pasitraukė iš politikos. 
Rašydamas prelatui L. Tulabai, 
A. Maceina jau 1952 metų pavasarį 
pabrėžė: „Krikščionių Demokratų 
partija buvo uždaryta prieš keliolika 
metų. Gyvybės žymių, kaip sakyta, ji 
nerodė ir nerodo. Tuo tarpu kita par
tija, savo kilme siekianti 1936 metų 
kovo mėnesį (turėjau galvoje 
deklaraciją) <....> veikia kaip 
organizuota grupė jau nuo 1940 metų 
<...>. Ne LF atskilo nuo KD, bet dalis 
K D narių atsiskyrė nuo LF ir atgaivino 
šią partiją Tik dėl paprasto 
istorinio konstatavimo miniu, kad KD 
skilo nuo LF".

Vyraujant tokiam nusiteikimui ir 
vyresniajai kartai nenorint keisti savo 
pažiūrų, katalikų sparne prasidėjo 
nesutarimai. Viena nesutarimo prie
žasčių tapo LF polinkis į „nepa- 
saulėžiūrinę politiką“, apie kurią 
A. Maceina rašė prelatui L. Tulabai
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1951 metais ir kuri buvo daugelio gerai 
nesuprasta: „LF programa, išreiškianti 
jo ideologiją, yra ir bus krikščioniška, 
arba manęs šiame sąjūdyje nebus 
<....>. Jokio liberalaus atspalvio aš joje 
neleisiu ir nepraleisiu. Nepasaulė- 
žiūrinė politika yra tik politinių 
institucijų nesikišimas į pasaulėžiūros 
reikalus, o ne indiferentizmas. Progra
moje šio vardo nėra. Joje yra tik 
kultūrinė autonomija, daugiau nieko. 
Terminas „nepasaulėžiūrinis“ yra pa
liktas už programos ribų privačiose 
sferose“.

LF judėjimas prasidėjo Lietuvoje ir 
tęsėsi įvairių asmenybių pasisa
kymuose ir nuostatose. Pavyzdžiui, 
apie pagrindinį „[ pilnutinę demo
kratiją“ autorių - Vytautą Vaitiekūną 
prof. A. Maceina 1951 metais rašė: 
„Nekreipkite dėmesio, jei iš tikro 
V. Vaitiekūnas pakartotinai priešingas 
tezes skelbia, negu aš. Ne jis formu
luos LF nusistatymą pasaulėžiūros 
atžvilgiu“.

Jau seniai trūko akademiškai šva
rios Lietuvių Fronto istorijos - ne ko
kios nors save liaupsinančios ir propa
gandinės knygos, bet aukšto intelek
tualinio lygio apžvalgos, kurioje šis 
lietuviams, ir ypač išeiviams, svarbus 
sąjūdis būtų aptartas. Medžiagos, 
atrodo, yra nemažai. 154-ajame 
„Į Laisvę“ numeryje (2006) spaus
dinamas puikus Artūro Svarausko 
straipsnis apie ideologines LF ištakas, 
parodantis, kokie požiūriai vyravo 
Lietuvių Fronto ištakose, kokie yra 
įvairių žmonių prisiminimai, nuomonių 

skirtumai, kokia politinė bei visuo
meninė aplinka veikė LF pradininkų 
galvoseną. Kitas geras pavyzdys - tai 
prof. Kęstučio Skrupskelio straipsnis 
apie tariamą kai kurių tuometinių 
jaunųjų katalikų fašizmą „Naujajame 
Židinyje“/ „Aiduose" (Nr. 1999/4). 
Jame labai įžvalgiai pristatoma 
garsiosios „Į organiškosios valstybės 
kūrybą“ (1936) deklaracijos apžvalga.

Šis vertingas straipsnis suteikia 
mums galimybę prisiminti bei atpažinti 
daugelį aptariamų įvykių bei dekla
racijos pristatymą. Manau, kad 
K. Skrupskelis teisingai apibūdina LF 
pirmtakų idėjas: „Bet deklaracijos 
autoriai nesikreipia į mases. Priešingai, 
masei nesuprantama filosofine kalba - 
daug jų studentaudami klausėsi Stasio 
Šalkauskio — jie kreipiasi į kitaminčius 
intelektualus, kviesdami juos kalbėtis, 
bendromis jėgomis ieškoti Lietuvai 
išsigelbėjimo, kelio „kitur“. Norėdami 
savitai prisistatyti, jie aistringai kri
tikavo parlamentarizmą, tačiau parla
mentarizmui nerado alternatyvos“.

Jų pastangos atrasti idėjas, kaip 
pertvarkyti valstybės valdymą, lieka 
teorinėje plotmėje ir šiandien. Ir ne tik 
todėl, kad jas suformulavo beveik 
išvien universiteto literatūros ir 
filosofijos profesūra, bet ir todėl, kad 
jos niekada nebuvo pristatytos krašto 
bendrapiliečiams įvertinti. Iš šios 
grupės autorių tik Pranas Dielininkaitis 
ir Ignas Skrupskelis (prof. K. Skrup
skelio tėvas) aktyviai dalyvavo poli
tiniame gyvenime ir tikriausiai būtų 
mėginę paveikti krikščionių demokratų
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požiūrį, nes abu dirbo katalikiškų 
partijų vadovybėje.

Reikšmingos šios prof. K. Skrup- 
skelio pastabos: „Bendrais žodžiais 
išreikšta kultūrinės autonomijos idėja 
nėra aiški“. Anot profesoriaus, „libe
ralios demokratijos kritikos negalima 
suprasti neįsigilinus į deklaracijoje 
pabrėžtą skirtumą tarp individo ir 
asmens. Liberalizmas valstybę kūrė 
individui. Autokratijoje individas 
gyvena valdžiai. Organiškos valstybės 
koncepcija šitą priešingybę išspren
džia atskirdama tam tikra prasme 
žmogų, kaip individą ir žmogų, kaip 
asmenį. Šį skirtumą taip pat akcentavo 
prof. S. Šalkauskis, minėtu straipsniu 
atskubėjęs į talką. Individas yra 
žmogus savo ekonominėje veikloje, o 
asmuo - tas pats žmogus dvasinėje 
erdvėje. Organiškoje valstybėje eko
nominė individų veikla bus nukreipta 
bendram gėriui kurti, bet asmenų 
dvasinė, kultūrinė laisvė nuo val
stybės saugo kultūrinę laisvę“.

Šitoks katalikiškos profesūros 
pasiūlymas pasilikti visišką laisvę 
savojoje darbų sferoje - kultūrinėje 
veikloje - ir griežtai kontroliuoti kitų 98 
procentų piliečių gyvenimą man atrodo 
arogantiškas. Pasišaipydami galime 

įsivaizduoti, kad net prie rojaus vartų 
sustotų dvi žmonių, norinčių pakliūti į 
dangų, eilės: vienoje - individai, 
turintys visokių užsiėmimų, o kitoje - 
asmenys kultūrininkai.

LF ištakose ir tolesnėje veikloje 
dalyvavo įvairių požiūrių besilaikę vei
kėjai. Gal ryškiausias ir pozityviausias 
šios organizacijos nuopelnas yra jos 
rezistencinis darbas tiek okupuotoje 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. Tačiau, 
negavę progos reikštis realiuose 
rinkimuose, kuriuose būtų buvę 
patikrintos - pripažintos arba atmestos 
jų idėjos - LF bičiuliai dažnai būdavo 
visiškai įsitikinę savo neabejotinu 
teisumu. Čia dar galima būtų kalbėti 
apie neįkainojamą LF bičiulių indėlį 
kuriant ir išlaikant išeivijos orga
nizacijas. Nagrinėdami tarpukario 
Lietuvos LF pirmtakų idėjas bei jų 
raišką, turime žinoti ne tik tuometinę 
Lietuvos padėtį, kuri buvo netolimos 
praeities rezultatas, bet ir tai, kas vyko 
visoje Europoje didžiųjų ekonominių 
krizių metu. Po pusės šimtmečio 
žmonijai daug kas paaiškėjo, todėl 
šiandieną galime pasinaudoti įvairia 
politinio ir ekonominio gyvenimo 
patirties analize naujiems atsakymams 
ir naujoms problemoms spręsti.
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Lietuvos politikos ir tautos 
lūkesčių sūkuriai XX-XXI 

amžių sankirtoje
Valdas Vasiliauskas

Valdas Vasiliauskas.
Povilo Žemaitaičio nuotrauka

Žiniasklaida ir bulvių maišas

Gal nė viena Lietuvoje institucija 
nėra taip apipinta mitais, net 
demonizuota, kaip žiniasklaida. Per ją 
priešiškos jėgos taikosi Lietuvą 
nutverti už gerklės, ji demoralizuoja 
tautą, platina masinę kultūrą, smurtą, 

alkoholizmą, narkomaniją. Ir nė viena 
politinė Lietuvos jėga nelaiko jos sava 
ar bent draugiška - būtent politikai ją 
pakrikštijo purvasklaida, o žurnali
stus - šunauja.

Niekur kitur kaip Lietuvoje 
metaforiškas žiniasklaidos kaip 
ketvirtosios valdžios pavadinimas 
netapo tikrove. Nors ir Lietuvoje pagal 
Konstituciją valdžią vykdo tik Seimas, 
Prezidentas, Vyriausybė ir teismai, bet 
įtakingo leidinio redaktoriaus žodis 
svaresnis nei Seimo nario ar ministro. 
Buvo laikai, kai pagal viešosios 
nuomonės apklausas Lietuvos žmonės 
labiausiai pasitikėdavo žiniasklaida. 
kuri aplenkdavo net Bažnyčią. Tai, 
žinoma, nebuvo normalu.

Dabar viskas stojo į savo vietas - 
pagal naujausią praėjusios savaitės 
apklausą žiniasklaida pasitiki 48,9 proc. 
apklaustųjų - septintoji vieta pagal 
pozicijas. Palyginimui: pagal žmonių 
pasitikėjimą Lietuvos institucijomis 
pirmauja „Sodra“ (68,7 proc.), antroje 
vietoje - Bažnyčia (63,9 proc.), 
trečioje - Prezidentas (62 proc.).
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Žurnalisto profesija Lietuvoje - 
viena prestižiškiausių - milžiniški 
stojančiųjų konkursai į Žurnalistikos 
institutą prie Vilniaus universiteto. Ir 
nors žurnalistus ruošia ir kiti periferijos 
universitetai - darbo rinkoje didžiulė 
žurnalistų paklausa, net solidžiausių 
leidinių, televizijos ir radijo stočių 
vadovai dažnai jaučia profesionalių 
kadrų badą.

Tai išorinis, visiems matomas Lie
tuvos žiniasklaidos fasadas. Bet yra ir 
vidinė, anaiptol ne tokia patraukli jos 
pusė. Su ja susidūriau pernai Laz
dijuose, savo gimtajame Dzūkijos 
mieste prie Lenkijos sienos. Tvarky
damas palikimo reikalus nuvažiavau 
pas notarą, kuris įsikūręs tame pačiame 
pastate su tenykščio laikraščio re
dakcija. Apšnerkštame, savo skurdu 
akis badančiame vestibiulyje ant tokių 
pat varganų apsilaupiusių redakcijos 
durų puikavosi milžiniškas skelbimas, 
didesnis už laikraščio pavadinimą: „Čia 
parduodamos bulvės“. Taigi čia vyksta 
prekyba - nusipirkęs bulvių maišą, 
gali tikėtis ir palankios publikacijos 
arba išvengsi kritiškos. O jeigu 
nusipirksi dešimt maišų - gal 
užsisakysi ir visą laikraščio numerį. 
Kiek reikia bulvių maišų, kad taptum 
šio laikraščio savininkas?

Čia kalbu apie ekonominį žinia- 
sklaidos pavergimą, kurį pirmiausia 
lemia provincijos žurnalistų skurdas. 
Neseniai vienas šmaikštus televizijos 
žurnalistas atliko eksperimentą: apsi
metęs viešųjų ryšių bendrovės atsto
vu skambino provincijos laikraščių 

redaktoriams, klausdamas, ar jo 
vadovaujamas laikraštis nesutiktų iš
spausdinti apie vieną verslo kompaniją 
užsakomąjį straipsnį, nenurodydamas, 
kad tai yra reklama. Ir absoliuti 
dauguma atsakė teigiamai, kai kurie 
redaktoriai net pasiūlė savo redakcijos 
žurnalistus šiai užslėptos reklamos 
publikacijai.

Lietuvos žiniasklaida atkurtos 
nepriklausomybės laikais - viena sėk
mingiausių, veržliausiai besivystančių 
verslo sričių. Dviejų svarbiausių 
nacionalinių, visus 16 metų aršiai 
konkuruojančių dienraščių „Lietuvos 
rytas“ ir „Respublika" redaktoriai ir 
savininkai leidžia modemiškus savo 
maketo ir visos išvaizdos laikraščius. 
Tiesą sakant, ne vieną dienraštį, o kaip 
dabar įprasta Vakarų pasaulyje - ir 
„Lietuvos rytą", „Respubliką" sudaro 
daugybė laikraščių, skirtų įvairioms 
sritims - nuo sveikatos iki meno. Šių 
naujos kartos nacionalinių dienraščių 
leidėjai, kaip ir naujų nacionalinių 
televizijų ( LNK ir TV3) vadovai 
suvokė, kad žiniasklaida - tai pir
miausia verslas. Specifinis verslas, 
kuriame ypač svarbus visuomenės 
interesas ir etiniai reikalavimai, tačiau 
vis dėlto verslas. Tik materialinė 
finansinė nepriklausomybė laiduoja 
laisvą žodį, nepriklausomą nuo 
valdžios, partijų ir verslo malonės. 
Žinoma, konkuruojant dėl skaitytojų 
auditorijos ir tiražų, nuo kurių pri
klauso reklamos pajamos, neretai 
peržengiamos ribos. Todėl daug dis
kusijų ir priekaištų sulaukia Lietuvos
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nacionalinių dienraščių turinys - dėl 
per didelio sensacijų vaikymosi, bul- 
variškumo, geltonumo, pataikavimo 
prastam skoniui ir pan. šiuos teisingus 
priekaištus būtų labai sunku, gal net 
neįmanoma, atremti. Bet dar sunkiau 
būtų Lietuvoje atsakyti į klausimą: o 
kas mokės už teisingus, dorus, 
nesensacingus dienraščius?

Lietuvoje leidžiami mažų tiražų 
kultūros leidiniai - „Literatūra ir 
Menas“, „Kultūros barai”, „Šiaurės 
Atėnai“, „Naujasis židinys/Aidai“, 
kuriuos remia valstybiniai ir privatūs 
fondai. Bet jų auditorija ir įtaka yra 
minimali.

Būdinga, kad visi valdžios ir partijų 
remti didieji Lietuvos dienraščiai 
sulaukė gėdingo galo. Kalbu apie 
LDDP dienraštį „Diena“ (buvusi 
„Tiesa“) ir konservatorių „valstybės 
laikraštį“ „Lietuvos aidas“. Šie dotuoti 
iš valstybės biudžeto ir partijos kasų 
laikraščiai sunyko. Dėsninga, kad šių 
dirbtinai palaikytų dienraščių redak
toriai po bankrotų ar žlugimų tapo 
prabangių namų savininkai.

Kadangi Lietuvoje dažniausiai 
leidinių redaktoriai ir savininkai yra tie 
patys asmenys, net nepriklausoma 
žiniaskiaida dažnai kaltinama nesąži
ningumu, parsidavimu. Žurnalistas, 
ruošiantis kritišką publikaciją, dažnai 
sulaukia klausimo: „Kas užsakė?“ 
Atseit, dėl savininkų pelno žinia- 
sklaida gali būti parsiduodanti.

Šiuo metu Lietuvos žiniasklaidoje 
yra savi lyderiai, tačiau nė vienas 
negali pretenduoti į privilegijuotą 

monopolisto poziciją, kai jo žodis 
paskutinis. Taip atsitikę dėl įnirtingos 
konkurencijos - tiek televizijoje (tarp 
LNK ir TV3), tiek spaudos rinkoje. Dar 
labiau konkurenciją pagyvino naujas 
įtakingas žiniasklaidos žaidėjas - 
intemetinė spauda. Tad net ir mažo 
tiražo laikraštyje, tarkim, „Atgimime“ 
išspausdinęs straipsnį gali tikėtis 
visuomenės stiprios reakcijos, nes 
tavo skaitytojų auditoriją šimteriopai 
padidins interneto svetainės „Delfi“, 
„Omni“ ..Alfa" ir „Bernardinai". Todėl 
net ir didžiausio laikraščio ar televizijos 
vadovas, ryžęsis dėl „bulvių maišo“ 
užimti šališką poziciją rizikuoja prarasti 
visuomenės pasitikėjimą. Visiems 
informacijos kanalams nupirkti 
paprasčiausiai jau nebeužtektų „bulvių 
maišų“ - net ir „Gazprom“ ir jo 
vietininkams.

Tautiškumo išlaikymo perspek
tyvos Lietuvoje

Kas atsitiko, kad netrukus 
sulauksime 17-tų atkurtos valstybės 
metų, o visi su nerimu klausiame: ar 
išliks lietuvių tauta? Klausiame ir 
Lietuvoje, ir čia, Amerikoje. Toks 
klausimas buvo suprantamas Simono 
Daukanto ar Jono Basanavičiaus lai
kais, kai Lietuva ir valstybė buvo 
keliama iš kapo duobės, jis neskam
bėjo disonansu ir okupacijos naktyje. 
Bet dabar, kai Lietuva yra NATO 
valstybė ir Europos Sąjungos narė, 
kuriai nebaisūs išorės priešai?

Iš tikrųjų - atsakymas teisingas- 
lietuvių tautai didžiausios grėsmės
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kyla pačioje Lietuvoje. Ir čia veltui 
ieškotume atpirkimo ožių, nes jų 
paprasčiausiai nėra. Aktualumą pra
rado net didžiausias carizmo laikų ir 
sovietų okupacijos baubas - rusifi
kacija.

Paskutiniais sovietiniais okupa
cijos - 1989 metais Lietuvoje gyveno 
9,4 proc. rusų - pats didžiausias 
skaičius XX amžiuje. 2001 m. jų teliko 
6,3 proc. Palyginimui: 1989 m. lenkai 
Lietuvoje sudarė 7,0 proc. gyventojų, 
žydai - atitinkamai 0,3 ir 0,1 proc. Tad 
dėl lietuvių tautos nelaimių net žydų, 
kaip buvo įprasta Vidurio Rytų Euro
poje, negalėtume apkaltinti. Kalti mes 
esame patys. Arba mūsų pačių išrin
kti politikai.

Čia pasiremsiu šiais metais pa
ruoštu Tautinių mažumų prie Lietuvos 
Vyriausybės užsakytu Strateginių 
tyrimų centro „Lietuvos valstybės 
ilgalaikės strategijos lietuvių emigra
cijos ir išeivijos atžvilgiu“ projektu 
(jau Vilniuje pristatytu išeivijos atsto
vams) ir ką tik išleista Lietuvos 
statistikos departamento ir Socialinių 
tyrimų instituto išsamia studija 
„Lietuvos gyventojai: struktūra ir 
demografinė raida" - įvairiais pjūviais 
analizuojanti demografinius procesus 
ir gyvenimo kokybės struktūras.

Taigi pagal 2001 m. visuotinį Lie
tuvos gyventojų surašymą Lietuvoje 
gyveno 3 mln. 484 tūkst. žmonių, kurie 
pagal amžiaus grupes pasiskirstė taip: 
15-59 m. sudarė 61,2 proc., vaikai iki 
14 metų - 19,5 proc., pagyvenę 

žmonės (60-ties ir vyresni) - 19,3 proc. 
Tai buvo paskutinieji metai, kai vaikų 
iki 14 m. buvo dar daugiau nei pagy
venusiųjų. Dabar šis perviršis - jau 
istorija. 2006 m. šešiasdešimtmečių ir 
vyresnių buvo 134 tūkst. daugiau nei 
keturiolikmečių ir jaunesnių vaikų. 
Lietuvių tauta nesulaikomai senėja. 
Tiesa, palyginti su Europos Sąjungos 
25 valstybių vidurkiu Lietuva senėjimo 
vidurkiu atsilieka, tačiau senėjimo 
augimo tempais smarkiai jas lenkia. 
Prie stabiliai mažėjančio gimstamumo 
(Lietuvoje jau seniai įsivyravo vieno 
vaiko šeima, gimdo vis vyresnio am
žiaus moterys, vis vėlesnės santuo
kos, o ir jos mažėja) pridūrus mirtin
gumą, kuris Lietuvoje vienas didžiau
sių Europos Sąjungoje, ir pamatysime 
visą demografinių tendencijų grėsmę.

Kad čia kažkas negerai - ir ne dėl 
Dievo valios, o dėl sveikatos ir socia
linės apsaugos, gyvenimo būdo, 
mitybos - rodo ir milžiniški mirtingumo 
netolygumai Lietuvoje. Vyrai Lietuvoje 
gyvena net 12 metų trumpiau nei 
moterys. Apskritai lietuvių amžiaus 
vidurkis Lietuvoje - vienas 
trumpiausių Europos Sąjungoje. 
Lietuviai vyrai vidutiniškai 
pasidžiaugia šiuo pasauliu 65,4 metus, 
moterys - 77,4 metus. Moterys 
Lietuvoje ilgiausiai gyvena 
Druskininkuose (74,04 metus), vyrai - 
Palangoje (69,44 m.). Trumpiausiai 
Lietuvoje gyvenama Kalvarijos savi
valdybėje.

Šia kiek varginančia statistika 
norėjau atkreipti dėmesį, kad masinė
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emigracija nėra vienintelė grėsmė 
lietuvių tautai. Emigracija - tik viena 
iš pasekmių: daugelis ir bėga nuo tokio 
gyvenimo.

Nuo 1990 m. per 16 metų emigravo 
apie 404 tūkst. Lietuvos piliečių - apie 
10 proc. visų gyventojų. Emigracijos 
mastais Lietuva lenkia visas Europos 
Sąjungos, taip pat ir kaimynines 
Vidurio Rytų Europos valstybes, nors 
ten ekonominės ir socialinės sąlygos 
yra panašios. Nors absoliučiais skai
čiais 2005 m. Eurostato duomenimis 
Lietuvą emigracija lenkė Nyderlandai 
ir Lenkija, tačiau skaičiuojant 1000 
gyventojų Nyderlandus lenkėme 2 
kartus, Lenkiją, Latviją ir Estiją - net 5 
kartus. Niekas nepajėgtų įrodyti, kad 
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje žmonės 
gyvena 5 kartus geriau. Ir nors šiuo 
metu Europos Sąjungos senbuvėse 
atlyginimų minimumas dar 8 kartus 
didesnis nei Lietuvoje, tačiau lietuviai 
masiškai bėga iš tėvynės ne vien dėl 
ekonominių priežasčių. Tarkim, masinė 
emigracija , o ne Vyriausybės politika 
įveikė nedarbą (dabar Vilniuje 
neįmanoma prisišaukti statybininką, 
dažytoją, stalių ar mašinų mechaniką), 
tačiau ieškančių darbo užsienyje 
nesumažėjo. Esu įsitikinęs, kad dabar
tinę masinę emigracijos bangą vadinti 
vien ekonomine neteisinga. Tiksliau ją 
būtų vadinti ekonomine- dvasine. Gal 
lietuvius gena iš namų ne tik elgetiški 
atlyginimai, socialinė atskirtis, bet ir 
dvasinė tuštuma, atsivėrusi visuo
menėje ir juose pačiuose?

Pamotės vaikai

Vokietijoje gimusi ir brendusi, nacių 
režimo metais emigravusi į Jungtines 
Amerikos Valstijas žymi filosofė 
Hannan Arendt rašė apie vaikų ir 
jaunimo auklėjimą: „Iš esmės mes 
visada auklėjame pasauliui, kuris 
subyrėjęs ar pradeda byrėti, nes tokia 
pamatinė žmogaus situacija, kurioje 
pasaulį kuria mirtingos rankos, kad 
trumpą laiką jis taptų mirtingųjų 
namais. Kadangi pasaulis sukurtas 
mirtingųjų, jis nusidėvi...“

Dramatiškai nusakyta universali 
žmogiškoji kartų kaitos situacija, 
tačiau konkreti padėtis Lietuvoje dar 
tragiškesnė. Visuomenės krizė - 
pirmiausia vertybių ir autoritetų krizė- 
niokote nuniokojusi ir tokias 
ikipolitines sritis kaip šeima, vaikų 
globa ir auklėjimas. Čia dera pasakyti, 
kad nekalbu apie mokyklą - ją vis 
dėlto pavyko reformuoti, nors švietimo 
reforma buvo daugel sykių 
negailestingai kritikuota. Tačiau paly
ginus mokyklą ir stagnacijos sukau
stytus universitetus, visą aukštąjį 
mokslą - tai kaip dangus ir žemė, nors 
ir tame danguje dar apsčiai šešėlių. 
Tačiau mokykla - tik vaiko tarpininkas 
tarp šeimos ir suaugusiųjų pasaulio. 
Čia niekas negali pakeisti šeimos. Tą 
puikiai žinojo ir Lietuvos Fronto 
Bičiulių studijų testamentas, paliktas 
Lietuvai, kai ji atgaus nepriklau
somybę: „Šeima yra ląstelė, iš kurios 
išauga ir kuria laikosi tauta ir valstybė. 
Šeima nėra valstybės funkcija, bet
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savarankiška bendruomenė, turinti 
teisių, kurių valstybė nei nusavinti, nei 
panaikinti negali". Šita ląstelė Lietu
voje dabar sunkiai serga. Tikra epi
demija.

Lietuvoje jau tapo trivialia žinia 
laikraščių puslapiuose ir televizijos 
žiniose, kad kūdroje paskendo maža
mečiai, kad jie žaisdami su degtukais 
sudegė arba - laimingas atvejis - 
kaimynai mažylius aptiko kelias dienas 
nevalgiusius. Tėvai arba dažniausiai - 
vieniša motina - tuo metu girtavo 
gretimame kaime.

Tokia pati žinių tarnybos banaly
bė: - paauglė žuvo, buvo išprievar
tauta arba paauglys padarė nusikal
timą, gyvenantis pas močiutę. Šian
dien Lietuvoje dažnai vaikus laidoja 
seneliai (kaip ir senelius laidoja 
anūkai). Mat tėvai tuo metu uždar
biauja užsienyje.

Metų pradžioje politinis savait
raštis „Atgimimas“ paskelbė mok
sleivių rašinių konkurso „Padovanok 
Lietuvai viziją" rezultatus. Konkurso 
laureatų rašiniai, brėžiantys Lietuvos 
ateitį, stebina savo branda - 
tarytum ne moksleivių rašyta. Tačiau 
visą Lietuvą sukrėtė rašinys, kuris 
nebuvo premijuotas, bet išspaus
dintas pirmajame „Atgimimo“ pus
lapyje - vienos mokyklos devintokės 
Dalios Macejauskaitės mintys „Kodėl 
Lietuva ne Motina Tėvynė, o pamotė“. 
„Nors dauguma mūsų mano, kad 
žodis Lietuva yra beveik bevertis, jog 
tai šalis, kurioje veši korupcija, kur 
su žmonėmis niekas nesiskaito ir 

niekam tu nerūpi, taip nėra. Į šį žodį 
telpa kur kas daugiau, nei žmogus 
gali pasakyti. Šį jausmą reikia patirti, 
jo apibūdinti neįmanoma", - dėsto 
lyg suaugusi keturiolikmetė mergaitė, 
kurios patriotizmo mokyti nereikia. 
„Dauguma žmonių mano, kad visai 
nesvarbu, kur gyveni. - tęsia Dalia. 
- Jiems atrodo, jog išvažiavus toli 
nuo vis dar ne itin geras sąlygas 
gyventi ir išlaikyti šeimą sutei
kiančios Lietuvos viskas turi pasi
keisti būtinai į gera, gyvenimas turi 
pašviesėti, tačiau ar viskas taip? 
Manau, kiekvienas atsakysite, - tar
tum kreipdamasi į visus naujuosius 
emigrantus teigia paauglė, - kad ne, 
galime tik įsivaizduoti, kokį pragarą 
praeina žmonės, apsisprendę laimės 
ieškoti pasaulyje, kuris nėra toks 
svetingas, kaip mes galvojame, ir 
pinigais ten tikrai nelyja“.

Puiki ir tiksli vaizduotė. O štai ką ji 
rašo apie tai, kojai nereikia įsivaizduoti, 
kąji regi kasdien Lietuvoje: „Man 14 
metų ir aš nemačiau mamos jau 
aštuonerius metus. Kada pagaliau 
mes susitiksime, mama? Neduok, 
Dieve, tokio likimo niekam. Niekam, 
niekam... Aš nežinau, ką daryti. Bet 
gyvenimas mane gal ne laiku 
subrandino ir aš pasakysiu: dary kite 
ką nors, saugokite mus. vaikus. Mes 
nenorime palikti savo krašto, (sta
tymais reikia įtvirtinti tokį pragy 
venimo minimumą, kad ir mano 
mama, ir sena močiutė galėtų pačios 
išsiversti. Juk ji visą gyvenimą dirbo. 
Mano mama išvyko nelegaliai ne
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pramogauti, o duonos man ir savo 
mamai. Nebijokite jaunų, pasirū
pinkite realiąja našlaičių globa 
šeimoje”. Štai tokiam suaugusiam 
vaikui emocine patriotine retorika tikrai 
nepadėsi - pirmiausia jam reikia 
sugrąžinti mamą. Štai ir vėl grįžtam prie 
mūsų svarstymų pradžių pradžios - 
emigracijos.

Susitaikymas be atgailos

Po ilgesnio tarpo sugrįžusieji į 
Lietuvą vienu balsu tvirtina, kad 
kraštas neatpažįstamai pasikeitęs. Į 
gera. Neatpažįstamai pasikeitusi ir 
Lietuvos politika. Tačiau būtų 
pernelyg optimistiška teigti, kad į gera. 
Arba ne vien į gera. Yra čia apsčiai ir 
gerų, ir prastų ar stačiai valstybės ir 
tautos ateičiai grėsmingų dalykų.

Kitados. 1993 m. iškilus Lietuvių 
Fronto Bičiulių Sąjūdžio veikėjas 
profesorius Vytautas Stasys Vardys 
savo vienoje paskutiniųjų paskaitų 
„Lietuvos politinė kultūra ir laiko 
reikalavimai“ nurodė vieną Lietuvos 
politinės pažangos kliūtį: „Užvis 
labiausiai politiniam procesui kenkia 
buvusių komunistų ir antikomunistų 
kovos sindromas. To konflikto esmė 
yra nenoras bei sunkumai tiesiai ir 
atvirai pažvelgti į praeitį ir ją įvertinti. 
Lietuvoje sakoma, kad tai supriešina 
žmones“.

Ši nuostabi politinė įžvalga, 
pasiekusi mus iš XX a., buvo 
nepraradusi aktualumo net ir XXI a. 
Lietuvoje. Nors šaltasis karas, bank

rutavus pasaulinei komunistinei si
stemai, buvo seniausiai pasibaigęs, 
tačiau Lietuvoje antikomunistai. 
apsiginklavę šaltojo karo retorika, 
toliau kovojo su komunistais, keliskart 
pakeitusiais pavadinimą. Žinoma, tai 
nebuvo karas vien su praeities šmėk
lomis. Mat politinę valdžią, o per 
privatizaciją - ir turtą savo rankose 
Lietuvoje sėkmingai išlaikė senoji 
nomenklatūra, kurios simbolis buvo ir 
yra dabartinis Socialdemokratų par
tijos pirmininkas Algirdas Mykolas 
Brazauskas. Nei jis. nei ..grupė draugų" 
nė neketino dorai ir atvirai įvertinti 
Lietuvos 50-ties metų okupaciją. Ir juo 
labiau - atsiprašyti už savo vaidmenį 
tais nelaisvės metais. Atseit, nereikia 
priešinti ir skaldyti visuomenės, kam 
gyventi praeitimi? Tačiau A. M. Bra
zauskas ir jo aplinka savo darbais 
išsklaidė dešiniųjų įtarimus, kad gali 
parduoti Lietuvą Maskvai. Pirmiausia- 
savo vienareikšme ryžtinga pozicija dėl 
Lietuvos narystės NATO ir Europos 
Sąjungos. Kita vertus, nepasitvirtino 
kairiųjų nuogąstavimai, kad 
antiliberaliais išpuoliais garsėjantys 
dešinieji, pirmiausia - konservatoriai 
siekia įvesti V. Landsbergio diktatūrą.

V. Landsbergis išvažiavo į Briuselį, 
o praėjusią vasarą atsistatydinęs iš 
premjero posto A. M. Brazauskas išėjo 
į pensiją. Todėl tik pernai Lietuvoje iš 
tikrųjų griuvo Berlyno siena, skyrusi 
du nesutaikomus pasaulius.

Ir tapo įmanoma tai, ko negalėjai 
net susapnuoti prieš metus: Tėvynės 
Sąjunga remia Gedimino Kirkilo
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mažumos Vyriausybę, o Vytautas 
Landsbergis geru žodžiu mini kaden
ciją baigusį prezidentą A. M. Bra
zauską už jo nepritarimą 1993 m. 
panaudoti jėgą prieš Lietuvos sava
norius Pakaunės įvykių metu. Žinoma, 
toks susitaikymas kilo iš reikalo - dėl 
valstybės stabilumo, kuris neįma
nomas be darbingos Vyriausybės. 
Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje vyrauja 
šypsenos pro sukąstus dantis ir už 
nugaros slepiami kietai sugniaužti 
kumščiai, kurie gali būti paleisti į darbą 
kiekvieną akimirką. Ypač todėl, kad šis 
susitaikymas įvyko be atgailos - 
kairioji pusė taip ir nesurado jėgų 
atviru žvilgsniu pažvelgti į 50-ties 
metų praeitį. Taigi ši sutarimo kultūra 
yra trapi ir lengvai sugriaunama.

Tačiau Tėvynės Sąjungai įnirtingai 
besigrumiant su senąja nomenklatūra, 
šešėlyje liko naujas nematomas galios 
centras, kuris yra šalia komunizmo- 
antikomunizmo dichotomijos. Mat net 
ir Maskvoje komunistai priklauso 
neįtakingai opozicijai. Su šiuo nauju, 
Lietuvą realiai užvaldžiusiu galios 
centru ir mirtinai susigrūmė Lietuvos 
pulkininkas ir diplomatas Vytautas 
Pociūnas.

Vytauto Pociūno auka

Kada prasidėjo pulkininko Vytauto 
Pociūno kelias į mirtį 2006 m. rugpjūčio 
23 d. Breste? Galbūt tada, kai susi
domėjo plačiai Lietuvoje reklamuotu 
projektu 2K - Rusijos ir Lietuvos 
Vyriausybių 2000 m. sutartimi dėl 

Klaipėdos ir Kaliningrado jūrų uostų. 
Oficialiai buvo tvirtinama, kad pro
jektas 2K aprūpins Klaipėdos jūrų 
uostą Rusijos geležinkelio tranzito 
kroviniais. Tačiau V. Pociūnas savo 
skvarbiu analitiniu protu pirmasis 
pastebėjo, kad iš tikrųjų viskas 
atvirkščiai - ši sutartis visus gele
žinkelio pervežimus iš Rusijos į 
Klaipėdą nukreipia į Kaliningradą ir 
net suvaržo Lietuvos nepriklausomą 
valstybinę tranzito politiką. Ši sutartis 
virto KGB karininkų veiklos prie
danga - Maskvoje projektą asme
niškai globojo tuometis Rusijos 
transporto viceministras Vladimiras 
Jakuninas. Kaip nustatė V. Pociūnas - 
KGB generolas majoras, V. Putino 
„Piterio komandos“ žmogus. Projektas 
2K buvo naujosios V. Putino užsienio 
politikos, vykdomos ekonominėmis ir 
žvalgybinėmis priemonėmis, prologas.

Išsami V. Pociūno analitinė pažyma 
ilgai negalėjo pasiekti adresatų - 
valstybės vadovų. Mat projekto 2K 
Lietuvoje krikštatėviu buvo vadi
namas tuometis prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas nacionalinio 
saugumo ir užsienio politikos 
klausimais Albinas Januška, kuris 
buvo Valstybės saugumo depar
tamento generalinio direktoriaus 
Mečio Laurinkaus patronas. Ir tik 
M. Laurinkui išvykus į užsienio 
komandiruotę, pažymą ruošusiai 
valdybai pavyko įkalbėti nieko 
nenutuokiantį M. Laurinkaus pava
duotoją Arvydą Pocių ją pasirašyti ir 
pateikti valstybės vadovams. Pažy-
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mos skandalingas turinys buvo perpa
sakotas Lietuvos žiniasklaidos - čia ir 
man teko padirbėti. Tačiau sensacinga 
„Ekstros“ publikacija labiau sudomino 
Rusijos, nei Lietuvos valdžią - 
A. Januškos žmonėms pavyko įtikinti 
valstybės vadovus, kad V. Pociūno 
pažyma tėra prielaidos ir spėlionės.

Negana to, 2002 m. prezidentas 
V. Adamkus Rusijos transporto 
viceministrui V. Jakuninui (dabar - 
valstybinės bendrovės „Rusijos 
geležinkeliai“ prezidentas) Vilniuje 
įteikė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro kryžių. 
V. Pociūno draugai pasakoja, kad 
pulkininkas tai sužinojęs ilgai juokėsi 
- iš savęs ir savo pažymos. V. Pociū
nas nežinojo, kad pasirašęs tokią 
pažymą, jis pasirašė sau mirties 
nuosprendį.

Tačiau tuo metu V. Pociūno ana
litiniai sugebėjimai dar buvo reikalin
gi - iš valdžios reikėjo pašalinti 
Rolandą Paksą. Susijęs su Rusijos 
pinigais, buvęs prezidentas kėlė 
grėsmę Lietuvos valstybei. Bet lygiai 
tiek pat - ir tam nematomam galios 
centrui, ypač - kai R. Paksas užsimojo 
M. Laurinkų Valstybės saugumo 
departamento generalinio direktoriaus 
poste pakeisti savu žmogumi.

Nušalintasis prezidentas buvo 
nusitaikęs į patį dešimtuką - Valstybės 
saugumo departamentą, kurio su
kaupta slapta informacija disponavo 
naujasis valdžios klanas. R. Paksas 
buvo pradėjęs karą dėl turto per
skirstymo ir informacijos, todėl buvo 

be gailesčio nušluotas. R. Pakso 
žlugimą pradėjo analitinė V. Pociūno 
pažyma, pateikta Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui ir atskleidusi 
neleistinus nušalintojo prezidento 
ryšius, kurie kėlė pavojų Lietuvos 
nepriklausomybei. Buvo manoma, kad 
R. Pakso apkaltos centras buvo 
Valstybės saugumo departamentas. Iš 
tikrųjų jis buvo tik vykdytojas - 
apkaltai buvo diriguojama iš Užsienio 
reikalų ministerijos. Nors ne paskutinį 
vaidmenį apkaltos metu vaidino buvęs 
užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, bet tikrasis dirigentas buvo 
tuometis ministerijos sekretorius - 
Albinas Januška.

Kodėl po R. Pakso apkaltos 
Lietuvoje neįvyko apsivalymas, apie 
kuri visi kalbėjo ir kurio visi tikėjosi? 
Mat R. Pakso sėkminga apkalta buvo 
ne Lietuvos, o ją užvaldžiusio klano 
pergalė. Tas Lietuvos žmonių ne
rinktas ir jiems neatsiskaitantis val
džios klanas tik dar labiau sustiprino 
savo pozicijas. Pirmiausia jis atsikratė 
per daug žinančių žmonių Valstybės 
saugumo departamente - šiuo metu 
čia nebelikę nė vieno pareigūno, 
dalyvavusio R. Pakso apkaltoje, 
išskyrus M. Laurinkaus įpėdinį 
A. Pocių, kuris per apkaltą tapo 
generaliniu direktoriumi. | depar
tamentą delegavus buvusį Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorių Darių 
Jurgelevičių, dar labiau sustiprėjo 
A. Januškos įtaka saugumui ir 
valstybės gyvenimui.
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Pulkininkas V. Pociūnas patyliukais 
buvo išsiųstas trečiaeilėms pareigoms 
į Gardiną. Jeigu ne jo tragiška žūtis 
Breste, Lietuvos žmonės iki šiol 
nebūtų sužinoję apie valstybę užval
džiusį klaną.

Vilkai avies kailiais

R. Pakso sėkminga apkalta, taip pat 
kito politikos apsišaukėlio Viktoro 
Uspaskicho demaskavimas klanui su
krovė solidų politinį kapitalą ir net 
leido ilgą laiką puikuotis valstybininkų 
aureolėmis, kaišytis lietuviškų vanagų, 
įnirtingai kovojančių su Rusija, 
plunksnomis. Šiek tiek tas plunksnas 
apipešiojo žinia, kad du 
valstybininkai - A. Pocius ir A. Valio
nis yra KGB rezervo karininkai. O visi 
kiti valstybininkai? Beje, „valsty
bininkų“ terminą be jokios auto- 
ironijos sugalvojo patys „valsty
bininkai“. Kitaip tariant, jie save 
sutapatino su valstybe. Todėl 
Lietuvoje pirmieji jų kritikai buvo 
apšaukti Maskvos agentais ir 
kaltinami valstybės pamatų griovimu. 
Tik dabar „valstybininkų“ terminas 
įgavo ironišką prasmę. Mat nėra jokių 
garantijų, kad „valstybininkai“ dirba 
Lietuvos valstybei.

Vis daugiau požymių, kad svar
biausi mūsų valstybės sprendimai 
priimami ne Lietuvoje. Net Vyriausybių 
kaita ir premjerų paskyrimai.

Dar neišanalizuoti praėjusios vasa
ros Lietuvos politikos stebuklai. Antai 
niekas visą dešimtmetį neįstengė 

parklupdyti Viktoro Uspaskicho - nei 
verslo konkurentai (Kauno milijo
nierius, Ūkio banko savininkas Vladi
miras Romanovas), nei prokurorai 
(„Jangilos“ byla), nei teismai, nei žur
nalistai (Vytauto Matulevičiaus de
maskuojančių TV laidų ciklas), nei 
politikai. Ir štai spruko iš Lietuvos kaip 
pabaidytas kiškis. Kodėl? Ar ne todėl, 
kad pasikeitė „Gazprom" šeimininkai, 
kuriems Lietuvoje dabar atstovauja 
„Dujotekana“, o ne V. Uspaskicho 
bendrovės.

Neįtikėtinai lengvai vasarą atsi
statydino iki tol nepajudinama Lie
tuvos politikos uola buvęs A. M. Bra
zauskas. Žinoma, atsitiktinumas, kad 
netrukus Maskvoje visus postus 
prarado ir Lietuvos ekspremjero me
džioklės draugas vienas „Gazprom“ 
šulų Aleksandras Riazanovas. Senąją 
gvardiją keičia V. Putino karta. Rusijoje 
(ir Lietuvoje?) V. Putino naujoji ener
getikos politika, kuria realizuojami 
Rusijos interesai, patikėta specialiųjų 
tarnybų karininkams. O Lietuvoje? Čia 
kol kas beveik tik klausimai - ir nė 
vieno patikimo atsakymo.

Po V. Pociūno žūties žurnalistų ir 
politikų užduoti paprasčiausi klau
simai sukėlė isteriją, o parlamentinis 
V. Pociūno išsiuntimo į Baltarusiją 
aplinkybių ir su jomis susijusios 
Valstybės saugumo departamento 
veiklos tyrimas sulaukė neįtikėtino 
pasipriešinimo. Buvo pasitelktos visos 
priemonės - net Konstitucinis Teis
mas, - kad būtų apgintas KGB rezer
vistas A. Pocius ir Valstybės saugumo
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departamento teisė pačiam spręsti, kas 
yra valstybės paslaptis, o kas ne.

Nepasibodėta net užsimoti prieš 
tautos atstovybę - žmonių išrinktą 
Seimą, suvaržant jo konstitucines 
teises, apribojant jas tik įstatymų 
leidyba ir „užmirštant" parlamentinės 
kontrolės, vykdomosios valdžios prie
žiūros funkciją. Ši kova dėl par
lamentinės specialiųjų tarnybų kont
rolės, o taip pat kova dėl visuomenės 
teisės žinoti šiuo metu pasiekusi patį 
įkarštį ir nežinia, kada ir kaip pasibaigs.

Bet Vytauto Pociūno auka mums 
atvėrė akis, išvydome tikrąjį Lietuvos 
valstybės ir tautos priešą. Mums ne
bereikia kovoti su komunizmu ir senąja 
nomenklatūra, kuri jau išėjo į pensiją. 
Bet per Valstybės saugumo depar
tamento skandalą mes kaktomušomis 
susidūrėme su putiniškuoju kagė- 
bizmu. kur į vieną lydinį susijungia 
specialiosios tarnybos, politika ir 
energetikos neišsenkantys resursai.

Metami milijonai žiniasklaidai, 
politikams, net politologijai ir istorijos 
mokslui, kad būtų teisingai atspindimi 

praeities įvykiai, Lietuvos ir Rusijos 
santykiai, kad būtų ugdomas Rusijai 
palankus akademinis jaunimas, kuris 
netrukus užims svarbiausias pozicijas 
politikoje, valstybės ir diplomatinėje 
tarnyboje. Ruošiamas valdžios elitas, 
kuris bus toks pat sukalbamas kaip ir 
1940 metais.

Šis nerenkamas valdžios klanas, 
pretenduojantis į nūdienės Lietuvos 
politinį elitą, gindamas Valstybės 
saugumo departamentą, iš tikrųjų gina 
save. Štai kodėl šiuo metu vykstanti 
kova yra tokia nuožmi. Ir nuo jos 
baigmės priklauso Lietuvos ateitis.

Norėčiau baigti Oksfordo uni
versiteto politinės minties istorijos 
dėstytojo Larry Siedentopo žodžiais: 
„Ar Vakarai atlaikė komunistinį iššūkį 
tik tam, kad taptų nerenkamo elito 
auka, kuris savaip ne mažiau 
arogantiškas ir linkęs išnaudoti nei 
komunistinis elitas, nors ir pasikliauja 
skirtinga retorika bei valdo kitu 
stiliumi?“ Dar vienas neatsakytas 
Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Europos Sąjungoje - klausimas.

Pranešimas skaitytas 2007 m. 
sausio 26-28 d. JAV vykusiame LFB 
Los Angeles sambūrio 42-ame poli
tinių studijų savaitgalyje. Savaitgalio 
tema - A r išliks lietuvių tauta XX 
amžiuje. Svarstybų temos: Tautinių ir 
krikščioniškų vertybių krizė Lietuvoje 

XX-XXI amžių sankirtoje. Lietuvybės, 
rezistencinės savivokos ir bendruo
meniškumo patirtys bei praradimai 
išeivijoje. Organizuoto jaunimo simpo
ziumo tema: Kaip įgyvendinti patrio
tizmą Lietuvoje ir išeivijoje?
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Didžiojo stebuklo šešėliai
Kęstutis Milkeraitis

Kęstutis Milkeraitis.
Povilo Žemaitaičio nuotrauka

Vilniuje yra toks paminklas, kurį ne 
visi žino, bet kurį aplankyti reikia 
visiems. Negirdėjau, ar kas prisipažino, 
to paminklo, skirto STEBUKLUI, 
autoryste. Tas paminklas viso labo 
paprasta betoninė plyta grindinyje tarp 
Katedros ir varpinės, ant kurios 
išdėliotas mozaikinis jau mano 
paminėtas žodis STEBUKLAS. Sa
ko - plyta atsirado iš po nakties. Ji 
pažymėjo laisvės sugrįžimo, kaip tikro 
stebuklo pojūtį ir stebuklo vietą, nes 

jei yra toks daiktas kaip Lietuvos 
dvasia, tai labiausiai jos plazdėjimas 
turėtų jaustis prie Katedros Šventa
ragio slėnyje. Aikštę pergrindžiant, 
paminklinė plyta buvo pakeista 
gražesne - gaila, jei originalas neiš
saugotas. Ši plyta mano kartai tapo 
minčių ir lūkesčių atkurti Lietuvos val
stybę išsipildžiusių svajonių patvir
tinimu.

Kaip daugumos žy mesnių įvykių 
Lietuvoje praėjusio šimtmečio pasku
tiniajame ir šio šimtmečio pirmajame 
dešimtmetyje liudytojui, man iš 
atminties neišdyla ir vienas pirmųjų 
mitingų Katedros aikštėje: žmonėms 
Pilies gatve plūstant žemyn, iš 
kažkurio kiemelio, gal universiteto, 
išėjo partizanas Laurinskas, su 
išskleista sušaudyta, išblukusia, bet 
tikra mūsų Trispalve. Ta pačia Tri
spalve, kurios akivaizdoje kompartijos 
sekretorius grasinosi mitinge nekal
bėsiąs - manau tada ėmė ry škėti tie 
šešėliai . kuriuos viename ankstesnių 
studijų savaitgalių įvardino ambasa
dorius Vytautas Dambrava kaip tautinį 
ir pilietinį oportunizmą, ir kurio kai kas 
dėl euforijos, o kiti iš patiklumo (juk 
visi mes lietuviai) nenorėjo matyti.

Keistai tada atrodė pati Tautos 
dvasinė būsena. Mūsų atmintis jau
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buvo taip nustekenta, kad daug kas ne 
tik himno žodžių nemokėjo, bet ir 
tautinės vėliavos spalvų nebežinojo. 
Kaip suvenyrą namuose laikau vieną 
pirmųjų verslininkų pagamintų vėlia
vėlių - joje spalvų juostos išdėstytos 
atvirkščiai.

Sąmokslai ir kodėl probolše- 
vikai taip bijo šio žodžio

Ankstesniais Lietuvių fronto 
bičiulių organizuotais politinių studijų 
savaitgaliais pranešėjai pateikė dažnai 
labai tikslią informaciją apie Lietuvos 
atsikūrimo situaciją. Bet grįždamas prie 
mano jau paminėto ambasadoriaus 
V. A. Dambravos pranešimo „Idealiz
mas ir oportunizmas Lietuvoje ir 
išeivijoje“, kaip labai svarbios 
nūdienos lietuvių dvasinės būsenos 
analizės, aš atkreipsiu dėmesį į tokį 
sakinį: „Ar reikia stebėtis, kad į sielą 
lietuvio, kuris 1991 metais šventai 
tikėjo Lietuvos ateitimi, dabar yra 
įsiskverbęs baisus nepasitikėjimo ir 
abejingumo virusas."

Paaiškinti panašų dalyką mane taip 
pat paprašė šios savaitgalio pro
gramos sudarytojai. Nors ir žinau, kad 
atsakyti į šį klausimą reikėtų ir žymiai 
ilgesnių, ir gilesnių studijų, ir žymiai 
daugiau laiko, pabandysiu trumpai ir 
populiariai parodyti, kaip žingsnis po 
žingsnio ir apgalvotai buvo naiki
namas mūsų tautos idealizmas, ta 
dvasia, kuri plevendavo ne tik 
Šventaragio slėnyje ar Vingio parke 
vykusiuose mitinguose.

Po sovietijos griūties postsovie
tinėje erdvėje laisvo elgesio triumfas 
reiškėsi nepaprastai plačiai. Tačiau 
laisvas elgesys nereiškė žmogaus išlai
svėjimo.

Kadangi valstybingumą atkūru- 
sioje Lietuvoje su sovietijos specia
liųjų tarnybų medžiaginiu ir žmogiš
kuoju „paveldu“ rimtai nedirbta, jų 
griovimo ir slaptojo valdymo 
vadovėliai neišanalizuoti, pasiremsiu 
linksmesne analize apie mūsų tautinio 
charakterio Achilo kulną - polinkį į 
euforiškumą. Pradėsiu nuo pavojų, 
kuriems sukurti lietuvių euforiškumą 
buvo planuota panaudoti. Patys šį 
bruožą savo kasdieniniame gyvenime 
ne visada pastebime. Bet jį tikrai 
fiksavo sovietinių spec, tarnybų 
vadybininkai ir gulagų psichiatrai, 
studijoms gaudami pilietiškiausius ir 
energingiausius XX amžiaus vidurio 
lietuvių visuomenės atstovus.

Man. besidominčiam mažlietuvių 
kultūriniu paveldu, savo metu buvo 
tekę vartyti trisdešimtais metais 
Adomo Brako išleistą vienintelį 
žurnalo „Mažoji Lietuva" numerį. Ten, 
kaip pamenu, yra toks humoristinis 
vaizdelis laikytinas Brako pasišaipymu 
iš abiejų, skirtingo likimo (o tuo pačiu 
po septynių šimtmečių atskirto 
gyvenimo ne visada viena kitą 
suprantančių tautos dalių - didlietuvių 
ir mažlietuv ių) charakterių.

Atseit, prieš anuomet vykusius 
rinkimus, virš laukuose triūsiančių 
mažlietuvių. rašo Brakas. nauju 
žvilgančiu lėktuvėliu skraidė ir
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sudėtingiausias akrobatines kilpas 
mezgė didlietuvis lakūnas euforiškai 
įsitikinęs (tam mėtė žemyn agitacinius 
lapelius), kad patrauks žiūrovus bal
suoti už lapeliuose siūlomus kandi
datus. Tačiau agituojamųjų reakcija 
buvo neadekvati lakūno euforijai: - 
„Argi ne už mūsų, mokesčių mokėtojų 
pinigus, rupūžiokas smardina orą“.

Šiandieninėje Lietuvoje yra žodžio 
laisvė. Visi kalba kas ką nori. 
Kvailiausi, neatsakingiausi (šou- 
meniški) kalbėjimai, yra ir brangiausiai 
apmokami. Atrodo, kažkam labai 
patinka, ir tas kažkas panašią „laisvę“ 
skatina, kai viešojoje erdvėje ar buityje 
kokie nors susipykę (bet prieš visuo
menę ir valstybę niekuo neprasikaltę) 
bendrapiliečiai ima vienas į kitą rodyti 
pirštais: tu kagėbistas, ne, tu kagė
bistas.

Tačiau tas nematomas kažkas su
siraukia, kai tik kvalifikuočiau, moks
liškiau pabandoma nagrinėti sąmokslų 
(kad ir Molotovo-Ribentropo pakto) 
temas, arba uostinėjama, kas atsitiko 
su sovietinėmis spec, tarnybomis toje 
daugybėje nepriklausomybę atgavu
sių ar susikūrusių valstybių. Tam 
kažkam pačiam yra aišku, kad praeito 
šimtmečio vadinamoji septynioliktųjų 
metų Spalio revoliucija, tikrovėje 
tebuvo vienu baisiausių sąmokslų 
pasaulio istorijoje, ir nesvarbu, kieno 
pinigais jis darytas. Ir kad ano są
mokslo esmė buvo visai ne politinės 
Markso idėjos dėl kurių ir žudyti tie 
milijonai žmonių, bet jų turtas, kurį 
sąmokslininkai neregėtu iki tol mastu 

susigrobė nuo Bosnijos įlankos iki 
Kamčiatkos. Ir kad Gorbačiovo pra
dėta „perestroika-glasnost-novoje 
myšlenije“, kurią, jei neklystu, Arvy
das Juozaitis pirmasis lietuviškai 
įvardijo persitvarkymo sąjūdžiu, tikro
vėje tebuvo ano sąmokslo tolesnis 
tęsinys, antroji dalis, skirta parengti 
sąlygas reikalingas anksčiau iš žmonių 
pasigrobtąjį turtą dalintis probol- 
ševikams. Pastarąjį žodį naudoju api
brėžti tą didžiąją Lietuvos kompartijos 
dalį „devyniasdešimt septynis pro
centus“ anot Algirdo Brazausko, kuri 
tik apsimetė komunistais (tikrų 
fanatiškų komunistų pagal Brazauską 
buvo gal kokie trys procentai), bet 
kurie tikrovėje ir buvo sąmokslo 
tęsėjais, nes galų gale suvalstybintą 
turtą pasigrobė. Šiandien jie jau 
mosikuoja Konstitucija- ir tokia nuo
savybė yra šventa.

Bet panagrinėkime kodėl vis dėlto 
STEBUKLAS įvyko. Perestroikininkai 
(minėti sąmokslo tęsėjai) Baltijos 
šalims buvo numatę tolimesnę oku
paciją, tik jai siekė legitimios formos. 
Legitimumui sumanytas naujas So
vietų Sąjungos sutarties pasirašymas. 
Kaip tai padaryti? Vienu metu visą 
tautą fiziškai nugirdyti sunkoka. 
Tačiau euforija taip pat svaigina. 
Pasirinkta iki tol nematyta euforijos 
eskalacija. Perestroikininkai važiavo 
per Lietuvą. Daugybė žmonių važiavo 
paskui perestroikininkus. Iš mitingo į 
mitingą. Juose visada priekyje lieknas, 
į keturiasdešimt pirmųjų studentą 
panašus Arvydas Juozaitis. Šalia -
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filosofas Jokūbas Minkevičius. Kažkur 
tolėliau, tarsi istorinis mūsų kuni
gaikštis, galingu torsu Maskvos var
tus klebeno Algirdas Brazauskas. 
Toks didelis, toks lietuviškas. Dar iki 
šiol su dalgiu mosuojantis lietuviš
kuose televizorių ekranuose . Už jų - 
plejada kitų.

Kaip kurta euforija? Labai įvairiai. 
Bet visur ir visada. Pateiksiu pavyzdį: 
profsąjungų rūmuose Taurakalnyje 
vyko susitikimas su perestroikininkais. 
Juozaitis visuomenei pristatė ponią, 
tuomet žmonėse dar nežinomą, vėliau 
teismo pripažintą bendradarbiavusia su 
KGB. Susitikime Juozaitis ponią 
pristato ir įteikia geltonų rožių puokštę. 
O ant stalo kita puokštė. Joje raudona 
ir žalia spalvos. Ponia sako, kad jei ji 
savas gėles pamerks priėjau esančiųjų, 
gausis spalvų derinys, kurio visi 
trokšta. Ir salė griaudi nuo plojimų.

Ekologinis mitingas Klaipėdoje 
prie celiuliozės ir popieriaus kom
binato. Iš minios pasiunčia kalbėtojui 
Juozaičiui raštelį, ar jis nebijo KGB. Šis 
raštelį perskaito ir teatrališkai ieško po 
sakykla: - KGB?, kur tie žiurkėnai 
pasislėpė?

Taip buvo kuriami „tautos numy
lėtiniai“, vaidinama sąmokslo teatra
lizuotoji dalis. Euforijos teatras.

Finaliniame akte lietuviai, mosuo
dami savo saulėtomis trispalvėmis ir 
vedami tų labai lietuviškų bruožų vadų, 
patys turėjo sukurti naująją SSSR. 
Tačiau planas neišdegė. Buvo nepasi- 
davusių sukvailinimui. STEBUKLAS 
įvyko.

Kada Juozaitis sėdosi rašyti savo 
garsiąją „anatomiją“ gal kada pasakys 
jis pats. Šiandien Juozaitis, kaip kultū
ros atašė sėdi Karaliaučiuje, kurpia 
„baltoslavijos“ idėjas ir naujose 
„anatomijose“ legitimuoja rusų teises 
į užimtą lietuvininkų kraštą. Mat šie į 
jį jau buvo įsiveržę ir septynerių metų 
kare...

APIE AKMENIS KELYJE Į LAISVĘ

Pirmas akmuo - nuosavybės 
nesugrąžinimas

Faktas, kad egzistuojant visai so
vietinei represinei sistemai perestroi- 
kininkams nepavyko visiškai pasiekti 
trokštų rezultatų, o pati sovietija su
griuvo, ir buvo STEBUKLO esmė. Bet 
sovietija nenumirė. Pakanka pasi
skaityti intemetinius komentarus, kai 
paminima vieno ar kito išsilaisvinimo 
metais pasižymėjusio asmens pavardė.

Perestroikininkams savo tikslų ne
pavykus įgyvendinti visos sovietijos 
mastu, jie laimėjo atskiruose regio
nuose. Lietuva šia prasme tarp pirmau
jančių. Audringų devyniasdešimtųjų 
metų įvykių verpetuose tautos 
intelektualiniam elitui nebuvo leista 
susiburti, nepakankami ir žingsniai 
įtvirtinant (neimituojant) demokratinės 
valstybės institucijas. Vakarai (gal 
globalinio kapitalo valdytojai?) 
pabūgo vidurio Europos tautinių są
jūdžių, sutikdami tautų problemas 
spręsti sėdėdami už stalo su pasi
pinigavusiais sovietijos partokratais, 
kurie pristatomi kaip tautų elitas.
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Tačiau šis „elitas" negali atsikratyti 
baimės, kad jų materialinė laimė 
netikra. Imituodama demokratiją, bet 
siekdama tikslų, kurie įvardintini 
bolševikinio sąmokslo tąsa, mūsų 
buvusioji partokratija tebedaro nusi
kaltimus. Tik dabar jau atkuros 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
vardu. Jos institucijų, jos įstatymų 
vardu.

Lietuvoje šiomis dienomis labai 
daug kalbama apie naujausią emigra
cijos bangą. Ją įvardinti vien ekono
mine nebesiseka. Visi pamatė: valdan
tieji sąmoningai siekė dalies tautos - 
energingiausios, galinčios kelti jiems 
pavojų (ne tik ekonominės konku
rencijos prasme) išvarymo. Vietoje jų 
iš rytų gastarbaiteriais būtų pasikviesti 
neseniai pasitraukę omonininkai. Išva
rymo mechanizmo apmatus galime 
atsekti dar sovietiniuose perestroi- 
kininkų dokumentuose. Visose oku
puotose Baltijos šalyse paskutiniais 
sovietijos metais priimti įstatymai 
(Lietuvoje tai vadinamasis Valstiečių 
ūkio įstatymas) skirti užkirsti kelią 
tikriesiems savininkams atgauti atimtą 
nuosavybę, gerai žinant, kad tokie 
veiksmai taps sovietijos nusikaltimų 
tąsa.

Lietuvoje prie valdžios svertų sto
jus vadinamiesiems sąjūdininkams, 
buvo visos galimybės greitai ir koky
biškai įvykdyti išlikusio nekilnojamojo 
turto restituciją, kas būtų reiškę pilie
tiško, su valstybe suaugusių savi
ninkų sluoksnio atsikūrimą. Mykolo 
Krupavičiaus vykdytos žemės refor

mos dokumentacija okupantų nebuvo 
sunaikinta, visa išliko archyvuose 
gana geros būklės, išskyrus vokiečių 
išvežtą autonominio Klaipėdos krašto 
archyvą, netvarkingas žinias apie 
žemėvaldas Vilniaus krašte, bei dalyje 
vietovių, kurių reforma nebuvo spėjusi 
aprėpti. Tačiau prieš istorinio teisin
gumo atkūrimą nusistatę mūsų proko- 
munistai (skirtingai negu Latvijoje ar 
Estijoje) pradėjo patį nuožmiausią 
slaptą karą, sukeldami didžiausią 
chaosą įstatymų leidyboje, pačiais 
įvairiausiais būdais supjudydami 
visuomenę, sugalvoję, kad Lietuvoje 
esą įmanoma tik dalinė restitucija, 
kurią jie ėmėsi vykdyti. Lietuvos 
kaimas, ta M. K. Čiurlionio simbolinė 
„Karalių pasaka", tas Krupavičiaus 
reformos pasėkoje susiformavęs 
tautinės rezistencijos lopšys tapo už 
save nebepajėgiančių kovoti žmonių 
rezervacija, kur prie periferijos par
duotuvėlių dienų dienas šurmuliuoja 
mėlynanosiai, vadinamieji „Brazausko 
berniukai su mergaitėmis“. Jie yra ir 
lengviausiai paperkamas ar apgau
namas korumpuotų partinių šutvių ar 
tiesiogiai užsienio įtakos agentų 
objektas, kova, dėl kurios atsinaujina 
prieš kiekvienus rinkimus. Sujaukdami 
savalaikį ir sąžiningą išlikusio nekil
nojamojo turto sugrąžinimą atkurtoje 
valstybėje probolševikai pasiekė visą 
eilę tikslų. Tarp sukeltų negerovių 
paminėtinos:

- neturėdamas pradinio kapitalo 
nesusiformavo vidurinysis (ekonomi
niu požiūriu) šalies gyventojų
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sluoksnis, nomenklatūrinis kapitalas 
išvengė jo įsijungimo į konkurencinę 
kovą;

- sugalvoję, kaip nekilnojamąjį 
turtą paversti kilnojamuoju (vadina
mosios dalinės restitucijos metu 
įstatymais valdininkams pavedę nusta
tyti savininkus bei pavesdami jiems 
turtą į naujas vietoves perkeldinėti), jie 
sukūrė sau naudingą, kontrolei 
nebepasiduodančią korupcinę sistemą, 
demoralizavo žemėtvarkininkų 
korpuso, neatsispyrusio galimybėms 
pralobti kartu su politinę valdžią 
turinčiaisiais. daugumą;

- išvarė lėšų ieškoti svetimuose 
kraštuose dalį jaunimo ir darbingos 
visuomenės, nepanorusių gaišti laiko 
kaunantis su nomenklatūrinių sukčių 
susivienijimu (taip jie dažnai įvardija 
valdžios struktūras), o jų tėvus ir 
senelius (dažnai rezistentus, tremti
nius) - skurdžiam egzistavimui Tėvy
nėje. kurios gerovei anuomet jie 
nepagailėjo jaunystės ar net kraujo:

- uždarė kelius išeivijos atstovams 
Vakaruose sugrįžti į Lietuvą, atgauti 
tėviškes ir įsijungti į kuriamąjį darbą 
pagal savo specializacijas ar pomėgius.

Antras akmuo - iškreiptos 
teisinės sistemos ir teisėtvarkos 
kūrimas

Nenorėdamas labai išsiplėsti, 
pranešime aptarsiu tik du stambesnius 
akmenis, negailestingai daužančius 
nūdienės Lietuvos valstybės ratus. 
Tačiau manyčiau nereikia galvoti, kad 

jų tik šitiek ir yra. Anaiptol. Jų yra net 
per daug - šiuos du pasirinkau, kad 
parodyčiau, kokie jie dideli, ir kaip 
būtina konsoliduoti tautos pastangas 
visur, kur šiandieną gyvena lietuviai, 
kad kliuvinius visiems laikams paša
lintume iš savo kelio.

Po bolševikinio pučo Maskvoje 
pralaimėjimo, Lietuvos generalinio 
prokuroro pavaduotojas Gedgaudas 
Norkūnas, turėdamas valstybės vado
vų pavedimą ėmėsi prokuratūros kadrų 
politikos klausimų. Tačiau tuo pat 
metu prasidėjo ir jo diabetinio susir
gimo krizė, ko pasėkoje prokuratūra 
atsidūrė apie Artūrą Paulauską susi
spietusių asmenų rankose. Aš, dirb
damas generalinėje prokuratūroje, 
mačiau, kaip aukščiausio lygmens 
prokurorų stalčiuose dingdavo ištisų 
kolūkių, gamyklų išgrobstymo medžia
gos. Ką jau kalbėti apie tokių organi
zacijų. kaip DOSAAF'as ir panašų 
turtą. Žmonės nervinosi dėl teismų 
sistemos. Seimo narys Egidijus Bič
kauskas visuomenę ramino: nieko 
baisaus, atseit pareigūnuose vyksta 
lūžiai. Dėl ko gi ..lūžinėjo“ tie Lietuvos 
pareigūnai? Ogi dėl to, kad Lietuva 
atgavo nepriklausomybę.

Keletą metų po valstybingumo 
atkūrimo Lietuvos valstybinėse įstai
gose vyko nesibaigiantys remonto 
darbai darbeliai atspindėję didelius 
biudžeto lėšų išplovimus. Lygiagrečiai 
dygo nedeklaruotomis lėšomis 
statomos vadovaujančios biurokra
tijos ir šiaip kriminalistų pilaitės. Tuo 
metu teisėsaugos vadai nevykdydami

46 Į LAISVĘ • sausis-i

48



H Laikas ir idėjos

nusikalstamumo kontrolės žengė koja 
kojon su korumpuota biurokratija. Dar 
iki nepamatuoto atlyginimų pasidi- 
dinimo. Nuo žmonių iš gatvės įstai
gose teisėsauga atsitverė sunkiai pra
einama apsauginių sistema.

„Lūžinėjimo“ laikotarpyje sovieti
nėje dvasioje užgrūdinti teisėsau
gininkai nepermąstė darbo principų. 
Atvirkščiai - jie konsolidavosi, į savo 
tarpą priimdami tik dvasiškai artimus, 
ar savo vaikus. Teisėjų nerenka- 
mumas, praktika, kai bylas teismuose 
skirsto pirmininkas, orientavo į „tele
foninę teisę“. Atrodytų: Lietuvoje 
periferijos teisininkai netobulėja. 
karjerą daro tik besisukinėjantys 
Seimo ir Prezidentūros orbitoje. Visuo
menėje pagrįstai kalbama apie jau 
susiformavusią aukštosios teisinės 
nomenklatūros klaninę sistemą, kurios 
įkaitu yra tapęs pats valstybės va
dovas.

Konstitucinio valdžių atidalinimo 
principas posovietinių teisininkų 
suprastas galimybe veikti be kontro
lės, be atsiskaitomybės visai šalies 
visuomenei.

Kad teismai Lietuvoje neveikė ir 
neveikia visų visuomenės narių 
interesais, mano manymu, geriausiai 
atspindi tai, kaip Aukščiausiasis 
Teismas reagavo į nuosavybės 

negrąžinimą nuo pat valstybingumo 
atkūrimo. Realiai atstovaudamas 
korumpuotosios nomenklatūrinės 
valdininkijos interesus, nusispjau
damas į teisėtus žmonių lūkesčius, šis 
teismas nedarė su nuosavybės 
negrąžinimu susijusių bylų praktikos 
apibendrinimų, nesikreipė į Konsti
tucinį Teismą dėl priimamų teisinių 
aktų konstitucingumo, palikdamas 
neviltyje tūkstančius teismuose 
ieškojusių teisingumo.

Dar 1993 metais „Amžiuje“ 
Kęstutis Žičkus rašė: „Teisinis nihi
lizmas yra fundamentali komunistų 
tradicija, ir dėl to atskleidimo jie visai 
neturėtų pykti“.

Ir išties analizių, atskleidusių pro- 
bolševikinių jėgų šiandien jau Lietuvos 
įstatymais paremtų veikų pragai
štingumą šaliai ir Lietuvos visuomenei 
yra daugiau nei pakankamai. Tačiau 
Lietuvos valdžios nesitaiso. Kodėl taip 
yra Europos Sąjungos ir NATO šalyje 
narėje turėtume pagalvoti drauge. 
Manau, jau laikas atsirasti politinei 
valiai, o su ja ir baudžiamosios atsa
komybės pagrindams už komunistinių 
nusikaltimų tąsą prieš tautą. Viešumas 
taip pat yra vienu iš probolševikinių 
nusikaltėlių nemėgstamų dalykų, nes, 
kaip rašė poetas Bernardas Braz
džionis. jie vis dar bijo. Jie labiausiai 
bijo savo tautos žmonių.

Pranešimas skaitytas 2007 m. 
sausio 26-27 d. Los Angeles 
vykusiame LFB studijų savaitgalyje.
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Kada žmogus „ir vėl 
laisvas“?

Vidmantas

Lietuvos žemėn sugrįžo palaikai 
žmogaus, ištarusio garsią sparnuotąją 
frazę: „Lietuvi, tebūnie Tau pirmaisiais 
tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau 
Tavo tėvynė Lietuva“.

Karti gyvenimo ironija: Mykolo 
Krupavičiaus (1885-1970) - kunigo, 
publicisto, tarpukario Lietuvos politiko 
ir valstybininko - palaikai sugrįžo sa- 
vojon žemėn metu, kada dešimtys tūks
tančių lietuvių neatsigręždami bėga iš 
šalies, kurią j is ragino branginti labiau 
nei tėvą ir motiną...

Žemė - egzistencijos pamatas

, Ar žemę pabučiuosi, ar mūkelę, tai 
lygūs bus atpūskai“, - sakydavo 
mūsų senoliai.

Žemės šventumo kultas jų sąmo
nėje buvo natūralus ir savaime su
prantamas. Motina maitintoja, iš kurios 
žmogus kyla ir jon sugrįžta, prie kurios 
glaudžiasi visa savo esybe, visa būtim, 
yra šventa. Todėl gerbiama, brangi
nama ir mylima. Todėl ir ginama, dėl jos 
aukojamasi, nes ji - žmogiškosios egzi
stencijos pamatas.

Žemė buvo vienas iš motyvų, ska
tinusių ir 1918-1920 m. savanorius kel-

Valiušaitis

tis į nelygią kovą su stipresniais prie
šais, iš visų šonų puldinėjusiais ir 
draskiusiais besikuriančios valstybės 
teritoriją.

Tai gerai suprato Mykolas Krupa
vičius, parengęs ir efektyviai vykdęs 
vieną pažangiausių XX a. žemės refor
mų Europoje. Steigiamasis Seimas 
1922 m. balandžio 3 d. paskelbė jo ini
cijuotą Žemės reformos įstatymą, pasi
žymėjusį aiškiais socialinio teisingumo 
principais ir išreikštomis besikurian
čios Lietuvos valstybės aspiracijomis.

Tapo savarankių ūkininkų tauta

Įstatymas numatė į naujakuriams 
dalijamos žemės fondą paimti: 1) rusų 
carinei valstybei priklausiusias žemes;
2) iš 1863 m. sukilimo dalyvių atimtas 
ir kolonistams atiduotas žemes;
3) svetimose kariuomenėse tarnavusių 
ir prieš Lietuvos nepriklausomybę vei
kusių privačių savininkų žemes;
4) visų privačių savininkų žemes, 
viršijančias 80 ha.

Eidamas žemės ūkio ministro parei
gas ir ryžtingai veikdamas, per nepil
nus trejus metus (1923-1926), M. Kru
pavičius sudarė teisines prielaidas
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išdalyti per 420 tūkst. ha šio fondo 
žemės bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams.

Gerai suplanuotas ir tinkamai įgy
vendintas žemės valdymo santykių 
pertvarkymas leido ne tik sustiprinti 
tarpukario nepriklausomos Lietuvos 
ūkio efektyvumą, bet ir suprojektuoti 
perspektyvų socialinį visuomenės 
modelį, kurio pagrindu tapo pažangus, 
socialiai brandus, valstybiškai susi
pratęs vidutinis ūkininkas.

M. Krupavičiaus vykdyta žemės 
reforma, pasak istoriko Edvardo Guda
vičiaus, buvo didžiulis socialinis lūžis, 
po kurio Lietuva, iš atsilikusio bau
džiavinio krašto, tapo sparčiai besi
vystančia savarankių ūkininkų tauta. 
Dėl šių radikalių, istorinės reikšmės 
socialinių permainų, neatsiejamų nuo 
Mykolo Krupavičiaus politinės veiklos, 
šią asmenybę garbusis istorikas linkęs 
gretinti net su Vytautu Didžiuoju.

Kuo skyrėsi reformos?

Ir vis dėlto, kokia garbinga ar 
įkvepianti ji bebūtų, tai - praeitis. O 
dabartis? Ką sakytų M. Krupavičius 
šiandien, regėdamas Lietuvoje maž
daug milijoną hektarų - dvigubai dau
giau, nei jis turėjo žemės reformos 
fonde! - apleistų, krūmynais apteku
sių, šalies ūkyje nebenaudojamų žemių, 
o drauge - neberasdamas čia per pusę 
milijono darbingų, krašto ekonomikai 
gyvybiškai reikalingų, tačiau svetur 
duoneliauti pasklidusių gyventojų?

Istorija, sakoma, tariamosios nuo
sakos nežino. Nespėliosime ką sakytų 

apie mūsų laikų žemės reformos 
„architektus“ M. Krupavičius. Dar 
gerokai prieš jį Antikos mąstytojas 
Aristotelis pastebėjo: „Kai nėra vidu
rinės klasės, o vargšų yra dauguma, 
valstybėje kyla sunkumų ir ji netrukus 
žlunga“.

Prieškario ir dabartinė nepri
klausomos Lietuvos labiausiai tuo ir 
skiriasi, kad būtent žemės reformos 
rezultatai buvo diametraliai priešingi.

Pirmuoju atveju didžioji visuo
menės dalis buvo aiškiai motyvuota ir 
jos lūkesčiai patenkinti. 85 proc. 
Lietuvos gyventojų anuomet buvo 
valstiečiai, žemė - jiems buvo gyve
nimo alfa ir omega. Gavę žemės ir 
sąlygas toje žemėje kurtis, veikti ir čia 
skleistis, jie įprasmino savo būtį ir 
entuziastingai ėmėsi darbo, kurį 
išmanė.

Antruoju atveju žemės restitucijos 
aktas pavirto socialine katastrofa. 
Žemė tapo išdalyta mažais, efektyviam 
ūkininkavimui netinkamais lopinėliais 
valstiečių palikuonims, kurie jau per 
dvi kartas rankose nebuvo laikę 
žagrės.

Motyvuojančiu veiksniu žemė 
netapo

Ką reiškė, tarkim, vilnietei moky
tojai arba kauniečiui inžinieriui atgauti 
senelių valdytus 7 ar 10 ha žemės kur 
nors prie Šiaulių ar Pakruojo? Didelio 
pasirinkimo anuomet nebuvo: dovanai 
gautą turtą, už infliacijos sparčiai 
graužiamus „vagnorėlius“, pusvelčiui 
atiduoti į spekuliantų ir žemės per-
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pirkinėtojų rankas, arba užleisti ją 
usnimis ir krūmais, neapibrėžtai lau
kiant žemės „vertės“ padidėjimo.

Sakysim, Vokietijoje netgi ūkininkų 
vaikai neturėjo ir neturi teisės pa
veldėti savo tėvų žemės, jeigu jie nėra 
įgiję atitinkamo išsilavinimo žemės 
ūkio srityje ir nėra pajėgūs bei neketina 
ūkininkauti.

Nenuostabu tad, kad socialiniai 
dabartinės žemės ūkio reformos 
padariniai - katastrofiški: žemė tapo ne 
žmones motyvuojančiu ekonominio 
vystymosi ir socialinio atsinaujinimo 
faktoriumi, bet korupcijos, smulkios 
spekuliacijos ir trumpalaikės naudos 
objektu. Efektyvesnio žemės ūkio 
transformacijos perspektyva ilgiems 
metams tapo įšaldyta, tuo tarpu 
įvykdytos socialinės skriaudos mastas 
tik palaipsniui ima ryškėti.

Kaimas liko užmirštas

Ko verta vien žemės įstatymo pa
taisa, suteikusi teisę „pateptųjų 
rateliui“ (t. y. tiems, kurie disponavo 
informacija) „atsikelti“ tėvų ir protėvių 
žemes į patogesnes vietas - paežeres, 
pamarius, pajūrį? Kaip šiandien 
atrodytų Mykolas Krupavičius, jeigu 
savo sklypelį iš gimtojo Balbieriškio 
būtų susigalvojęs „prisislinkti“ kur 
nors arčiau Kauno, tarkim, į Kačerginę, 
Laikinosios sostinės valdininkų vasa
ros rezidenciją? O jei būtų pasiėmęs 
sklypą Žaliakalnyje, kaip nepriklau
somybei neabejotinai nusipelnęs ir 
turbūt to vertas žmogus?

Šito nepadarė. Užtat galėjo su įsiti
kinimu ištarti žodžius, kuriuos citavau 
šio rašinio pradžioje. Kuris iš dabar
tinės žemės reformos „architektų“ 
galėtų juos pakartoti ir pats tikėtų tuo, 
ką kalba?

Dabartinė žemės reforma faktiškai 
nesuteikė paskatų ekonominei kaimo 
plėtrai ir socialinei transformacijai, 
kaimo bendruomenėms neatvėrė aiš
kesnės perspektyvos. Priešingai, ilgus 
nepriklausomo gyvenimo metus 
kaimas buvo užmirštas, pasmerktas 
stagnacijai, nykiai ir beviltiškai egzi
stencijai.

Ar bus kas pavaduoja?

„Kai iš žmogaus atimate viską, 
negalite jo valdyti. Jis ir vėl laisvas“, - 
sakė Aleksandras Solženicynas.

Po pasaulį pasklidę šimtai tūk
stančių emigrantų iš nepriklausomos 
Lietuvos - dėsninga savanaudiškos ir 
trumparegiškos politikos pasekmė. 
Kadangi laisvam žmogui tai vienintelis 
išsigelbėjimas iš skurdo, nevilties, be
prasmybės ir alkoholizmo viešpatijos.

Tik dabar, po 16 nepriklausomo 
gyvenimo metų, prasivėrus ES para
mos fondams, nedrąsiai ima rodytis 
pirmieji atgimstančio lietuviško kaimo 
ženklai.

Anuomet Lietuvos kaimas atsi
stojo ant kojų greičiau ir be paramos 
iš šalies. Betgi tada - būta M. Krupa
vičiaus.

Kas ir kada užvaduos Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje 
atgulusį reformatorių?
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Lakūnas, mėginęs nuversti 
Prezidentą
Gintaras Lučinskas

Ltn. Petras Skurauskas, karo lakūnas, 
LAF steigėjas, 1941 m. sukilėlis.
(Lietuvos kariuomenė, 1932 m. nuotr.).
Gintaro Lučinsko archyvas

Daugiau kaip prieš 100 metų, 
1901 m. lapkričio 1 d. gimė nepri
klausomos Lietuvos karininkas ir karo 
lakūnas Petras Skurauskas. Jis gimė 
Šiaulių aps. Linkuvos vis. Girbutkių k. 
neturtingų ūkininkų šeimoje.

1923 m. spalio 26 d. P. Skurauskas 
įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 
1926 m. rugsėjo 7 d. 2-os rūšies ga
bumu ir jam buvo suteiktas leitenanto 
laipsnis. Nuo 1926 09 08 iki 1928 01 25 
tarnavo 5-ame pėstininkų pulke, vykdė 
kuopos vado pareigas. Nuo 1928 m. 
sausio 28 d. tarnavo Karo aviacijoje, 
eidamas įvairias pareigas: štabo 
raštvedys buhalteris, ūkio kuopos 
vadas, maisto tiekėjas, sargybų 
kuopos vadas, vėliau - mokomojoje 
oro eskadrilėje mokinys žvalgas. Su 
instruktoriumi padarė 67 skridimus, 
atlikdamas įvairius skraidymų pratimus.

Per 1928 metus savarankiškai 
padarė 172 skridimus ir ore išbuvo 55 
vai. 50 min. Per 1929 metus padarė 85 
skridimus, išbūdamas ore 38 vai.

1928 m. gegužės mėn. apdovanotas 
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio 
medaliu.

1931 04 08, vykdant karinių laipsnių 
reformą, leitenanto laipsnis pakeistas į 
jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1931 05 
23 Respublikos Prezidento aktu Nr.334 
P. Skurauskui suteiktas leitenanto 
laipsnis.
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1932 m. gegužės 14 d. P. Sku- 
rauskas baigė Aukštųjų karininkų 
D. L. K. Vytauto kursų aviacijos 
skyriaus 3-čią laidą, jam buvo suteiktas 
karo lakūno 2-as rangas. Tarnavo 3- 
ėioje, vėliau 6-oje eskadrilėje karo 
lakūnu, vykdydamas naujokų kuopos 
būrio vado pareigas.

Lietuvoje pirmoji sklandymo užuo
mazga buvo Karo aviacijoje. 1931 m. 
kpt. V. Milevičius ir Itn. P. Skurauskas 
pagal vokiečių brėžinius pastatė 
sklandytuvą SG-38 „Zogling” ir jį 
išbandė Kauno aerodrome. 1932 m. 
rugpjūčio 15 d. Pažaislio smiltynuose 
kan. Tumas-Vaižgantas pašventino 
pirmąjį Lietuvos sklandytuvą, o karo 
lakūnai kpt. V. Milevičius ir Itn. 
P. Skurauskas jį išbandė. 1934 m. 
pilotai Itn. P. Skurauskas ir kpt. 
V. Milevičius pagal vokiškų sklandy
tuvų projektą sukonstravo sklandy
tuvą „Gandras“ pirmiesiems apmoky
mams (treniruotėms).

1927 m. pabaigoje prof. Augustinas 
Voldemaras įkūrė „Geležinio Vilko“ 
organizaciją, kuriai priklausė ir 
P. Skurauskas. 1930 05 24 prezidentas 
A. Smetona nutaria likviduoti šią 
organizaciją ir savo įsakymu ją 
uždraudžia, tačiau voldemarininkai 
įsakymui nepakluso ir veikė slaptai, 
ketindami sugrąžinti į valdžią A. Volde
marą. 1930 07 18 iš Kauno ištremiamas 
ir A.Voldemaras. Buvusieji „vilkai“ 
įkūrė Slaptąją karininkų sąjungą. 
1930 m. liepos-rugpjūčio mėn. jie 3 
kartus bandė suruošti pučą prieš 
A. Smetoną, tačiau visi bandymai 
baigėsi nesėkmingai.

1934 m. birželio 6-7 naktį Kaune 
voldemarininkai sukėlė pučą, norėdami 
į ministro pirmininko postą grąžinti 
A.Vbldemarą. Mokomojo aliarmo prie
dangoje Karo aviacija, šarvuočių rink
tinė, husarų ir 5-as pėstininkų pulkai, 
dalis 2-ojo pėstininkų pulko buvo 
apginkluoti ir išvesti į miestą. Kariuo
menė užėmė Vyriausiąjį štabą, telefono 
ir telegrafo centrinę stotį, paštą, 
geležinkelio stotį, apsupo Vidaus 
reikalų ministeriją. Valstybės saugumo 
departamentą, policijos nuovadas, 
pastatė sargybas ant tiltų, kiti pa
traukė A. Smetonos būstinės - prezi
dentūros link. Buvo suimtas ir atvežtas 
į Vyriausiąjį štabą Kauno miesto ir 
apskrities karo komendantas pik. 
Pranas Saladžius. Norėta suimti ir 
ministrą pirmininką J. Tūbelį, bet šis 
spėjo išvažiuoti ir pasislėpė Kėdai
niuose. Kažkuriam policininkui kilo 
įtarimas, kad toks neįprastas kariuo
menės judėjimas nieko gero nežada. Jis 
iššovė keletą signalinių raketų į orą, 
duodamas nustatytą pavojaus signalą. 
Į šūvius atsiliepė kiti policijos postai. 
Prasidėjo tikrasis policijos aliarmas. 
Mat Kauno policija buvo iš anksto 
paruošta galimiems neramumams ir 
apmokyta, kaip tokiu atveju elgtis. 
Greitai visa Kauno policija sukilo ant 
kojų. Ginkluoti policininkai užsibari
kadavo policijos nuovadose, o pagrin
dinės policijos jėgos buvo mestos 
prezidentūrai ginti. Su kariūnų daliniu 
aplinkiniais keliais, pro Napoleono 
kalną atskubėjo Karo mokyklos virši
ninkas gen. Jonas Jackus. Pučistų
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šarvuočiai kiek pašaudė iš kulko
svaidžių. tačiau per tą šaudymą, kaip 
ir per visą pučą, nebuvo nei užmuštų, 
nei sužeistų. Vyriausiojo štabo vir
šininkas gen. ]m. P. Kubiliūnas, atvy
kęs pas prezidentą A. Smetoną, parei
kalavo, kad būtų sudarytas naujas 
ministrų kabinetas su pirmininku 
A.Voldemaru. Norėdamas laimėti laiko, 
A. Smetona neatsikalbinėdamas sutiko 
sudaryti koalicinį ministrų kabinetą 
įsileidžiant ir A.Voldemarą, bet kai 
kareiviai sugrįžo į kareivines, jis pa
keitė sprendimą ir nė negalvojo vyk
dyti pažadų. Buvo duoti nurodymai 
izoliuoti A. Voldemaro šalininkus viso
je Lietuvoje. Birželio 7 d. anksti ryte iš 
ištrėmimo vietos Zarasų į Kauną avia
cijos lakūnų buvo parskraidintas 
A. Voldemaras, tačiau jis jau buvo 
niekam nebereikalingas, nes pučas 
baigėsi.

Pučo metu P. Skurauskas su dviem 
kitais karininkais - kpt. Vladu Klima
vičiumi ir mjr. Kaziu Mikolajūnu - bei 
kuopa kareivių užėmė Kauno centrinį 
paštą ir jį saugojo nieko neįleisdami. 
Taip pat sargybos buvo pastatytos ir 
prie Teisingumo ministerijos. Kari
ninkai tenai vaikščiojo ir tikrino sar
gybas.

Pučui žlugus, birželio 7 d. P. Sku
rauskas buvo areštuotas ir kanu su 
kitais keliolika įvairaus rango karininkų 
įkalintas Karo kalėjime. Įvykiams ištirti 
buvo sudaryta speciali tardymo 
komisija, kuri nustatė, kad puče 
dalyvavo 111 karininkų. 1934 m. liepos 
9 d. „Vyriausybės žiniose“ buvo pa

skelbtas specialus Amnestijos įstaty
mas, kuris numatė sukilimo dalyvius 
nubausti ne teismo, bet drausmine 
tvarka. Liepos 10 d. 15 vai. buvo atlikta 
tokia žeminanti ceremonija: v iename iš 
6-ojo forto kiemų buvo išrikiuota 2-ojo 
pėstininkų pulko kareivių kuopa. Į eilę 
išrikiuotiems 22 įvairių kariuomenės 
dalinių karininkams pik. Julius Čaplikas 
perskaitė įsakymą, kad Prezidento aktu 
jie pažeminami į eilinius kareivius ir 
paleidžiami į kariuomenės rezervus. 
Kpt. Liudvikas Kaufmanas išlupo iš 
antpečių žvaigždutes, nuardė tri
kampius. nuėmė kitus skiriamuosius 
ženklus. Tą pačią dieną 46 karininkai 
buvo paleisti į atsargą be iškilmių ir 
pažeminimo: 23 padavę prašymus 
patys, kiti 23 - be prašymų. Visi nu
baustieji buvo išsiųsti į jų nuolatines 
gyvenamąsias vietas. Dar 32 kari
ninkai. „kaipo vykdę savo viršininkų 
įsakymus ir nesuvokę įsakyto darbo 
kaltingumo“, palikti nenubausti, bet 
perkelti į kitus dalinius.

Pučo vadovai - Vyriausiojo štabo 
viršininkas gen. Itn. P. Kubiliūnas, 
aviacijos viršininkas pik. Itn. J. Na- 
rakas ir husarų pulko vadas pik. 
J. Bačkus perduoti teismui „už ne
veiklumą“. Liepos 15 d. Karo lauko 
teismas sprendė pučo vadų bylą. Visi 
trys buvo kaltinami tuo. jog „gavę 
tarnybinį pranešimą, kad Kaune pra
sidėjo sukilimas, norėdami sukilimui 
leisti plėstis ir įvykt, nesiėmė priemonių 
jam numalšinti“. Karo lauko teismas 
nuteisė Petrą Kubiliūną, Juozą Naraką 
ir Juozą Bačkų mirti. Tą pačią dieną.
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nuteistiesiems padavus malonės pra
šymus, mirties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu: P. Kubiliūnui sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos, J. Bačkui - 
15 metų, J. Narakui - 12 metų. 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo buvo 
nuteistas ir A. Voldemaras. 1936-1938 
metais Prezidentui suteikus malonę, 
visi iš kalėjimo buvo paleisti.

Atsidėkodamas policininkams, ku
rie gynė jį nuo voldemarininkų, prezi
dentas A. Smetona apdovanojo „už 
ypatingą pasižymėjimą saugojant 
valstybės rimtį birželio 7 d. įvykių 
metu“ 12 policijos valdininkų. 1934 m. 
liepos 4 d. ordinus jiems įteikė Vidaus 
reikalų ministras St. Rusteika.

Savo ištrėmimo vieta P. Skurauskas 
pasirinko Nidą, kur buvo sklandymo 
mokykla. Liepos 13 d. į Klaipėdos 
komendantūrą P. Skurauską lydėję 
aviacijos vyr. puskarininkiai Vladas 
Stankevičius ir Jonas Šarkauskas savo 
pranešimuose nurodė, kad kelionės 
metu P. Skurauskas mažai kalbėjęs, tik 
labai jaudinosi ir gailėjosi, kad pučas 
nepavyko iki galo, kaltino generolą P. 
Kubiliūną ir kitus aukštus karininkus, 

kad jie patikėjo Prezidento žodžiais ir 
liepė kariuomenei sugrįžti į kareivines.

P. Skurauskas kurį laiką gyveno 
pas Vaškį Pagėgių aps. Katyčių vis. 
Laugalių k., o 1934 m. rugsėjo 26 d., 
jau gyvendamas Linkuvoje, padavė 
prašymą priimti jį į policijos tarnybą, 
tačiau nebuvo priimtas kaip Birželio 6- 
7 d. įvykių dalyvis.

1935 m. vasarą grupė voldema
rininkų vėl pradėjo rengti naują pučą, 

siekdami išlaisvinti nuteistą A. Volde
marą ir norėdami matyti jį Vyriausybės 
vadovu. P. Skurauskas. važinėjo į Jo
niškį, Pasvalį, Linkuvą, Žeimelį, Klai
pėdą, Kauną ir ragino savo pažįstamus 
karininkus prisidėti prie naujai rengia
mo sukilimo. Jis, padedant Aleksandrui 
Sinkevičiui, atspausdino ir platino 
nelegalius atsišaukimus „Atsišaukimas 
į Lietuvos visuomenę“, pasirašytus 
„Patriotinių sąjungų generalinio 
štabo“, kurio baigiamasis dešimtas 
punktas taip skambėjo: „Sukilimui 
vykdyti planas ir diena bus pranešta 
vėliau. Sukilimui įvykus iš tų pačių 
Patriotinių sąjungų atstovų bus 
sudaryta laikinoji vyriausybė“.

P. Skurausko kviečiamas, buvęs 
kariuomenės kapitonas Povilas Vladas 
Ivanauskas sutiko prisidėti prie ren
giamo sukilimo ir pats davė jam 
nurodymų, su kuo reikėtų susisiekti, 
kad galima būtų sėkmingiau įvykdyti 
sukilimą. Į sukilimą stengtasi įtraukti 
ginkluotas kariuomenės dalis ir 
policiją. Jonas Karutis jau buvo užver
bavęs valstybės saugumo policijos 
valdininką Liudą Žukauską, kuris teikė 
sukilimo rengėjams slaptas žinias apie 
tai, kas saugumo organams apie juos 
yra žinoma, ir pats sutiko prisidėti prie 
rengiamo sukilimo. Mat jam, kaip 
dimisijos kapitonui, po sėkmingo suki
limo buvo pažadėta vieta kariuomenėje 
ir majoro laipsnis. Karo policijoje buvo 
užverbuoti 4 puskarininkiai: Povilas 
Žičkus, Stasys Bačianskas, Juozas 
Preibys ir Juozas Marma. Šie pus
karininkiai turėjo slaptažodį „šoviniai
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- durtuvas“, palaikė ryšius su sukilimo 
rengėjais. Po sukilimo puskarininkiams 
buvo pažadėta kompensuoti, pakeliant 
juos leitenantais. P. Skurauskas 
„idėjiniais tikslais“ dar kalbino Kauno 
miesto policijos 3-čios nuovados 
viršininko padėjėją Bolių Dziubinską ir 
teiravosi apie nuotaikas policijoje ir 
žmonių kiekį. Mat 1934 m. birželio 7 d. 
policija buvo daug pakenkusi, todėl 
dabar tikslinga buvo patraukti į savo 
pusę kiek galint daugiau policijos. 
Tačiau netikėtai 1936 m. sausio 8 d. 
P. Skurauskas vėl buvo suimtas, o 
sausio 13 d. perkeltas į Karo kalėjimą.

1936 m. sausio 14—20 d. Karo lauko 
teismas uždarame posėdyje nagrinėjo 
dešimties sukilimo rengėjų bylą. Jie 
buvo kaltinami, kad, esant karo stoviui, 
rengė ginkluotą sukilimą ir raštu bei 
žodžiu tą sukilimą kurstė įvykdyti, kad 
naujos valdžios priešakyje būtų 
A. Voldemaras. Sausio 19 d. teismo 
sprendimu pagrindiniai pučo organi
zatoriai P. Skurauskas, J. Karutis, 
A. Sinkevičius buvo nuteisti mirties 
bausme, P. Žičkus ir J. Preibys - po 15 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
P. V. Ivanauskas - 10 m. s. d. k., o 
J. Marma - 8 m. s. d. k. Visų nuteistųjų 
turtas konfiskuotas. Atsargos pik. Itn. 
Antanas Mačiuika, L. Žukauskas ir 
S. Bačianskas buvo išteisinti. Nutei
stiesiems mirti įteikus malonės prašy
mus prezidentui A. Smetonai, jiems 
bausmė buvo pakeista sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos. P. Sku
rauskas nuo 1936 m. sausio 21 d. vėl 
kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, 

o nuo vasario 29 d. perkeltas į Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimą 1938 m. birželio 
13 d. Prezidento malonės aktu 
P. Skurauskas iš kalėjimo buvo pa
leistas ir jam sugražintos teismo atim
tos teisės.

1938 m. pabaigoje voldemarininkai 
vėl pradėjo smarkiai agituoti karininkus 
įvykdyti valstybinį perversmą. Jį 
organizuoti ėmėsi buvusieji gen. 
P. Kubiliūno pučo dalyviai, vėl pašaukti 
į karo tarnybą. 1939 m. rugsėjo 22 d. 
voldemarininkai, tarp jų ir 
P. Skurauskas, kuris vėl gyveno Kau
ne, pradėjo ruoštis naujam perversmui 
prieš prezidentą A. Smetoną siekdami 
nuversti vyriausybę ir valdžios 
priešakyje pastatyti A. Voldemarą, kuris, 
susitaręs su Vokietijos vyriausybe, 
išgelbėsiąs nuo bolševikų ne tik Vilnių, 
bet ir visą Lietuvą. Organizatoriai 
tikėjosi, kad, bijodami gresiančio 
bolševizmo, prie jų prisidės daugelis 
karininkų. Tačiau sukilimo rengimui 
smarkiai pakenkė paskelbtoji mobili
zacija, nes dauguma organizatorių buvo 
pašaukti kariuomenėn ir nebegalėjo 
vadovauti pasirengimo darbui. Be to, 
aktyvioje karo tarnyboje tarnaujantys 
voldemarininkų šalininkai, kilnojami į 
įvairias paskyrimų vietas kariuomenės 
daliniuose, taip pat buvo išblaškyti ir 
nebuvo galima užmegzti su jais ryšių 
Nepaisant viso to, sukilimo rengimas 
nebuvo visiškai nutrūkęs ir planų reali
zuoti sumanymą atsisakyta nebuvo. 
Spalio mėn. pradžioje P.Skurauskas 
savo bendražygiams aiškino, kad 
sukilimui vykdyti esąs susidaręs labai
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palankus momentas, nes visas 
saugumo organų dėmesys esąs nukrei
ptas į komunistų sąjūdį, o vyriausybė 
esanti užimta Vilniaus krašto perėmimo 
darbais. Be to, tomis dienomis būsią 
perkeliama iš Kauno į Vilniaus kraštą 
dalis kariuomenės ir policijos. Tautiškoji 
visuomenė esanti išgąsdinta komu
nizmo pavojaus ir mielai pritarsianti 
voldemarininkų žygiui, nes visi esą 
įsitikinę, kad, jei dabartinė vyriausybė 
ilgiau pasiliks, tai komunizmas tikrai 
įsigalės. Šis pučas buvo likviduotas 
1940 m. gegužės 26 d., kai saugumo 
policija suėmė 8 aktyviausius dalyvius. 
Kratų metu rasta daug ginklų ir 
nelegalios voldemarinės literatūros. 
Septyni iš jų buvo išsiųsti į Dimitravo 
priverčiamojo darbo stovyklą, o 
P. Skurauskas ištremtas į savo tėviškę 
Linkuvą.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
P. Skurauskas pasitraukė į Vokietiją.

1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne, pik. 
K. Škirpos bute, P. Skurauskas kartu su 
kitais Berlyne apsigyvenusiais lietuviais 
patriotais įsteigė ir pasirašė Lietuvių 
Aktyvistų Fronto (LAF) steigiamąjį 
aktą. Ginkluotos kovos ir karinio 
pobūdžio uždaviniams vykdyti iš 
LAF'o narių 1941 kovo 30 d. Berlyne 
buvo sudarytas Tautinio Darbo Apsau
gos (TDA) padalinys, kuriam priklausė 
apie 70 vyrų. Jie buvo LAF’o 
vadovybės dispozicijoje atsakingoms 
kovos misijoms - ryšiams su po
grindžio veikėjais pavergtoje Tėvynėje. 
Pagal 1941 01 25 d. „Lietuvai atstatyti 
planą“ turėjo būti paruošta para

šiutininkų, kuriuos buvo numatoma 
nuleisti iš lėktuvų Raudonosios armijos 
užnugaryje Lietuvoje prieš pat sovietų- 
vokiečių karo pradžią. Jiems padedant, 
LAF’o vadovybė buvo numačiusi 
perduoti paskutinius nurodymus
slaptiems sukilimo vadovavimo 
centrams ir LAF'o patikėtiniams 
Lietuvoje. Iki 1941 m. pavasario buvo 
užmegztas pastovus ryšys su punktais 
Vilniuje. Kaune. Šiauliuose, Alytuje. 
Taip pat planuota, prasidėjus karui, dalį 
vyrų pasiųsti kaip vertėjus ir kelio 
rodytojus į vokiečių kariuomenės 
žvalgybos padalinius. Siekdama šio 
tikslo LAF-o vadovybė parinko apie 30 
pačių geriausių vyrų, taip pat ir P. 
Skurauską, iš savo TDA padalinio. Jų 
kariniam paruošimui vokiečių pik. Itn. 
Graebės pastangomis 1941 m. gegužės 
mėn. pradžioje netoli Karaliaučiaus 
buvo suorganizuoti specialūs kariniai 
kursai, kuriuos baigę birželio 18-20 d. jie 
pavieniui buvo išleidžiami per sieną į 
Lietuvą su specialiais nurodymais 
pogrindžio organizatoriams, kaip 
vykdyti sukilimą. Instrukcijos buvo 
tokios: jei einant per sieną užklups 
sovietų pasienio apsauga - į kautynes 
nesivelti, bet grįžti. Bet kokia kaina 
vengti patekti į rusų rankas. Pasiekus 
nurodytus punktus, susisiekti su 
vietos partizanais. Kas rytą klausytis 
radijo. Prasidėjus karui, nutraukti ryšio 
laidus, trukdyti susisiekimą, gelbėti 
tiltus nuo išsprogdinimo, užėjus 
vokiečių kariuomenei, prisistatyti 
priešakinio dalinio vadovybei. 
Dauguma perėjo sieną laimingai.

56 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2007

58



I Praeitis ir dabartis

1941 m. birželio 24 d. Alytaus aps. 
Butrimonių vis. Pivašiūnų miestelio 
restorane vietiniai šauliai partizanai, 
manydami, kad pagavo sovietinį akty
vistą, norėjo jį suimti. Sulaikymo metu 
šaulys Vaclovas Bagdžius (gyv. 
Bundžių k.) iš to paties nepažįstamojo 
atimtu pistoletu peršovė jam kojas. 
Sužeistasis buvo nuvežtas į Butri
monis pas gydytoją, tačiau ten mirė. 
Tas nežinomas vyras ir buvo Petras 
Skurauskas. Neaišku kaip jis. laimingai 
prasiveržęs per pasienio .mirties zoną" 
ir vykdamas į Kauną, atsirado Pivašiū
nuose. tačiau vykdydamas labai svar
bias LAF'o ryšininko užduotis, matyt, 
nepanoro bendrauti su vietiniais suki
lėliais ir nepalankiai susiklosčius aplin
kybėms. žuvo nuo saviškių rankos. Po 
kiek laiko vokiečiai pradėjo klausinėti 
gyventojų apie tą įvykį. V. Bagdžius 
buvo areštuotas ir išvežtas į Kauno 
kalėjimą. Tardė jį apie 6 mėnesius. 
Vokiečių teismas, kuris vyko Kaune, 
Teisingumo ministerijos patalpose. 
V. Bagdžių išteisino ir paleido į laisvę.

P. Skuiauskas buvo palaidotas 
Butrimonių kapinėse, bet 1942 m. 

gegužės 29 d. jo palaikai buvo iškasti, 
ekshumuoti ir ištirti, nes Alytaus 
kriminalinė policija vykdė tyrimą dėl 
P. Skurausko žuvimo aplinkybių nusta
tymo. 1942 m. liepos mėn. perlaidotas į 
bendras vokiečių ir lietuvių karių 
kapines Alytuje. Sovietmečiu tos 
kapinės buvo visiškai sunaikintos 
(2003 01 29 lietuvių karių sukilėlių, 
kaip pasipriešinimo okupantams karo 
aukų, palaidojimo vieta įtraukta į 
Alytaus miesto vietinės reikšmės 
nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos registrų - G. L.).

Dar reikėtų paminėti, kad Petras 
Skurauskas parašė ir 1933 metais 
P. Skyraičio slapyvardžiu Kaune 
išleido romaną „Kovose liepsnojanti 
meilė". P. Skurauskas nebuvo sukūręs 
šeimos.

Nepavyko susekti visų P. Skurau
sko gyvenimo aplinkybių, tačiau išlikę 
duomenys byloja, jog tai buvo įdomi 
ir kontraversiška asmenybė. Belieka 
apgailestauti, kad jo biografijoje yra 
spragų. Duomenų apie tragiško likimo 
asmenis visada bus mažiau - ne visus 
yra kam atsiminti ir paminėti.

Mieli žurnalo skaitytojai ir prenumeratoriai, 
primename, kad jau turėjote atnaujinti asmeninę žurnalo 
prenumeratą arba žurnalo administratoriams nurodyti asmenis, 
kam 2007 metams užsakėte žurnalą. Negavę informacijos ir 
mokesčio už prenumeratą, turėsime svarsty ti galimybę nutraukti 
žurnalo siuntimą .

Žurnalo „Į LAISVĘ" redakcija ir administracija
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Benjaminas Meškelis - 
šaulys, karininkas, 

mokytojas
Gintaras Lučinskas

Ltn. Benjaminas Meškelis, šaulys, Alytaus 
miesto 1941 m. sukilėlių būrio organi
zatorius ir vadas.
(Lietuvos kariuomenė, 1931 m. nuotr.) 
Gintaro Lučinsko archyvas

Prieš 65 metus, 1941 m. birželio 
22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas 
sukilimas, kurio tikslas buvo išsi

vaduoti nuo sovietinių okupantų ir 
atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Ši tema yra “politiškai” 
nepatogi, nes nėra aiškaus valstybinio 
požiūrio į sukilimo dalyvius. Tačiau čia 
reikėtų kaltinti ne tiek juos, kiek 
nepalankias istorines aplinkybes, kai 
žiaurių okupacijų sąlygomis teko 
kovoti dėl valstybės išlikimo.

Pirmomis karo dienomis Alytuje 
vokiečių kariai karinės egzekucijos 
metu nužudė daugiau kaip 200 
alytiškių, tarp jų - nemažai šaulių 
sukilėlių bei jų būrio vadą B.Meškelį.

Šiame straipsnyje trumpai 
apibūdinamas jo gyvenimas ir veikla, 
pateikiama archyvinė medžiaga apie šį 
Tėvynės patriotą. Tai tikrai dramatiško 
likimo žmogus, dvasiškai ir inte
lektualiai turtinga asmenybė.

Benjaminas Meškelis gimė 1909 m. 
balandžio 1 d. Panevėžio aps. Pum
pėnų mstl. ūkininkų Petro Meškelio ir 
Valerijos Aleksandros Seredinskaitės 
šeimoje. Be jo, šeimoje dar augo 5 
vaikai: broliai Petras ir Jurgis (g.1924), 
seserys Michalina (g.1904), Jadvyga
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(g.1906), Regina (g.1915). Gyvenant 
Pumpėnuose, tėvas buvo bažnyčios 
vargonininkas. 1918 metais visa šeima 
persikėlė gyventi į Biržų aps. 
Vabalninko vis. Antašavos vnk. - ten 
tėvas paveldėjo ūkį, o vėliau pirko iš 
dvaro apie 40 ha žemės. 1922-1929 m. 
B. Meškelis mokėsi Panevėžio 
valstybinėje gimnazijoje. Buvo 
darbštus ir labai gabus. Mėgo 
matematiką, lietuvių kalbą, piešimą, o 
ypač muziką. Puikiai grojo smuiku ir 
gerai skambino fortepijonu. Baigęs 8 
klases, tų pačių metų lapkričio mėnesį 
savanoriu įstojo į kariuomenę. 
Tarnavo 5-ame D.L.K. Kęstučio 
pėstininkų pulke. 1930 01 10-1931 10 
25 mokėsi ir baigė 1 rūšies gabumu 
P. L. P. Karo Mokyklos XIII laidą, jam 
buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto 
laipsnis. Tolimesnei tarnybai 
pasiųstas į 3-čią artilerijos pulką. 
Šiame pulke, be savo tiesioginių - 3- 
čios grupės orientacijos karininko 
(komandos viršininko) - pareigų, įvai
riu laiku dar vykdė šias pareigas: 4-os 
baterijos vadas, naujokų baterijos 
vadas, ūkio komandos viršininkas, 
pulko iždininkas, pulko adjutantas, 
taip pat buvo paskirtas pulko teismo 
nariu kandidatu, o vėliau pulko karių 
parduotuvės vedėju. 1934 01 09 
B.Meškelis perkeltas į Karo Aviacijos 
karininkų kursus. į Aviacijos mokyklą 
mokiniu lakūnu.

1934 m. birželio 6-7 d. naktį 
voldemarininkai Kaune sukėlė pučą, 
norėdami į ministro pirmininko postą 
grąžinti prof. A. Voldemarą. Dalis 

Kauno įgulos dalinių mokomojo aliar
mo priedangoje apsupo Valstybės 
saugumo departamentą. Vidaus reikalų 
ministeriją, policijos nuovadas, tele
fono ir telegrafo stotis. Kariuomenės 
Vyriausiojo štabo viršininkas gene
rolas P. Kubiliūnas, atvykęs pas pre
zidentą A.Smetoną, pareikalavo, kad 
būtų sudarytas naujas ministrų kabi
netas su pirmininku A.Voldemaru. 
Norėdamas laimėti laiko, A. Smetona 
su tais reikalavimais sutiko, bet. kai 
kareiviai sugrįžo į kareivines, pakeitė 
sprendimą. Buvo duoti nurodymai 
izoliuoti A.Voldemaro šalininkus 
visoje Lietuvoje.

Puče dalyvavo ir jaun. leitenantas 
B.Meškelis. Jis su keliais kareiviais 
užėmė ir saugojo Kauno centrinį 
paštą, įsakė telefonistėms išjungti 
visus telefonus. Vėliau tardymo metu 
atsisakė išduoti sukilimo iniciatorius, 
teigdamas, kad tas žygis nebuvo tėvy
nės išdavimas.

Remiantis Amnestijos įstatymu dėl 
Birželio 6-7 d. riaušių dalyvių, kari
ninkai buvo nubausti ne teismo, bet 
drausmine tvarka. 1934 m. liepos 10 d. 
22 karininkai buvo pažeminti į eilinius 
kareivius ir pašalinti iš kariuomenės, o 
46 karininkai, tarp jų ir jaun. Itn. 
B. Meškelis, buvo paleisti į atsargą be 
pažeminimo, uždraudžiant kurį laiką 
gyventi Kaune. Jis raštu pasižadėjo, 
kad nedalyvaus opozicijos veikloje.

Nuo 1935 02 01 B. Meškelis 
pradėjo dirbti Alytaus gimnazijoje 
kūno kultūros mokytoju. B. Meškelis 
noriai dirbo su jaunimu ir skautais,
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organizuodavo įvairias sporto varžy
bas, išvykas į gamtą, skautų stovyklas 
prie Dusios ir Metelių ežerų, vadovavo 
gimnazijos aviacijos būreliui.

1936 m. sausio mėn. buvo įsteigta 
Alytaus miesto savivaldybės ugnia
gesių savanorių komanda, kurioje 
buvo 60 vyrų. Už darbą buvo moka
mas valdybos nustatytas atlyginimas. 
Komandos viršininku, o vėliau vyr. 
brandmeisteriu paskirtas B. Meškelis. 
Nuo pat pradžių komanda pradėjo 
vykdyti rikiuotės pamokas ir ugnia- 
gesybos taktikos pratimus. Pratimai 
buvo atliekami planingai, buvo 
duodama įvairių ir pavojingų užduo
čių, kurias ugniagesiai greit ir 
sėkmingai atlikdavo. Atskirai reikėtų 
paminėti B. Meškelio veiklą Lietuvos 
Šaulių sąjungoje, į kuriąjis įstojo 1927 
02 15 - dar mokydamasis Panevėžio 
gimnazijoje. 1935 m. sausio mėn. 
atvykęs į Alytų, iš pradžių priklausė 
Alytaus šaulių atsargos karininkų 
būriui, o 1937 m. kovo mėn. paskirtas 
Alytaus 2-ojo šaulių būrio vadu, 
vėliau - I kuopos vado padėjėju. Jis 
organizuodavo ir pats aktyviai 
dalyvaudavo šaulių manevruose ir 
pratybose. 1936 m. spalio mėn. vyku
siuose didžiuosiuose Alytaus šaulių 
rinktinės manevruose B. Meškelio 
vadovaujami ..mėlynieji“ šaulių daliniai 
savo puolimu privertė atsitraukti 
„raudonuosius“ ir užėmė Jiezno 
miestelį.

Nuo 1936 09 01 B.Meškelis pradėjo 
dirbti Alytaus miesto savivaldybėje 
kasininku. Ten dirbdamas susipažino 

su savivaldybės tarnautoja Ona 
Zareckaite, su kuria susituokė 1937 12 
26 Kaune. Ji 1937 m. vasarą irgi mokėsi 
Nidos sklandymo mokykloje ir įgijo 
sklandymo „A“ klasės piloto vardą. 
B. Meškelio žmona mokytoja taip pat 
buvo šaulė ir skautė.

1934 10 01 įstojęs į Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą. B. Meškelis 
studijavo Matemat i ko-gam tos fakul
teto Fizikos-chemijos skyriuje. 1935 09 
09 perėjo į Teisės fakulteto Teisės 
skyrių, 1938 10 10 - į Technikos 
fakulteto Technologijos skyrių. Auk
štojo mokslo nebaigė, nes gimė 
dukrelė Meilė Aurelija, reikėjo rūpintis 
šeimos materialine padėtimi.

Į 1937 ir 1938 metais paduotus pra
šymus kariuomenės štabo viršininkui 
ir prezidentui A. Smetonai priimti į 
tikrąją karo tarnybą B. Meškelis gavo 
neigiamus atsakymus.

1938 10 20 B.Meškelis iš Alytaus 
persikėlė gyventi į Kauną. Studi
juodamas Universitete, pastovios tar
nybos neturėjo, bet rašydavo straips
nius į žurnalus apie karinius dalykus 
ir fizinį pasiruošimą.

1938 11 23 prezidento A. Smetonos 
aktu daugelis atsargos karininkų gavo 
aukštesnius laipsnius. B. Meškeliui 
buvo suteiktas atsargos leitenanto 
laipsnis.

Sovietams okupavus Lietuvą. 
B. Meškelis slaptai įsitraukė į anti- 
sovietinį pasipriešinimo judėjimą. 
Prasidėjus masiniam lietuvių išvežimui, 
Benjaminas, matydamas išvežamųjų 
kančias, vienas ryžosi eiti išardyti
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geležinkelio bėgių ir sukliudyti nelai
mingųjų išvežimą. Tik artimųjų pra
šomas susilaikė. Šiandien ir artimiausi 
giminės negalėtų tiksliai pasakyti, kur 
prasidėjo sukilėlio B. Meškelio kovos 
kelias. Jo dramatiška žūtis pirmomis 
karo dienomis tebėra apsupta paslap
ties skraiste. Yra dvi versijos. Pagal 
vieną, oficialiai užfiksuotą to meto 
dokumentuose, B. Meškelį 1941 06 22 
apie 12 vai. Alytaus valsčiuje Likiškių 
(kitur nurodyta - Likiškėlių) kaimo 
laukuose, renkantį ginklus ar atliekantį 
žvalgybą, nušovė raudonarmiečiai.

Tačiau iš tikrųjų, 1941 m. birželio 
21 d., karo išvakarėse jis, vykdydamas 
LAF'o slaptas instrukcijas, atvyko į 
Alytaus apylinkes organizuoti šaulių 
ir apsistojo pas žmonos brolį Petrą 
Zarecką Alytaus valsčiuje Butrimiškių 
kaime. Birželio 22 d. anksti ryte išva
žiavo dviračiu į Alytų, kur dalyvavo 
slaptame susirinkime, būrė žmones 
sukilimui. Sovietinių okupantų Alytaus 
šaulių kuopa buvo likviduota. Tačiau 
B. Meškelio pastangomis tos kuopos 
dalis susitelkė į slaptą šaulių būrelį.

1941 m. birželio 22 d. anksti ryte 
prasidėjo Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
karas. Alytus buvo smarkiai bombar
duojamas, nes čia buvo dislokuoti 
rusų tankai ir įrengtas oro uostas. 
Pakrikę sovietų kariai pradėjo 
plėšikauti, terorizuoti ir žudyti miesto 
gyventojus.

1941 m. birželio 23 d. per Kauno 
radiofoną LAF‘o įgaliotinis Leonas 
Prapuolenis perskaitė Lietuvos valsty
bės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė 

sudarytos vyriausybės sąrašą. Laiki
noji Lietuvos Respublikos vyriausybė 
išleido įsakymą, kad visi buvę laisvos 
Lietuvos tarnautojai grįžtų į savo 
vietas ir pradėtų eiti ankstesnes savo 
pareigas. Tose policijos nuovadose, į 
kurias seni pareigūnai dar negrįžo, 
policijos organizavimo darbo turėjo 
imtis šauliai, partizanai ir susipratę 
aktyvūs vietos lietuviai patriotai.

Tą pačią birželio 23-iąją Alytaus 
gimnazijos mokytojo Mykolo Babiliaus 
iniciatyva buvo sušauktas vietos 
lietuvių susirinkimas, kad išrinktų 
Komitetą viešajai tvarkai palaikyti. 
Lietuvių komitetas paskyrė laikinai eiti 
apskrities viršininko pareigas kpt. 
Stepą Maliauską, o laikinu Alytaus 
miesto komendantu - kpt. Domininką 
Jėčį. Pirmomis karo dienomis Alytuje 
susiformavo trys šaulių-partizanų 
būriai: kpt. D. Jėčio būrys veikė 
dešiniajame Nemuno krante, ats. Itn. 
V. Šimoliūno būrys - prie kelio į 
Kauną, o ats. Itn. B.Meškelio būrys - 
artilerijos kareivinių rajone.

Pirmadienį, birželio 23-iosios rytą, 
rusų kariškiai pradėjo masiškai bėgti 
iš miesto Ulonų gatve Kaniūkų tilto 
link. Juos kitoje tilto pusėje 
prieštankiniais pabūklais sutiko jau 
nuo Gardino pusės atžygiavę 
vokiečiai ir rusams tiltu prasiveržti 
nepavyko. Sukilėliai suprato, kad, jei 
nesutrukdys sovietams sugrįžti į 
miestą, prasidės plėšikavimas, jie čia 
įsitvirtins ir įsivels į gatvių kautynes 
su iš Simno pusės atslenkančio fronto 
daliniais. Nukentės miestas, žus daug
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čia dar užsilikusių alytiškių. Vokiečiai 
gali panaudoti artileriją, kils dar 
daugiau gaisrų. Nusprendė neleisti 
rusų į miestą, kad neprasidėtų 
kautynės gatvėse, Alytaus pakraštyje 
jau buvo išsidėstęs ir užsimaskavęs 
šaulių-partizanų būrys, kurį sutelkė ir 
jam vadovavo B. Meškelis. Sukilėliai 
sovietų dalinį sutiko stipria ugnimi. 
Vykstant mūšiui, besikaunančiuosius 
apsupo vokiečiai. Rusai, pasiduodami 
į nelaisvę, mėtė ginklus, keli vadai ir 
politrukai nusišovė, o sukilėliai 
džiaugėsi, kad atsilaikė ir neleido 
bolševikams prasiskverbti į miestą. 
Nors šauliai-partizanai ant rankovių 
ryšėjo pogrindžio nurodytus ryšėti 
baltus raiščius, tačiau vokiečiai juos 
sutiko kaip priešus, visus nuginklavo 
ir nuvedę uždarė Ulonų gatvėje 
ištuštėjusiose kareivinėse ir paliko 
apsaugą. Būrio vadas B. Meškelis, 
mokėdamas vokiečių kalbą, dar 
bandė aiškintis su vokiečių kariais, 
bet tie į jokias kalbas nesileido.

Birželio 23-osios vakare areštuotus 
42 vyrus ginkluoti vokiečiai Pulko 
gatve nusivarė per A. Juozapavičiaus 
tiltą ir Nemuno pakrantėje visus su
šaudė. Išsigelbėjo tik vienas vyras - 
Antanas Merkelis, kuris buvo geras 
plaukikas. Jis, pastūmęs į šalį arti
miausią konvojininką. staiga šoko į 
Nemuną, pasinėrė ir šiaip taip nusi
gavo į kitą Nemuno pusę. Kadangi jau 
buvo prieblanda, vokiečiai pašvietė 
lemputėmis, pašaudė ir nuėjo. Kai 
kurių žuvusiųjų pavardės yra žinomos: 
būrio vadas ats. Itn. Benjaminas 

Meškelis, ats. vrš. Pranas Valiulis, 
šauliai Juozas Andriuškevičius, Juozas 
Laukaitis, Andrius Tamulevičius. 
Leonas Miglinas, Juozas Pakrosnis... 
Sąrašas nebaigtas, lygiai kaip neturi 
pabaigos ir mūsų Tėvynės istorija. 
Sušaudytųjų lavonus vokiečiai ten pat 
ir paliko. Gavę leidimą, giminės žuvu
siųjų kūnus surinko ir palaidojo Aly
taus bei Rumbonių (Alytaus vis.) 
kapinėse. Būrio vadą B. Meškelį 
artimieji palaidojo Ūdrijos k. (Alytaus 
vis.) kapinėse. Pasakyti viešai, kad 
sukilėliai žuvo nuo vokiečių rankos, 
nebuvo galima. Tiesa, vėliau Vokietijos 
3-iosios tankų armijos generolas von 
Bock per Alytaus miesto komendantą 
Kurtą Krečmerį atsiprašė, o Vilniaus 
žandarmerijos vadas, buvęs klaipė
dietis Kanapė pripažino, jog Alytaus 
sukilėliai sušaudyti per klaidą, nes 
įvyko nesusipratimas. Jis aiškino, kad 
miestą puolusi vokiečių kariuomenė su 
sukilėliais neturėjo ryšio ir nesuprato 
jų veiksmų. Tie vadai, kurie įsakė 
sukilėlius suimti, nužygiavo pirmyn 
nepasirūpinę, kad įsakymas būtų 
pakeistas. Lietuvius sušaudė „Zonder 
komandos“ žandarai, kurie buvo pa
valdūs gestapui.

Yra žinoma, kad šauliai partizanai 
ir kitose vietovėse nukentėjo tiek nuo 
sovietų, tiek nuo vokiečių, kai prie
kiniai vokiečių daliniai sušaudė pa
gautus su ginklu civilius asmenis, 
nepaisydami įrodinėjimų, kad jie 
kovoję prieš sovietus. Buvo atsitikimų, 
kai pavieniai besitraukiantys nuo 
raudonųjų iš Varėnos poligono lietu-
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viai kariai persirengę civiliais rūbais 
buvo pagauti beeiną namo ir sušaudyti 
dėl vienos priežasties - trumpai 
nukirpti plaukai! Trumpai apsikirpusių 
buvo sušaudyta ir moksleivių, įtarus 
juos esant persirengusiais raudon
armiečiais. Nors prieš karui prasi
dedant Rytprūsiuose stovėjusioms 
Vermachto divizijoms duotame įsa
kyme buvo nurodyta, jog Lietuvoje 
numatoma vietinių partizanų prieš- 
bolševikinė veikla (vok. Taltligkeit), 
todėl užtikti ginkluoti civiliai su baltais 
rankovės raiščiais ir raidėmis TDA 
(Tautinio darbo apsauga), jei įrodytu 
savo priešsovietinius veiksmus, laiky
tini talkininkais (vok. Helfers). Kaž
kodėl to įsakymo negavo ar jį 

i ignoravo Wallen SS divizijos. Užtat
Lietuvoje ir kalbėjo, kad vokiečiai yra 
žiaurūs ir žudo net jiems padedančius.

1942 m. kovo 28 d. B. Meškelio 
palaikai buvo perkelti į Alytaus 

kapines, šalia karininko A. Juozapa
vičiaus, šaulio J. Bloznelio ir kitų 
žinomų vyrų kapų, palikusių ryškų 
pėdsaką Alytaus krašto kultūrinėje ir 
švietėjiškoje veikloje.

2000 04 19 Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisija B. Meške
liui pripažino kario savanorio statusą 
(po mirties), o 2000 07 26 Krašto 
apsaugos ministras suteikė jam 
dimisijos leitenanto laipsnį.

J praeitį nuėjo šiurpūs karo įvykiai, 
kurių niekada neužmirš juos 
pergyvenusieji. Laikas gydo žaizdas ir 
užmaršties skraiste apdengia pačius 
sunkiausius pergyvenimus. Tačiau 
karo įvykiai yra tokie, kurių negalima 
užmiršti. Istorijos akivaizdoje 
vertindami tragiškus tų dienų įvykius, 
turėtume galvoti, kad geriausias 
paminklas totalitarinių režimų 
aukoms - tai jų vardų ir likimų rašytinis 
įamžinimas spaudos puslapiuose.

Nežinomo kareivio kapas Kauno Karo muziejaus sodelyje
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Vytautas Svilas - gyvenimą 
paskyręs kovai už Tėvynę

Danguolė Žemaitienė

Iki penkiolikos metų Vytautas 
Svilas tik mylėjo Tėvynę, nuo penkio
likos iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos kovojo už jos laisvę: jis pir
masis darbavosi moksleivių pogrin
dinėje organizacijoje; su pirmaisiais 
nusileido parašiutu pas partizanus; su 
politiniais kaliniais praėjo Vorkutos 
pragarą ir net ten drąsiai organizavo 
streikus bei sukilimą; vėliau iki pat 
mirties aktyviai dirbo lietuvių ben
druomenėse užsienyje, išeivijos jauni
mo organizacijose, organizavo paramą 
nukentėjusiems nuo sovietų represijų 
ir pats ją teikė.

Vytautas Svilas gimė 1925 m. 
birželio 27 d. Panevėžyje. Vėliau su 
tėvais persikėlė į Kauną.

Tėvas - Kazimieras Svilas (gimęs 
1892 03 04) 1918 m. įstojo savanoriu į 
besikuriančią Lietuvos kariuomenę, 
dalyvavo kovose su lenkais ir bolše
vikais. Vėliau dirbo policijos inspekto
riumi, referentu, o nuo 1935 m. - 
Policijos Departamento direktoriumi. 
1940 m. čekistų suimtas, išvežtas į 
Maskvą, po tardymų nuteistas mirties 
bausme ir 1943 08 09 sušaudytas 
Buty rkų kalėjime.

Vytautas Svilas

Penkiolikmetis sūnus Vytautas 
Svilas 1940 metais sovietams anek
savus Lietuvą, mokėsi Kauno „Sau
lės“ gimnazijoje. Aktyvus, patriotiškai 
auklėtas vaikinas įsijungė į pogrindyje 
veikusią moksleivių grupę, spaus
dinusią ir platinusią atsišaukimus prieš 
sovietų valdžią, planavo perkirpti 
kariškus telefono laidus, einančius per 
„Žaliąjį tiltą“. 1940 10 29 ši grupė buvo 
likviduota. Tarp septynių suimtų 
moksleivių buvo ir Vytautas Svilas. Jį
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kalino NKVD rūsyje ir Kauno kalėjime. 
Ypatingasis pasitarimas 1941 03 08 
nuteisė Vytautą penkeriems metams.

Pagal tuo metu dar veikusį Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos susitarimą 
vokiečių kilmės Vytauto motina turėjo 
teisę išvykti į Vokietiją. Ji su nepil
namete dukra Aldona repatrijavo į 
Vokietiją. Sovietai, vykdydami sutartis 
su hitlerine Vokietija, 1941 03 25 išleido 
į laisvę nepilnametį jaunuolį Vytautą, 
iškeisdami jį į Vokietijoje kalintus 
komunistus.

1943 metais Vytautas Svilas iš 
Vokietijos grįžo į Lietuvą, apsigyveno 
tėvų namuose Kaune, Radastų g. 15 
(dabar Nr. 27) ir vėl tęsė kovą 
pogrindinėje organizacijoje - Lietuvių 
Fronto gretose, dabar jau prieš naujus 
okupantus. Vytautas buvo vyriausiasis 
LF leidinio ,.Į Laisvę" ekspeditorius. Jo 
tėvų namai tapo ne tik pogrindinės 
spaudos sandėliu, bet ir pogrindininkų 
slaptų susitikimų vieta.

1944 05 10 gestapininkai namuose 
atliko kratą ir Vytautą Sviląsuėmė, bet, 
kratai baigiantis, jam pasisekė pabėgti.

Su Lietuvių Fronto parūpintu pasu 
(Stasio Bružo pavarde) Vytautas buvo 
pasiųstas dirbti pogrindžio darbą 
Jurbarko valsčiuje „Lietuvos laisvės 
gynėjų“ organizacijos įkūrėjo ir vado 
Petro Paulaičio žinion. Artėjant 
frontui, 1944 metų vasarą Vytautas 
Svilas kartu su aštuonių kovotojų 
grupe išvyko Vokietijon mokytis parti
zaninės kovos veiksmų.

1944 m. gruodžio 18 d. Vytautas 
Svilas kartu su trimis bendražygiais 

lėktuvu buvo atskraidintas į Lietuvą ir 
parašiutu nusileido miške netoli 
Lekėčių. Jis veikė Raseinių, Jurbarko, 
Kėdainių rajonų partizanų daliniuose. 
Turėdamas padirbtus dokumentus, 
įsidarbino Jurbarko girininkijoje, atlik
davo partizanų dalinio žvalgybos ir 
ryšių užduotis, perdavinėjo korespon
denciją, platino partizaninę spaudą.

1945 m. birželio 22 d. Vytautas 
Svilas buvo suimtas. Po žiauraus 
tardymo jis buvo nuteistas 15 metų 
katorgos darbams ir 5 metams tremties. 
1946 metais Vytautas buvo ištremtas į 
Vorkutos anglies kasyklas. Išsekęs ir 
susirgęs pateko į ligoninę. Vėliau, dirb
damas joje sanitaru, baigė medicinos 
kursus ir buvo paskirtas kasyklų 
felčeriu.

1953 m. Vorkutoje. 1 kapitalinėje 
šachtoje V. Svilas dalyvavo organi
zuojant kalinių streiką. Išvykų su 
paties sukurta krepšinio komanda 
dėka, jis palaikė ryšius su kitais 
lageriais, platino 62-ajame lageryje 
leidžiamą „Varpą“ ir kitą pogrindinę 
literatūrą.

1954 metais Vorkutoje Vytautas 
Svilas su Edvardu Laugaliu vadovavo 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
I kapitalinės šachtos komitetui, drąsiai 
dalyvavo kalinių streikuose ir 1954— 
1955 metais.

Apie Vytauto drąsą ir išradingumą 
liudija toks faktas. Šių eilučių autorė 
kartu su iš tremties grįžusia mama 1954 
metais rugpjūčio mėnesį aplankė 
Vorkutoje kalintą tėvą Juozą Grušį 
(tada jau buvo leidžiama pasimatyti su
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Vytautas Svilas (pirmas iš dešinės) su likimo draugais lageryje krepšinio komandoje

artimaisiais). Vytautas Svilas sumanė 
man. aštuoniolikmetei merginai, nele
galiai parodyti šachtą ir suruošti 
susitikimą su joje dirbusiais lietuviais. 
Apie šį rizikingą įvykį tėtė vėliau savo 
knygoje „Sudužusi malda“ rašė: „Baisi 
laukimo įtampa buvo, kai duktė 
Danguolė išėjo į I kapitalinę šachtą 
pas mano draugus, su kuriais ji 
susirašinėjo laiškais. Vytautas Svilas 
įgyvendino avantiūristišką sumanymą 
- parodyti Danguolei anglies kasyklą. 
Ją pasitiko prie lagerio vartų kaip 
miesto sanitarinės tarnybos darbuo
toją ir nusivedė į šachtą „tikrinti“ 
geriamo vandens kokybės ir sani
tarinių sąlygų. Šachtoje po žeme, 
medicinos punkte, laukė būrys 
lietuvių. Laimė, nubučiuota duktė 
grįžo, jos nesugavo ir neįkalino.“

Į Lietuvą Vytautas grįžo 1956 me
tais, tačiau tarybiniai kolaborantai, 
vykdydami savo maskviškių darbda
vių nurodymus, jam neleido gyventi 

Kaune. Vytautas apsigyveno Marijam
polėje (tuometiniame Kapsuke). Dirbo 
melioracijoje inžinieriumi - darbų 
vykdytoju. Konspiracijos sąlygomis 
buvo Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos nariu. 1963 m. dalyvavo 
Klaipėdoje vykusiame LLK Sąjungos 
slaptame suvažiavime, kuriame buvo 
išrinktas LLKS Valdybos nariu 
ryšiams su užsieniu.

Visą laiką jis rūpinosi gauti sovietų 
valdžios leidimą išvykti į Vakarų 
Vokietiją, nes buvo įsitikinęs, kad, 
būdamas ten, jis būsiąs naudingesnis 
Lietuvai, nes čia okupantai ir lietu
viškieji jų talkininkai saugumiečiai 
ypač akylai jį sekė. Siekdamas šio 
tikslo, Vytautas fiktyviai vedė šilutiškę 
A. S., repatrijuojančią į Vakarų Vokie
tiją. Tačiau ir su „žmona“ valdžia jam 
neleido išvykti. Tada Vytautas Svilas 
atsisakė TSRS pilietybės. Po ilgai 
trukusių pastangų 1966 12 02 jam 
pavyko išvykti į Vakarų Vokietiją.
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Aplankęs Kanadoje gyvenusią se
serį Aldoną Kraig (motina žuvo 1945 m. 
Vokietijoje bombardavimo metu), grįžo 
Vakarų Vokietijon, dirbo mokytoju 
lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Aktyviai dirbo politinėje ir visuome
ninėje veikloje, rašė straipsnius išeivi
jos spaudoje, organizavo BALF'o pa
galbą Lietuvoje likusiems, nuo oku
pantų nukentėjusiems bičiuliams ir 
bendraminčiams.

Kelis kartus kaip turistas Vytautas 
buvo atvykęs Lietuvon. 1970 m. jam 
lankantis Lietuvoje, saugumiečiai Vy
tautą suėmė. Visaip grasindami ir 
šantažuodami, saugumiečiai bandė jį 
užverbuoti, tačiau jiems nepasisekė to 
padaryti. Todėl būrys čekistų nuvežė 
V. Svitą į Brestą ir prievarta ištrėmė per 
sieną be teisės atvykti į Lietuvą. Sovie
tinėje spaudoje pasirodė jį ir jo draugus 
puolantys bei šmeižiantys straipsniai - 
„Hitleriniai parašiutininkai" (1966 m.), 
„Atsargiai, BALF'as!“ (1973 m.), 
„Pakėlęs kardą“ (1984 m.).

Gyvendamas Vokietijoje, Vytautas 
Svilas buvo renkamas į Vokietijos Lie
tuvių bendruomenės garbės teismą ir 
valdybą, du kartus atstovavo Vokie
tijos Lietuvių bendruomenę Pasaulio 
LB Seime Toronte - V Seime 1978 m. 
ir VII Seime 1988 m.

Jo veikla buvo pristatyta JAV 
Kongrese kaip ankstyvosios lietuvių 
rezistencijos įrodymas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba 1988 06 30 labai teigimai 
įvertino Vytauto pasišventimą ir darbus 
lietuvių tautos labui bei raštu pareiškė 

jam nuoširdžią padėką už prasmingą, 
ilgametę bendruomeninę veiklą.

1986 m. su savo gimnazijos moks
leiviais Vytautas dalyvavo VLIK’o 
surengtoje demonstracijoje Vienoje, kai 
šiame mieste vyko Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencija. De
monstrantai reikalavo Lietuvai laisvės.

Nenuostabu, kad vėliau Maskvos 
centrinė televizija, juodindama Sąjūdį, 
V. Svilą piktai išvadino užsienio 
žvalgybos diversantu.

Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga Vytautą Svilą apdova
nojo žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ 
(1991).

1991 metais Vokietijoje jis vedė 
katorgos draugo dukrą Emą Pakutin- 
skaitę, bet į Lietuvą grįžti ar nors dar 
kartą joje apsilankyti jis neišgalėjo dėl 
sunkios, nepagydomos ligos. Vytautas 
mirė 1992 m. balandžio mėn. 10 d. 
Palaidotas šalia Vasario 16-osios gimna
zijos esančiose Hiutenfeldo kapinėse.

Žmonos Emos rūpesčiu, Kaune, 
prie negrąžinto Svilų namo tvoros iš 
Radastų gatvės pusės pastatyta atmi
nimo stela, o VI forto Kryžių kalnelyje 
- liaudies meistro Ipolito Užkurnio 
darbo atminimo Kryžius Rūpintojėlis.

Vytautas Svilas buvo vienas pir
mųjų 1940 m. rezistentų, karo metų 
desantininkas, partizanas, politinis 
kalinys visą savo gyvenimą aktyviai 
veikęs rezistencinėje kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę, patriotiškai 
auklėjęs lietuvių jaunuomenę. Jo gyve
nimas - akivaizdus daugelio to meto 
lietuvių patriotų gyvenimo pavyzdys.
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Jonas Misiūnas- 
•J v

Žalias Velnias
Stanislovas A bromavičius

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias <1911-1947). 1944 m. liepos 14 - 1945 m. 
sausio 15 d. būrio, rinktinės. 1945 m. balandžio 13 - 1946 m. liepos 16 d. 
Didžiosios Kovos apygardos (toliau - DKA) vadas. 1945 m. sausio 15 - 
1945 m. kovo 27 ir 1946 m. liepos 16 -1 946 m. rugpjūčio 13 d. vado
pavaduotojas.

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias

2007 m. kovo mėnesį sukako 60 
metų nuo vidurio Lietuvos partizaninio 
pasipriešinimo organizatoriaus. Didžio
sios Kovos apygardos įkūrėjo bei va
do Jono Misiūno-Žalio Velnio mirties. 

Jo gyvybė neaiškiomis aplinkybėmis 
užgeso 1947 m. kovo mėn. 11 d. 
Maskvos Butyrkų kalėjime.

Jonas Misiūnas gimė 1911 m. 
Panevėžio apskrityje Valmonių kaime 
(9 km nuo Joniškėlio) - dabar Pasvalio 
rajono Pušaloto seniūnija.

Tėvai išaugino dešimt vaikų: 
šešias dukras ir keturis sūnus. Tėvų 
ūkelyje Jonas gyveno iki 1931 m., kol 
išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę. 
Baigė puskarininkių mokyklą, po 
šauktinės tarnybos liko tarnauti 
viršila. 1941-1944 m. dirbo Kaišiadorių 
policijos vachmistru. Geležinkelio 
apsaugos bataliono būrio vadu. 
1944 m. vasario 5 d. įstojo į Vietinę 
rinktinę, o vasario mėn. 16 d. išvažiavo 
mokytis į jos įsteigtą Marijampolės 
karo mokyklą. Vokiečiams rinktinę 
išvaikius, nuo suėmimo ir išvežimo į 
Vokietiją pabėgo. Su žmona ir vaikais 
grįžo į Kaišiadorių kraštą, atsirado 
Kaugonyse, vėl saugojo geležinkelį.
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Kai 1944 m. liepos pradžioje. 
Raudonosios armijos divizijos priartėjo 
prie Vilniaus, J. Misiūnas jau buvo 
sukaupęs nemažai ginklų ir juos slėpė 
Kaugonių miškuose. Čia turėjo kelis 
pagalbininkus: Lietuvos kariuomenės 
puskarininkį Andrių Petkevičių. Kazį 
Kazakevičių (Andrius vėliau tapo jo 
artimu pagalbininku Aguona, buvo 
paskirtas DKA „A" rinktinės 4-ojo 
bataliono kuopos vadu). Jonas 
Misiūnas, palikęs jiems dalį savo 
ginklų, su keliais „plechavičiukais" iš 
Musninkų valsčiaus nutarė pasitraukti 
į pogrindį ir pradėti ginkluotą kovą. 1944 
m. liepos 10 d. J. Misiūnas atsidūrė 
Janionių k., Musninkų vis. pas ūkininką 
Juozą Kupčiūną. Būtent čia. šiame 
krašte, jis pradėjo vadovauti vyrams, 
pasiryžusiems priešintis rusų 
okupacijai. Yra žinoma, kad Igno 
Kazlausko sklype, prie Musės upelio, 
buvo du Žalio Velnio bunkeriai. 1944 m. 
liepos mėn. 10-14 d., kai Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) nariai, vado
vaujami Itn. Stankevičiaus, traukėsi į 
Vakarus. Pigonių kaime jie susirado 
Joną Misiūną ir paskyrė jį LLA 
Musninkų kuopos organizatoriumi. 
Taip jis ir liko Pigonyse, o nepasitraukė 
į Vakarus. Neilgai trukus. J. Misiūnas 
sugebėjo suorganizuoti ne tik kuopą, 
paskui rinktinę laisvės kovotojų, bet ir 
suburti tūkstančius partizanų keliose 
apskrity se bei vadovauti apygardai nuo 
Kauno iki Kavarsko ir Vievio bei 
Molėtų. Buvusio DKA štabo viršininko 
B. Trakimo-Genelio liudijimu. 1945 m. 
buvo manoma, kad. esant reikalui.

DKA galėjo surinkti iki 10 tūkst. 
ginkluotų vyrų, rezervistų, aktyvių 
ryšininkų bei rėmėjų.

* * •

Žalias Velnias buvo nepaprastai 
energingas ir turėjo didelį organi
zacinio darbo talentą. Be to, jis buvo 
atsargus, itin rūpinosi žvalgyba, 
pastoviai keisdavo savo štabo būsti
nes. Jos buvo tai Čiobiškyje. Livintų. 
Kaugonių ir Ukmergės miškuose, tai 
Kaune. Štabas nuolat turėjo ir didelį 
ryšininkų būrį, galėjo apsistoti vos ne 
kiekviename vienkiemyje. Jis visada 
galėdavo užsukti į Janionių k., 
Musninkų vis., pas ūkininkus Pranę ir 
Igną Kazlauskus, brolius Feliksą. Juozą 
ir Stasį Kupčiūnus. Joną ir Leokadiją 
Sipavičius. Martinonių k. gy venusią 
Vytauto Čepo šeimą.

Nuo 1945 m. pavasario Jonas 
Misiūnas-Žalias Velnias su apsauga 
(apie 20 vyrų) reguliariai žygiuodavo 
taip vadinamuoju Mažuoju ratu Trakų 
apskrityje, vienoje vietoje nebūdamas 
daugiau nei 3 paras. Maršrutas buvo 
maždaug toks: Kaugonys-Dainava- 
Paparčiai-Šilonys -Beištrakiai- 
Krušonys-Kaišiadory s-Žiežmariai- 
Strošiūnai Kaugonys. Rate buvo bent 
4 kontroliniai punktai, kuriuose kovo
tojų pagalbininkai rinko žinias apie 
NKVD numatomas ar pradėtas vykdyti 
operacijas, turėdavo patikimos infor
macijos iš gyventojų, ry šininkų ar net 
stribų būstinių, kur turėjo infiltravę 
savo žmones.

Didžiųjų ofenzyvų metu buvo 
numatytas Didžiojo rato maršrutas.
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kurio metu iš Paparčių partizanai 
persikeldavo per Nerį ir sukdavo 
platesnį ratą, pasiekdami Musninkų, 
Gelvonų, Upninkų miškus, paskui vėl 
sugrįždami į Gegužinę, Zūbiškes ar net 
Gaižiūnus (Ukmergės apskritis).

Deja, Lietuvos partizanams, artė
jant Antrajam pasauliniam karui į 
pabaigą, netruko ateiti sunkūs laikai. 
Ypač daug sunkumų iškilo karui 
pasibaigus, kai atsirado daug „laisvų” 
kareivių, kurių dalis buvo nukreipti į 
Lietuvą kovoti su „banditais“.

1945 m. pradžioje NKVD areštavo 
nėščią Žalio Velnio žmoną Oną ir jų 
septynmečius dvynukus. Vasario 
mėnesį pasilikę kalėjime visus tris 
vaikus (tarp jų ir tik ką gimusį) įkaitais, 
enkavedistai parašė laišką Žaliam 
Velniui ir pasiuntė jį per Oną Misiū
nienę. Sovietiniai saugumiečiai moterį 
sekė. Ji surado vyrą Pigonyse, tačiau 
po nakties stovyklavietę užpuolė 
sovietų kareiviai. Vasario 5 d. įvyku
siame susirėmime žuvo vienas kovo
tojas ir vado žmona.

Prieš pat Velykas Čiobiškio vaikų 
prieglaudoje įsikūrusį partizanų štabą 
užpuolė Musninkuose įsikūrę sovietų 
kareiviai. Kautynėse žuvo keli parti
zanai ir štabo viršininkas Jonas Misiū
nas-Vaiduoklis. Tačiau tuo apygardos 
štabo bėdos nesibaigė: ir toliau vyko 
sunkūs mūšiai su sovietų regulia
riosios armijos kareiviais.

1945 m. vasaros pabaigoje Žalio 
Velnio kovotojai buvo apsistoję 
Širvintų miške. Stebėtojai pranešė, kad 
stovyklavietės kryptimi atvažiuoja 

mašina su NKVD kareiviais - jų buvo 
apie dvidešimt. Jonas Misiūnas nutarė 
stoti į mūšį. Mašina privažiavo iki 
keliuko posūkio, kur netoliese slėpėsi 
partizanai. Trisdešimt šeši kovotojai 
atidengė ugnį. Kareiviai sugriuvo į 
pakelės griovį ir atsišaudydami trau
kėsi, palikę užmuštus ir sužeistus. Tada 
sužeidė Jonui Misiūnui koją. Kulkos 
peršovė užkulnį, tačiau kaulo nelietė. 
Sužeistą apygardos vadą išvežė į 
Čiobiškį. Kuriam laikui vadovavimą 
partizanams J. Misiūnas pavedė 
Adolfui Kinderevičiui-Jurginui.

Jau 1945 m. birželio mėn. prasidėjo 
didžioji NKVD ofenzyva. Žalio Velnio 
štabas tada buvo Budelių k., Žaslių 
vis. Keliuose Jurgino bunkeriuose 
ilsėjosi gal 30 partizanų. Šiltą birželio 
19 d. popietę prie bunkerio sėdėjo 
penkiese: Žalias Velnias, štabo virši
ninkas Piliakalnis, partizanas Jonas 
Rudys-Smilga, tarnavęs apygardos 
štabe, Motiejus Bulauka-Kolumbas iš 
Jurgino būrio ir nežinia iš kur atsiradęs 
jaunutis klierikas. Sako, juos išdavė 
Pranas Raudei iūnas, buvęs partizanas.

Tolumoje pasigirdo mašinų ūžimas. 
Bėgti nebuvo kur, nes ir kitoje Neries 
pusėje matėsi kareivių kepurės. Nutarė 
pasitikėti bunkeriu, tuo labiau taip 
vykusiai įrengtu karklyne.

Po kelių minučių pro bunkerį den
gusias vyteles įlindo ranka. Vyrai 
pamanė, kad tai Vytautas Matačiūnas 
vis dar maskuoja bunkerį, kol paste
bėjo, kad žmogus, besigrabaliojąs 
šakose, apsirengęs rusiška uniforma. 
Paskui pasirodė automato vamzdis.
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Nieko nelaukęs, partizanas Piliakalnis 
griebė vamzdį ir patraukė į save. 
Prapliupo šūviai, užpuolikas ištraukė 
automatą, nes suprato, kad šaudyti 
beprasmiška. Jis nežinojo, kad bunke
rio kampe jau gulėjo nušautas Smilga, 
kulkos kliudė ir kitus. Po keliolikos 
sekundžių pro bunkerio angą įkrito 
granata. Pirmasis prie jos suskubo 
kovotojas Kolumbas. Sugriebė ją ir, 
nieko nelaukdamas, norėjo išmesti 
atgal. Tačiau granata nepataikė į skylę, 
o, atsimušusi į bunkerio lubas, nukrito 
atgal. Tačiau dar nespėjusią nukristi 
granatą sugriebė Piliakalnis ir 
švystelėjo ją antrą kartą iš bunkerio į 
lauką. Ji sprogo prie pat vyrų, tačiau 
jau išorinėje pusėje... Tada sužeistas 
vadas pasuko į Kaugonis, kur pati
kimoje vietoje gydėsi sužeidimą.

* * *
Žalio Velnio sunaikinimui buvo 

pajungti dešimtys agentų.
1945 m. pabaigoje buvo užver

buotas agentas Vladas, legalizavęsis 
partizanas Vaclovas Bičkauskas- 
Vaiduoklis (g. 1923 m.) iš Rečionių k., 
Žaslių vis. Anksčiau jis kovojo Šarūno 
būryje. Bičkauskas sutiko dalyvauti 
operacijoje ir jos metu sunaikinti Žalią 
Velnią. Kelias savaites pasibastęs, 1946 
m. sausio 2 d. Vladas pranešė, kad 
prieš pat Naujuosius metus iš kaimiečių 
sužinojo, jog Šarūnas su partizanais 
Vaclovu Krilavičiumi-Vyteniu ir 
Telesforu Ramanausku-Rambynu, 
pasiėmę sprogmenų, traukiniu išvyko į 
Kauną. Tuo tarpu Žalias Velnias niekur 

nebuvo išvykęs, o slapstėsi Kaugonių, 
Paparčių apylinkėse.

1945 m. rugsėjo mėn. NKVD vėl 
pasiuntė Žaliam Velniui laišką ir pasiūlė 
jam legalizuotis. Greitai agentas 
Linksmasis pranešė savo šeimininkams, 
kad Misiūnas turi sužadėtinę ir nurodė 
jos gyvenamą vietą. Netrukus ji buvo 
suimta ir užverbuota (gavo Pušaitės 
slapyvardį). Pušaitė privalėjo Žaliam 
Velniui sugirdyti migdomųjų ir pranešti 
apie tai NKVD. Į šią operaciją buvo 
įtrauktas ir agentas Linksmasis, kuris 
duotu pistoletu turėjo nušauti miegantį 
partizanų vadą. Šie planai buvo 
neįgyvendinti dėl mums nežinomų 
priežasčių.

Netrukus Žalio Velnio likvidavimui 
buvo pasitelkti kiti agentai. Naujas 
NKVD agentas Didvyris pranešė, kad 
Žalio Velnio ir Uosio būriai traukia 
Lenkijos pasienio link. Saugumiečiai jų 
ėmė intensyviai ieškoti, tačiau prane
šimas nepasitvirtino.

Kitas agentas - Savas pateikė 
duomenis, kurie taip pat nebuvo 
tikslūs, tačiau pradžiugino NKVD. Iš 
agento pranešimo paaiškėjo, kad 
Žalias Velnias yra pavaldus Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) generaliniam 
štabui Vilniuje. LLA 5-oji apygarda yra 
suskirstyta į du batalionus, jie 
padalinti dar į būrius ir skyrius. Štabą 
sudaro aštuoni asmenys: Jonas 
Žvirblis, Eugenijus Svilas-Slyva 
(spausdina mašinėle) ir kt. Vado 
pavaduotojas - Edvardas Kavaliau- 
skas-Klajūnas. Padėjėjas - Piliakalnis, 
25 m. amžiaus vyras, turintis jaunes-

Į LAISVĘ • sausis-kovas /2007 71

73



I Atmintis

niojo leitenanto laipsnį. Į štabą įeina 
ir padalinių vadai.

1945 m. gruodžio mėn. Žaliam 
Velniui sunaikinti buvo suburtas 14 
agentų-smogikų būrys. Jie vaikščiojo 
po Aukštadvario. Semeliškių. Žiež
marių, Kaišiadorių ir Žaslių valsčių 
kaimus, tikėdamiesi susekti Žalią 
Velnią arba jo ryšininkus bei rėmėjus.

♦ ♦ *

1946-1947 m. MGB įvykdė sėk
mingą operaciją, pakirtusią DKA A 
rinktinės partizaninę veiklą. Šioje akcijoje 
pinnu smuiku grojo J. Markulis-Erelis, dr. 
Narutavičius (agentas, turėjęs Ąžuolo, 
Noreikos agentūrinius slapyvardžius). 
Buvo siekiama sudaryti vaizdą, kad 
sukurtas visos Lietuvos Vyriausias 

' ginkluotųjų pajėgų štabas (VGPŠ), 
apimantis visą krašto rezistenciją, koor
dinuojantis partizanų veiksmus, ski
riantis apygardų vadovybę.

DKA dėl savo geografinės 
padėties ir jos vadovų naivumo. MGB 
buvo faktiškai sunaikinta pirmoji 
Lietuvoje. Vien tik 1947-1948 m. su 
išdavikų išduotais dokumentais „lega
lizavosi“ ir buvo suimti bent 13 DKA 
partizaninio judėjimo vadų, keli šimtai 
DKA partizanų...

Žalias Velnias, išsekintas didelių 
netekčių, nuolatinio persekiojimo, 
viename pokalbyje pasiprašė būti 
pakeistas. Erelis davė suprasti, jog 
vadovauja visai Lietuvos rezistencijai, 
gražiai kalbėjo apie kovos strategiją, 
negailėjo patarimų. Sunkino padėtį ir 
tai, kad Erelis buvo DKA 5-ojo 
bataliono vado Jono Markulio-Vai

duoklio, veikusio Vievio vis., pusbrolis. 
Žalias Velnias patikėjo Vilniuje esamu 
centru ir toliau prašėsi pakeičiamas. 
Greitai ..Lietuvos rezistencijos vadai“ 
surado jam pamainą - savo agentą 
slapyvardžiu Griežtas. Žalias Velnias 
visiems sakė, kad apygardos vado
vavimą perleis tik į pažįstamo ir gero 
vado rankas. Čia ir buvo jam pakištas 
Griežtas, kuris jau nuo 1942 m. buvo 
sovietų agentas, vadinamas Gediminu. 
[ DKA štabą Griežtą atvedė centro 
ryšininkė N. Rumševičiūtė. Žalias 
Velnias, nors ir būdamas labai 
atsargus, patikėjo išdaviku ir sutiko 
jam perduoti vadovavimą apygardai. 
I946m. birželio 21 d. MGB agentas 
Kipšas susitiko su Žaliu Velniu ir 
atvežė jam įsakymą iš „centro“, kad 
DKA vadovybė perduodama Griežtui 
(KGB agentui Gediminui). Birželio 29 
d. naujasis „vadas“ pranešė, kad jis 
gyvens Vilniuje, o Žalias Velnias su 
likusiais štabo nariais, kurį laiką 
slapstysis DKA „A“ rinktinės teri
torijoje. Tai buvo tik apgaulė, nes 
vėliau Žalias Velnias visokiais būdais 
buvo kviečiamas į Vilnių, net „siun
čiamas“ į užsienį. Savo 1946 m. liepos 
16 d. įsakymu Nr. 06/24 apygardos 
vadovavimą Žalias Velnias perdavė 
Griežtui, pats likdamas jo pava
duotoju. Šį dokumentą į Vilnių 1946 m. 
liepos 24 d. nuvežė agentai Kipšas ir 
Kibirkštis, kartu su saugumiečiams 
perdavę ir duomenis apie partizanų 
būrių sudėtį, apsiginklavimą. Jau 
liepos 23-24 d. NKVD pagal gautus iš 
partizanų duomenis atakavo DKA 
štabo apsaugą - Vytenio būrį.
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Matydami, kad Žalio Velnio ir kitų 
vadų greitai išvilioti į Vilnių nepavyks, 
saugumiečiai 1946 m. rugpjūčio 12 d. 
organizavo tariamą visos Lietuvos 
rezistencijos vadų pasitarimą, su 
pretekstu įkurti Vyriausiąjį ginkluotųjų 
pajėgų štabą. Į suvažiavimą buvo 
pakviestas ir Žalias Velnias, tačiau jis, 
gal įtardamas klastą, vykti delsė. Deja, 
gerai veikiant agentūrinei sistemai vis 
tik pavyko įtikinti Žalią Velnią atvykti 
į Vilnių. Pasitarimas turėjo įvykti 1946 
m. rugpjūčio 12 d. Gavę informaciją 
apie Žalio Velnio buvimo vietą, agentai 
Aitvaras ir Genelis paprašė O. Traki- 
maitės-Ožkos, tuo metu buvusios 
štabo ryšininkės, nuvykti automobiliu 
į Abromiškes, Vievio vis. ir paimti Žalią 
Velnią. Ožka buvo DKA štabo virši
ninko Genelio sesuo, todėl turėjo pasi
tikėjimą partizanų tarpe. Pavakaryje su 
automobiliu į sutartą vietą atvažiavusi 
Ožka apie vidurnaktį sulaukė Žalio 
Velnio, bataliono vado Petro Petke- 
vičiaus-Dramblio bei juos atlydėjusių 
Romasiaus Petkevičiaus-Varnėno, 
Vinco Čiurinsko-Šermukšnio ir Petro 
Klimavičiaus-Uosio...Taip J. Misiūnas 
ir dar keli jo bendražygiai pateko į 
saugumiečių rankas.

Suėmus Žalią Velnią dar kelis 
mėnesius MGB mėgino juo mani
puliuoti - vykdyti „susirašinėjimą“ su 
kovotojais jo vardu. Tačiau to tinkamai 
padaryti nepavykus, J. Misiūnas 
neužilgo buvo išvežtas į Maskvą ir ten 
po kurio laiko nužudytas.

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias saugume, 
1946 m.

Jonui Misiūnui-Žaliam Velniui 
1997 m. gruodžio 22 d. suteiktas Kario 
savanorio statusas (po mirties). 1999 m. 
kovo 19 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu jis buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio 
ordinu, jam suteiktas pulkininko 
laipsnis.

Kaišiadoryse jo vardu pavadinta 
prie geležinkelio stoties esanti aikštė.
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Į LAISVĘ fondo 45 metų 
sukaktis

Kazys G. Ambrazaitis

Dr. Kazys G. Ambrozaitis.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

Nesustabdoma laiko srovė visus 
mus pamažu neša į rytojaus dieną. 
Atėjo pavasaris, aukščiausias laikas 
suderinti mūsų organizacijos veiklą ir 
ateinančios vasaros darbus. Po 16-kos 
nepriklausomybės metų jau drąsiau 
turime pasisakyti dėl esamų ir ateities 
veiklos gairių.

Mūsų įsipareigojimai priklauso 
nuo atliekamo laiko po tiesioginių 

pragyvenimui skirtų darbų ir pareigų 
šeimai. Kas liečia išeiviją, Lietuvos 
ilgos okupacijos metais jautėme pa
reigą nekompromisiniai visą laisvalaikį 
skirti lietuvybės išlaikymui ir kovai dėl 
Lietuvos laisvės. Mūsų rūpesčiai 
padėti laisvai Lietuvai nesikeičia, tik 
ieškome kitų metodų bėgti kartu su 
laiku, kuris verčia perskaičiuoti 
vienminčių likusias gretas.

Į LAISVĘ fondas JAV buvo įkurtas 
daugiau kaip prieš 45 metus kaip 
kultūrinė Lietuvių fronto bičiulių 
organizacijos dalis. Į LAISVĘ fondas, 
kaip ne pelno siekianti organizacija 
buvo įregistruota Ilinois valstijoje, 
„American Foundatios For Lithuanian 
Research, Inc.“, arba „Į LAISVĘ 
fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 
Ine.” vardu. Mums buvo pavesta 
rūpintis įvairių mokslinių, politinių ir 
bendrai kultūrinių-literatūrinių studijų 
bei darbų paruošimu, „Į LAISVĘ“ žur
nalo leidyba, laisvinimo dokumenta
cijos rinkimu ir t.t. Turėjome virš 300 
narių ir kita tiek rėmėjų, dauguma buvo 
LFB nariai.

Šiuo metu beliko apie 30 anksčiau 
registruotų narių, bet nario mokesčio
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jau neberenkame. Liko pradėtų, bet 
nebaigtų projektų (LF ir LFB istorijos 
rašymas, prof. J. Brazaičio mono
grafijos užbaigimas ir išleidimas, LFB 
archyvų rinkimas ir t.t.).

***

Po ilgesnių diskusijų Lietuvių 
fronto bičiulių studijų savaitėje 
Kennebunk Port, (Maine) ir vėliau 
Chicagoje (IL), 1960 metais pavyko 
suburti lietuviška kultūra besido
minčius bičiulius į naują organizaciją, 
[statų projektą paruošti buvo pavesta 
prof. Vytautui Vardžiui ir man. 
Dr. V. Vardys tada redagavo „Į LAISVĘ“ 
žurnalą ir manėme, kad tas naujas LFB 
kultūrinis padalinys bus savotiška 
atrama ir mūsų žurnalui. Todėl orga
nizaciją pavadinom: [ LAISVĘ fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. Paruošti 
įstatai buvo priimti ir man teko per 
savo advokatus tą ne pelno siekiančią 
organizaciją įregistruoti Ilinois val
stijoje.

Pirmuoju [ LAISVĘ fondo pirmi
ninku buvo išrinktas prof. Vytautas 
Vardys. Tą organizaciją iš karto entu
ziastingai parėmė ir jos nariais tapo 
dauguma LF bičiulių. Pirmieji orga
nizaciją moraliai ir materialiai parėmė 
dr. Juozas Kazickas, dr. Petras Kisielius, 
dr. Antanas Razma, Viktoras Naudžius, 
dr. Juozas Girnius, prof. Juozas Bra
zaitis, Juozas Baužys, Alfonsas Par- 
gauskas, dr. Vytautas Majauskas, Pily
pas Narutis ir daugelis kitų, o po metų 
laiko jau turėjome virš pusantro šimto 
narių. Buvo išrinkta Taryba, sudaryta

Prof. Vytautas Vardys — pirmasis Į LAISVĘ 
fondo pirmininkas

valdyba ir komitetai - planavimo 
(dr. J. Girnius), rezistencinės medžiagos 
rinkimo (P. Narutis) ir kt. Nariai 
pradžioje mokėjo nario mokestį, vėliau 
aukas rinkome tik pagal reikalą. Prof. 
J. Brazaitis mums nustatė darbo nor
mas: „Padarykite per metus bent vieną 
darbą, tai būsite padarę daug“. Tą 
normą ne tik įvykdėme, bet ir virši- 
nome, nes per 45 metus išleidome 
žymiai daugiau įvairių veikalų.

Prof. V. Vardys turėjo po metų 
persikelti dirbti į kitą universitetą, tary
ba ir valdyba keitėsi, tik man, deja, teko 
išbūti jos pirmininku nuo 1961 metų iki 
šių dienų. Apie atliktus darbus nekal
bėsiu, išleisti veikalai kalba patys už 
save. Pirmas leidinys - Vytauto Ma
černio poezija, buvo jaunimo išgrai
bstytas, tapo laiku parašytu receptu 
atgaivinti jaunimo tautiniams jaus-
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mams, jo eilėraščiai buvo dekla
muojami stovyklose, susirinkimuose, 
mokyklose.

Dr. Juozo Girniaus „Tauta ir tautinė 
ištikimybė“ tapo pagrindine tautinės 
ideologijos evangelija tremtiniams ir 
išeiviams. Jis teigė, kad „...tauta tampa 
valstybe, bet valstybė padaro, kad 
tauta pradeda egzistuoti. Jaustis 
svetur sutapus su savo tauta, ją mylėti 
ir už ją kovoti reikia daugiau idealizmo, 
negu savam krašte. O be idealizmo 
niekada nebuvo ir nėra žmogiškos 
didybės“. Ši knyga tarnavo tautiniams 
jausmams sustiprinti. Rūpinomės, kad 
lietuvis, atvykęs į svetimą kraštą, 
nepakliūtų į „tautų lydymo katilą“.

Po 15 išeivijoje praleistų metų 
daugelio patriotinės nuotaikos pradėjo 
mažėti, todėl reikėjo vykdyti mūsų 
Į LAISVĘ fondo pradinius pažadus: 
puoselėti lietuvišką kultūrą išeivijoje, 
rinkti ir išsaugoti rezistencijos me
džiagą, sudaryti sąlygas leisti veikalus, 
kurių pareikalavo tuometinis laikas. 
Pavargę nuo Antrojo pasaulinio karo 
pasaulio didieji rūpinosi tik savimi, o 
mažos valstybės buvo ignoruojamos. 
Pavergtoms tautoms grėsė pavojus 
būti ištrintoms iš pasaulio tautų bei 
valstybių sąrašo. Nuolatos sekėme, 
kaip Amerikos valdžia traktuoja 
išeiviją, jų tarpe lietuvius. Lietuviai 
Amerikos politikams buvo kai kada 
naudingi, nes iš tremtinių sužinojo, 
kaip tautybės traktuojamos Sovietų 
Sąjungoje. Mūsų dalyvavimas 
manifestacijose Amerikos politikams 
sudarydavo įspūdį, kad mes skaitlingi 

ir organizuoti. Į LAISVĘ fondas buvo 
praktiškas LFB ir kitų organizacijų 
rezoliucijų vykdytojas, nes savo 
leidinius pagal jas derindavome. 
Politikai stengdavosi mums padėti, 
mūsų leidinius, rezoliucijas ir prašymus 
dažnai priimdavo ir perduodavo 
svarbiems valdžios asmenims. Čia 
noriu paminėti svarbų [ LAISVĘ 
Fondo leidinį - prof. V. Vardžio 
redaguotą „Lithuania under the 
Soviets“ knygą, kurią išleidome per 
Praegerio kompaniją anglų kalba. 
Pirmuosius knygos leidimo užsakymus 
gavome iš šveicarų leidžiamos enci
klopedijos. Netrukus to leidinio 
paskelbtas žinias apie padėtį Lietuvoje 
pradėjo cituoti akademinė spauda, ją 
naudojo žurnalistų sąjungos. Tokiu 
būdu buvo pajudinta pasaulio sąžinė 
dėl pavergtos Lietuvos. Daugumos 
šios knygos straipsnių autorius - prof. 
V. Vardys, būdamas Oklahomos uni
versiteto Politologijos katedros vedė
ju, tą knygą naudojo savo paskaitose 
studentams ir doktorantams. Be to, 
remdamasis knygoje surinktais faktais 
paskaitas skaitė kituose univer
sitetuose: Japonijoje, Korėjoje, Vokie
tijoje, rašė straipsnius Paryžiuje ir 
Londone leidžiamuose žurnaluose.

Noriu paminėti ir dar vieną pa
minklą, kurį pastatėme prof. Juozui 
Brazaičiui, išleisdami jo raštų šešis 
tomus. Tai keletos metų garsios peda
gogės ponios Alinos Skrupskelienės 
ir bičiulio rašytojo Česlovo Grince- 
vičiaus pilno laiko darbas. Jo raštų 
tomas „Vienų Vieni“ sulaukė kelių
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laidų, buvo perspausdintas ir Lietu
voje. Manau, kad raštų išleidimas, 
nors ir ne visi jie buvo surinkti, lieka 
aukštesniu paminklu, negu Putnamo 
kapinaitėse kuklus akmuo priėjo kapo. 
Nekukliai kalbant, raštų išleidimas 
kainavo virš dviejų šimtų tūkstančių 
dolerių, surinktų iš aukotojų, dau
giausia iš dr. J. Kazicko aukos.

Paminėtinas ir poeto Kazio Bra- 
dūno suredaguotas svarbus leidinys 
„Lietuvių literatūra svetur“, išleistas 
1968 metais. Visiems tiems darbams 
reikėjo daug darbo rankų ir paaukotų 
daug laisvalaikio dienų.

Tai buvo visų mūsų kultūrinio 
kraičio skrynia, kuria naudojosi išeivija 
ir kurią atidarėme Lietuvai tuoj po 
nepriklausomybės atkūrimo, į jos 
krantus išlipę 1990 metais Filialo 
formoje. Visą šį laiką dirbome pagal 
savo išgales ir pajėgumą. Žinoma, 
galbūt buvo galima padaryti daugiau. 
Gaila, kad dar liko ir neužbaigtų darbų, 
tačiau tikimės, kad juos užbaigsime 
visų mūsų pastangomis.

***

Kai išeivijoje minėjome 15-kos 
metų nuo išvykimo iš Lietuvos sukaktį, 
patys sau ir kitiems konstatavome, kad 
per šį laikotarpį padarėme labai daug 
rūpindamiesi mūsų tautinės kultūros 
išlaikymu ir jos propagavimu. Tačiau, 
deja, visa tai nepadėjo pakelti bendro 
visuomenės kultūros lygio, nors tada 
Lietuvos ilgesys ir ateities vizijos dar 
buvo gana gyvos. Dabar, po pride
damų dar 45 metų, situacija jau iš 

esmės kita. Kultūrai kelti reikia ne tik 
asmeninių pastangų, bet ir kultūros 
kėlėjų, specialistų. Gerai žinome, kad 
tada, kai prie Lietuvos artėjo sovietai, 
iš tėvynės pasitraukė daugiau nei 50 
procentų vadinamų kultūrininkų. 
Lietuvoje jų liko kur kas mažiau, o 
netrukus ir dalis jų buvo okupantų 
sunaikinti. Mano kartos kultūrininkų 
jau visiškai mažai likę man žinomoje 
išeivijos aplinkoje. Kai po 15-kos metų 
išvykimo iš Lietuvos metinių konsta
tavome, jog visuomenės lietuviškos 
kultūros bendras lygis pradėjo mažėti, 
tam nustatėme ir šio proceso 
priežastis: didėjantį visuomenės ir 
kultūrininkų atitrūkimą vieni nuo kitų.

Nežinau, kiek kultūros specialistų 
priaugino sovietinės mokyklos ir kokią 
kultūrą jie skleidžia dabar. Neabejoju, 
kad išeivijoje ir čia, Lietuvoje, turime 
panašią situaciją. Tik nežinau, ar 
aukštų gražių Vilniaus ir kitų miestų 
dangoraižių ir privatizuotų fabrikų 
savininkai matomi teatruose, knygy
nuose ir kituose kultūriniuose parengi
muose, nors milijonierių Lietuvoje 
priskaitoma tūkstančiai? Tik ar jie 
dosnūs privačiai kultūrinei akcijai? 
Gerai žinau tik viena, kad išeivijoje 
daugelis daktarų, profesorių ir rašytojų 
daugelį metų dirbo juodą darbą 
fabrikuose, o vakarais ėjo veltui mokyti 
lituanistinėse mokyklose, statė 
bažnyčias, rengė lietuviškus kultūros 
židinius, rašė knygas, leido laikraščius...

Su dideliu malonumu prisimenu 
pirmuosius kontaktus su bendra
minčiais, atvykusiais iš Lietuvos, su
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Vaidotas Daunys - pirmasis f LAISVĘ 
fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas

kuriais aptarėme galimybes mūsų 
Į LAISVĘ fondo idėjas paskleisti 
atsikuriančios Lietuvos kultūrinėje 
dirvoje, visuomeniniame krašto gyve
nime. Atgimimo Sąjūdis jau buvo drą
sus, pradėjo formuotis ir politinės 
grupės, buvo kalbama apie naują 
Lietuvos Konstituciją.

Netrukus atsirado galimybė lanky
tis Lietuvoje, nors Raudonoji armija 
dar ilgokai ten šeimininkavo. Po pirmo 
apsilankymo Lietuvoje pastebėjau, kad 
tėvynėje dar yra labai daug išlikusio 
sovietinės okupacijos palikimo. Nežiū
rint to. valstybingumo daigai visuo
menėje jau buvo gyvi, o tautiškumo 
stygos skambios, teikiančios vilčių. 

keleivius iš svetimų kraštų, priėmė ir 
sutiko kartu keliauti tada dar gana 
apšiukšlintais Lietuvos keliais su 
Filialo kultūrine kepure. Manau, kad 
nepadarėme klaidos iš karto neuždėję 
Filialui politinės kepurės, nes norėjome 
turėti daugiau galimybių vieni kitus 
geriau pažinti. Esu įsitikinęs, kad tuo 
laimėjome daugiau draugų ir bendra
keleivių.

Po šešiolikos Lietuvos nepri
klausomybės ir penkiolikos Į LAISVĘ 
fondo veiklos metų Lietuvoje, atsi
gręžę pastebime, kad nepriklausomoje 
valstybėje pasiekta labai daug pažan
gos, nors pakelės tvorose dar matosi 
ir nemažai skylių bei spragų. Lietuvos 
Konstitucijai dar ir dabar reikia nemažai 
pataisų bei papildymų, kad ji būtų 
verta pilnutinės demokratijos vardo. 
Pražiopsota priimti ir įgyvendinti deso
vietizacijos įstatymą, mokyklose 
trūksta teisingo Lietuvos istorijos 
mokymo, nepakviesti stribai atsi
skaityti. kodėl jie skundė brolis brolį 
ir tuo padarė didžiausius nuostolius 
savo tautai...

Tad gal jau atėjo laikas Į LAISVĘ 
fondo Lietuvos filialui pakeisti uni
formą ir užsidėti kitą kepuraitę, kad 
sėkmingiau galėtume tas spragas 
taisyti ir savo idėjas įgyvendinti?..

Mintys iš dr. Kazio G. Ambra
zaičio skaityto pranešimo f LAISVĘ 
fondo AT' studiją savaitėje Lietuvoje 
(Kaune, 2006).

Esu dėkingas Į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialo pirmūnams, kurie mus.
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„Į LAISVĘ“ žurnalo 
redaktoriai' nuo 1948 metų

Juozas Baužys

Redaktorius Metai Redaguoti 
numeriai

Šalis

Juozas Brazaitis 1948-1950 35-37 Vokietija

Juozas Brazaitis 1953-1958 1-17 JAV
Vytautas Vardys 1959-1961 18-24
Stasys Daunys 1961-1963 25-33
Antanas Mažiulis 1964 34
Juozas Brazaitis 1964 35-36
Antanas Klimas 1965-1966 37-39
Leonardas Valiukas 1967-1970 40-48
Juozas Kojelis 1970-1973 49-59
Leonardas Valiukas 1974 60
Anatolijus Kairys 1974 61
Vytautas Volertas 1974 62
Kajetonas Čeginskas 1975 63-64
Alė Rūta-Arbienė
Bernardas Brazdžionis

1975 65

Juozas Kojelis 
Vytautas Vaitiekūnas 1976-1977 66-71
Juozas Kojelis 1978-1980 72-80
Vacys Rociūnas 1981-1985 81-95
Juozas Baužys 1986-1999 96-130

Aldona Žemaitytė- 2000-2004 131-147 Lietuva
Petrauskienė
Vidmantas Vitkauskas 2005- dabar 148-156

* 80-ajame ir 81-ajame puslapiuose pateikiamos daugiausia (iki 2000-ųjų metų) 
žurnalo numerių išleidusių redaktorių nuotraukos
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Juozas Brazaitis Vytautas Vardys

Stasys Daunys Leonardas Valiukas
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Juozas Ko jelis Vytautas Vaitiekūnas

Votys Račiūnas Juozas Baužys
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Knygos apie musų dabartį 
ir praeitį

Vidas Vitkus

Knyga apie Airijos lietuvius

2006 metų pabaigoje Lietuvos 
Respublikos Seime buvo pristatyta 
„Vagos“ leidykloje išleista knyga apie 
Airijos lietuvius „Pasiilgau... (arba) 
Mes - vienas kito angelai“. Knygos 
autorė - Laura Garbatavičiūtė-Dovvn.

L. Garbatavičiūtė gimė Plungėje, 
vidurinę mokyklą baigė Panevėžyje. 
Kaip ir daugelis jos kartos atstovų 
Laura išvyko laimės ieškoti užsienyje. 
Apsigyveno Airijoje. Čia ištekėjo. Šiuo

LAURA GARBATAVIČlOTS DOWN

Pasiilgau...
(arba) Mes - vienas 

kito angelai

metu Dubline studijuoja dizainą ir 
lituanistinėje mokykloje „4 vėjai“ dirba 
dailės mokytoja.

170 psl. didelio formato knygoje yra 
daug informacijos apie Airijos lietuvius, 
jų puoselėjamas vertybes, Tėvynės 
ilgesį, lietuvių vaikų švietimo reikalus 
ir pan. Knygoje autorė audrai kalba apie 
emigracijos realybę, apie tai, kad šių 
laikų emigrantai taip pat yra gyva 
tautos dalis, nenorinti nutautėti ir likti 
Lietuvos gyvenimo aktualijų užribyje.

„Sako, palikome Lietuvą dėl pini
gų. Kažkur pasiklydo tikroji demo
kratija, tolerancija ir supratimas, jog 
dažniausiai giliai širdyje trokštame ne 
materialinių gėrybių, bet spalvų. 
Sunku ir pikta, kad žemiečiai nenori 
pasidalinti tarptautine patirtimi, iš jos 
mokytis naujų vertybių. Todėl užuot 
koneveikusi problemą nutariau ją 
spręsti, nes atėjo laikas griauti 
nusistovėjusius stereotipus, todėl 
pristatau lituanistinės mokyklos 
metraštį ir lietuvių bendruomenės 
Airijoje kroniką“, - teigė knygos 
autorė.

Viena iš lituanistinės mokyklos 
„4 vėjai“ įkūrėjų, Airijos lietuvių ben-
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M Knygų lentyna

druomenės pirmininkė Jurga Vidu- 
girienė knygos pristatymo metu sakė: 
„Mes esame tikrieji Lietuvos ambasa
doriai, todėl gerai būtų, kad Tėvynės 
žmonės ir įvairių institucijų pareigūnai 
suprastų, jog ši knyga, su mūsų 
auklėtinių rašinėliais ir piešiniais, su 
Lauros žodžiais, gali padėti tiesti 
supratimo ir bendradarbiavimo tiltus“.

Knygos pristatyme dalyvavo 
Airijos ambasadorius Lietuvoje J. E. 
Donald Denham ir Lietuvos amba
sadorė Airijoje J. E. Izolda Brič- 
kovskienė.

Lietuvos rezistencinė praeitis jos 
dalyvio ir liudininko akimis

2007 m. pradžioje išleista žinomo 
Lietuvos rezistento, visuomenės vei
kėjo dr. Mindaugo Bloznelio prisimi
nimų knyga „Neramūs metai“.

Savo rezistencinę veiklą Min
daugas Bloznelis (g. 1923 m.) pradėjo 
dar mokydamasis Kauno gimnazijoje 
(pradžioje M. Pečkauskaitės, vėliau 
Kauno VIII). Nuo 1940 m. jis su 
bendraminčiais ėmė ieškoti pasi
priešinimo būdų prieš sovietinę 
okupaciją, įsijungė į vienos jaunimo 
grupės, susijusios su Lietuvos 
aktyvistų frontu, veiklą. 1941 m. daly
vavo Birželio sukilime Kaune, Žalia
kalnio būryje. 1941 m. vasarą baigė 
mokytojų kursus ir išvažiavo moky
tojauti į Alytaus apskrities Žėlkūnų 
mokyklą. Mokyklą dėl epidemijos 
uždarius, 1942 m. sausio mėn. įstojo į 
Kauno universiteto Technologijos

fakulteto elektrotechnikos skyrių. 
Studijuodamas tapo ateitininkų korpo
racijos „Grandis“, vėliau Studentų 
ateitininkų valdybos nariu. 1943 m. 
įsijungė į Lietuvių fronto veiklą, 
organizavo informacinį tinklą Daugų ir 
Stakliškių apylinkėse. 1944 m. vasario 
mėn. įstojo į Vietinės rinktinės 
Marijampolės karo mokyklą ir iš jos 
pasitraukė tik ją panaikinus. 1944 m. 
buvo vienas iš rezistencinės orga
nizacijos - Lietuvos išlaisvinimo 
taryba (LIT) steigėjų. 1945 m. pavasarį 
už dalyvavimą rezistencinėje veikloje 
buvo suimtas ir 10 metų nuteistas 
kalėti lageryje.

Knygoje visi šio laikotarpio įvykiai 
bei knygos autoriaus gyvenimo ir 
veiklos faktai aprašomi labai paprastai 
ir vaizdžiai, Mindaugui Blozneliui
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būdinga ramia ir nuoseklia minčių 
dėstymo maniera.

Knygos pradžioje autorius prisi
mena savo ištakas: senelius, tėvus, 
kitus artimus gimines. Toliau jauno 
gimnazisto ir studento akimis pri
simenami ir aprašomi 1940-1945 m. 
svarbiausi įvykiai Lietuvoje, pačio 
M. Bloznelio požiūris į juos ir tiesio
ginis ryšys su jais. Knyga gausiai 
iliustruota asmeninėmis bei aprašomų 
artimų žmonių, draugų ir bendražygių 
nuotraukomis.

Knygą išleido leidykla „Naujasis 
LANKAS“, spausdino „MORKŪNAS 
ir Ko“ spaustuvė. Knygos leidimą 
parėmė Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė.

„Mus skaičiavo vagonais...“

Taip pavadinta 2007 m. pradžioje 
LPKT bendrijos Šakių rajono skyriaus 
išleista šio rajono politinių kalinių ir 
tremtinių prisiminimų knyga. Knygos 
sudarytojai Albinas Bendžiūnas, 
Pranas Endriukaitis ir Teresė Ižga- 
naitienė.

Knygoje pateikti trisdešimt trijų 
autorių prisiminimai apie tragiškus 
pokario metus ir vaikystėje jų patirtus 
išgyvenimus priverstinai keliaujant 
tremties maršrutais bei vietomis. 
Suėmimo ir po to sekusios nežinios 
siaubo akimirkos... Nužmoginimas ir 
dvasinis bei fizinis pasityčiojimas 
gyvuliniuose vagonuose... Nuolat 
jaučiama prievarta ir pažeminimai 
vergiško darbo kolonijose... Ir nežmo
niškai sekinantis šaltis, badas bei

ligos... Ir artimųjų netektys... Ir 
neišdildomi Tėvynės prisiminimai...Ir 
vis rusenanti laisvės viltis...Viltis 
laisvės, kurios daug kam sulaukti 
nepavyko. Jie amžiams pasiliko ten. 
Svetimoje žemėje. Ne savo noru ir ne 
savo valia. Visų šių bei dar gyvų liku
sių kankinių atminimui ir skiriama ši 
knyga.

Knygoje gausu to meto žmones, 
įvykius bei „aplankytas“ vietas 
užfiksavusių nuotraukų. Pabaigoje 
paskelbtas įspūdingo ilgumo Šakių 
rajono tremtinių sąrašas.

Prisiminimų knygos „Mus skaičiavo 
vagonais...“ atsiradimo priežastis ir jos 
svarbą bei reikšmę savo pratarmėje 
nusako prof. Arimantas Dumčius. Jis 
kreipiasi į skaitytoją ragindamas
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niekados nepamiršti kokiu žiaurumu 
pasireiškė komunistinis genocidas, 
konkrečiais skaičiais atskleidžia lietuvių 
praradimų mastą pokario metais. 
„Šiandien turime įamžinti savo 
kankinius ir didvyrius, priminti visam 
pasauliui, kad esame garbinga tauta ir 
valstybė. Tegul prie viso to prisideda 
šie tremtinių, kilusių iš Šakių krašto, 
prisiminimai“, savo įžanginį žodį 
užbaigia prof. A. Dumčius.

Knygos leidimą finansiškai parėmė 
LPKT bendrijos Šakių skyrius, Šakių 
rajono savivaldybė bei privatūs 
asmenys. Knygą išleido leidykla „Nau
jasis LANKAS“, spausdino „MORKŪ
NAS ir Ko“ spaustuvė.

Knyga apie praeitį jos atminčiai ir 
mūsų ateičiai

2007 m. kovo pabaigoje leidykla 
„Naujasis LANKAS“ išleido Vladi
slovo Telksnio knygą „Prašiau sušau
dyti“. Jos pagrindą sudaro asmenine 
autoriaus patirtimi bei realiais apy
sakoje aprašomų herojų gyvenimo 
faktais besiremiantys įvykiai. Knygoje 
vaizdžiai aprašoma autoriaus jaunystė, 
jo pasiryžimas siekti mokslo, visuo
meninė veikla, skaisti ir jaunatviška 
meilė. Taip pat daug vietos skiriama 
Vladislovo Telksnio gyvenime sutik
tiems ir pažintiems draugams bei 
bendražygiams, rezistentams. Galbūt 
dėl to knygos autorius ją skiria „savo 
draugams pogrindininkams rezisten

tams, kentėjusiems ir žuvusiems 
raudonojo tirono kalėjimuose ir 
tremtyje“.

Knygoje aprašomos autoriaus 
asmeninės patirtys ir kančios 
sovietinio saugumo kalėjimuose, 
išsilaisvinimas karo pradžioje, sukilimo 
momentai, veikla nacių okupacijos 
metais, areštas ir kalinimas nacių 
lageryje Štuthofe knygą daro labiau 
istorine negu memuarine. Tai tarytum 
patvirtina ir knygoje publikuojamos 
konkrečių žmonių fotografijos, įvairūs 
dokumentai, aprašomų rezistentų ir 
kitų asmenų biografijos.

Knygą spausdino spaustuvė 
„MORKŪNAS ir Ko“.
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A+A Dr. PETRAS ŽEMAITIS 
(1925-2007)

2007 m. kovo 1 d. į amžinybę iškeliavo dr. Petras Žemaitis. P. Žemaitis 
gimė 1925 m. liepos 25 d. Lekėčių vis.. Šakių apskrityje. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus. Frankfurte prie Maino Johano Wolfgango Geote universitete 
studijavo mediciną. 1949 m. išvyko į JAV. Vėliau grįžo į Vokietiją ir tame 
pačiame universitete įgijo medicinos daktaro laipsnį. 1955 m. Čikagoje 
susituokė su Laima Kripkauskaite. Vėliau abu susilaukė keturių dukrų. 
Petras Žemaitis buvo aktyvus Lietuvių fronto bičiulių organizacijos narys 
ir dosnus rėmėjas, kurį laiką pirmininkavo LFB Detroito-Windsoro 
sambūriui. Gyveno Canton Tvvp., Ml ir Jupiter beach. FL.

P. Žemaitis palaidotas 2007 m. kovo 9 d. Detroite. Holy Sepulchre 
kapinėse, šalia žmonos.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl a. a. Petro Žemaičio mirties 
jo dukroms Rasai, Rūtai, Vilijai, Dainai bei jų šeimos nariams ir 
bendražygiams.

Lietuvių fronto bičiulių taryba

AfA Inž. TADAS KOJELIS 
(1921-2007)

2004 m. kovo 12 d. mirė inž. Tadas Kojelis.
Tadas Kojelis gimė 1921 m. Viekšneliuose, Telšių apskrityje. 1944 m. 

pasitraukė į Vakarus. 1949 m. baigė inžinerijos studijas Miunchene. 
Atvykęs į JAV įsikūrė Čikagoje. Ilinojaus universitete 1959 m. bakalauro 
laipsniu baigė civilinės statybos studijas. Buvo Amerikos civ. inžinierių 
draugijos, Ilinojaus statybos inžinierių asociacijos, ALIAS ir kitų 
organizacijų narys.

Tadas Kojelis palaidotas 2007 m. kovo 17 d. Čikagoje, šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame a. a. Tado Kojelio žmoną Valentiną 
Cinkaitę-Kojelienę, brolį Juozą Kojelį, seserį Elzę ir kitus artimuosius 
netekus brangaus ir mylimo žmogaus.

„Į LAISVĘ" žurnalo redakcija ir Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialas
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Netektys

At A Dim. pik. POVILAS PEČIULAITIS 
(1923-2007)

2007 m. vasario 24 d. mirė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvis, 
LLKS Pietų srities vadas, dimisijos pulkininkas. Vyčio Kryžiaus 
kavalierius Povilas Pečiulaitis-Lakštingala.

Povilas Pečiulaitis gimė 1923 m. Tvarkiškių kaime, Garliavos valsčiuje. 
1944 m. įsijungė į ginkluotą rezistenciją, kovojo daugiausiai Birutės 
rinktinėje. 1952 m. buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Vėliau 
bausmė buvo pakeista 25 metų lageriu. Išėjęs iš lagerio grįžo į Lietuvą, 
kurį laiką gyveno JAV.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, gyveno Kaune, aktyviai 
puoselėjo rezistencinį paveldą, rūpinosi buvusių partizanų reikalais, jų 
atminimo įamžinimu, nuoširdžiai bendravo su akademiniu jaunimu.

P. Pečiulaitis 2007 vasario 27 d. palaidotas Garliavoje, Jonučių 
kapinėse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl a. a. Povilo Pečiulaičio 
mirties jo artimiesiems ir kovos draugams.

Žurnalo „Į LAISVĘ“ redakcija, 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos administracija

A t A Ats. Itn. VYTAUTAS ALEKSANDRAS LINARTAS 
(1918-2007)

2007 m. kovo 18 d. mirė Vytautas A. Linartas. Gimė Lietuvoje. 
Studijavo VDU, priklausė studentų „Jūros“ korporacijai. Pirmos 
sovietinės okupacijos metais priklausė Lietuvos aktyvistų frontui (LAF), 
buvo aktyvus 1941 m. sukilimo dalyvis. Vokiečių okupacijos metais 
priklausė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai (LLKS). Baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė gyventi į JAV.

V. A. Linartas palaidotas 2007 m. kovo 22 d. Čikagoje, §v. Kazimiero 
kapinėse.

Užjaučiame dukrą Vidą, kitus artimuosius ir gimines.
Bendražygiai
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iai ir darbai
LFB studijų savaitgalis Los Angeles

Sausio mėn. 26-27 d. vyko tradicinis 
LFB Los Angeles sambūrio politinių stu
dijų savaitgalis, sulaukęs didelio dėmesio 
ir gausaus Los Angeles apylinkėse gyve
nančių lietuvių dėmesio.

Studijų savaitgalyje kaip paprastai 
dalyvavo daug svečių ir prelegentų iš 
Lietuvos. Šį kartą studijų savaitgalyje 
dalyvavo ir pranešimus skaitė ambasadorė 
Gintė Damušytė, LFB Vilniaus sambūrio 
pirmininkas Kęstutis Milkeraitis, žurnalo 
„Ekstra“ vyriausiasis redaktorius Valdas 
Vasiliauskas, kun. Arvydas Žygas.

Studijų savaitgalyje buvo svarstomos 
aktualiausios šių dienų Lietuvos bei išei
vijos lietuvių problemos, vyko jaunimo 
simpoziumas, kuriam vadovavo Los 
Angeles radijo laidos anglų kalba redak
torius ir vedėjas K. Reivydis.

Apibendrinant studijų savaitgalio metu 
skaitytus pranešimus, diskusijas bei 
pasisakymus buvo parengtos ir patvir
tintos rezoliucijos. Rezoliucijas pateikiame 
neredaguotas.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
LOS ANGELES SAMBŪRIO 

2007 m. STUDIJŲ SAVAITGALIO 
REZOLIUCIJOS

1. Atsižvelgiant į Lietuvos valstybės 
saugumo departamento (VSD) svarbą 
valstybės gyvenime (tai ne kartą yra 
pabrėžęs Jo Ekscelencija Valdas Adamkus), 
siūlome neapsiriboti generalinio direk
toriaus A. Pociaus atsistatydinimo parei
škimo patenkinimu, bet ir pakeisti VSD 
vadovo pavaduotojus, kurie yra atsakingi 
už dabartinę departamento krizę. Prašome 
VSD generaliniu direktoriumi ir pava-

LFB Los Angeles sambūrio 42-ojo politinių studijų savaitgalio organizatoriai ir svečiai 
iš Lietuvos. Povilo Žemaitaičio nuotrauka
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duotojais skirti tikrus Lietuvos patriotus, 
savo darbais ir praeitimi įrodžiusius meilę 
ir ištikimybę Lietuvai.

2. Atsižvelgiant į Lietuvos ir ypač 
išeivijos reakciją į Konstitucinio Teismo 
sprendimą dėl dvigubos pilietybės (atimta 
dalies tautos teisė į Lietuvos pilietybę 
buvo pavadinta net tautos genocidu) būtina 
inicijuoti referendumą dėl Konstitucijos 
pataisos, kuri leistu išsaugoti dalį tautos, 
gyvenančios už Lietuvos ribų.

3. Atsižvelgiant į lietuviškų katalikų 
parapijų reikšmę išeivijai ir tautos kultū
riniam, istoriniam paveldui, prašome 
aktyvesnės Lietuvos valstybės ir jos 
vadovų pozicijos pasipriešinant planams 
uždaryti ir sunaikinti tokias išskirtines 
JAV lietuvių lėšomis pastatytas bažnyčias, 
kaip Niujorko Aušros Vartų ir Shenandoah 
šv. Jurgio parapijos.

4. Atsižvelgiant į JAV katalikų 
bažnyčios hierarchų sprendimus, kvie

čiame Lietuvos Vyskupų konferenciją 
imtis neatidėliotinų žygių, siekiant išsau
goti Niujorko Aušros Vartų ir Shenandoah 
šv. Jurgio bažnyčias bei kitas lietuvių 
parapijas. Raginame imtis asmeninės 
atsakomybės, kad į šias parapijas būtų 
paskirti lietuviai kunigai.

5. Atsižvelgiant į nepakankamai ryž
tingą JAV lietuvių bendruomenės prezi
diumo ir valdybos poziciją kritiškoje 
Aušros Vartų ir šv. Jurgio parapijų situa
cijoje, raginame JAV LB vadovus imtis 
ryžtingų veiksmų lietuviškų parapijų ir 
kultūros židinių išsaugojimui.

6. Taip pat kreipiamės į Lietuvos 
politines partijas ir visuomenines organi
zacijas, ragindami skubiai paremti išeivijos 
pastangas ginant Niujorko Aušros Vartų ir 
Shenandoah šv. Jurgio parapijas ir kitus 
išeivijos kultūros paveldo židinius nuo 
išnykimo.

Iš kairės kun. Stanislovas Anužis, dr. Rimtautas Martinkevičius, adv. Žibutė Brinkienė, 
Kęstutis Milkeraitis. Povilo Žemaitaičio nuotrauka
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7. Atsižvelgiant į iškilaus Nepriklau
somos Lietuvos ir JAV išeivijos lietuvių 
veikėjo, literatūros tyrinėtojo. Lietuvos 
Laikinosios vyriausybes ministro pirmi
ninko, vieno iš Lietuvių Aktyvistų Fronto 
kūrėjų ir Lietuvių Fronto bičiulių vadovų 
prof. Juozo Brazaičio nuopelnus Lietuvos 
antibolševikinei ir antinacinei rezistencijai 
ir atgautai Nepriklausomybei, raginame 
Lietuvos ir JAV esančių išeivių organi
zacijas bei fondus sutelkti lėšas prof. 
J. Brazaičio palaikų perlaidojimui Lietu
voje ir paminklo pastatymui.

8. Atsižvelgiant į didėjančią emigraciją 
iš Lietuvos (vien per 16 atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybės metų JAV apsigyveno 
apie 200 000 lietuvių, vadinamų trečia- 
bangių, kurių didelė dalis įsikūrė Niujorko 
apylinkėse), prašome Niujorko arkivys
kupą Eganą išsaugoti lietuvišką Aušros 
Vartų parapiją kaip paskutinę galimybę 
Niujorko lietuviams išlaikyti katalikų tikė
jimą ir atlikti savo krikščioniškas apeigas.

9. Atsižvelgiant į didėjantį jaunimo 
apolitiškumą Lietuvoje, visuomeninę 
apatiją bei nesulaikomai didėjančią 
emigraciją iš Lietuvos, siūlome Švietimo ir 
mokslo ministerijai į mokyklų ir gimnazijų 
programas įtraukti tautinio patriotinio 
auklėjimo pamokas.

10. Atsižvelgiant į didėjančią atskirti 
tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančios 
tautos, raginame Lietuvos Vyriausybę 
skirti daugiau lėšų išeivijos ir Lietuvos 
pilietinėms, politinėms ir kultūrinėms pro
gramoms. Šias lėšas paskirstyti per už
sienio lietuvių organizacijas.

11. Atsižvelgiant į 16 metų užtrukusį 
bergždžią liustracijos procesą, kuris 
kaskart supriešina visuomenę ir patenka į 
aklavietę, raginame įstatymu pakeisti 
Liustracijos komisijos statusą iŠ visuo
meninės į valstybinę komisiją, kurios 
finansavimas būtų numatytas biudžete.

12. Atsižvelgiant į bendradarbiavusių 
su KGB valstybės pareigūnų, įskaitant ir 
KGB rezervą, aktyvumą ir grėsmę val
stybei, raginame Seimą kuo skubiau 
priimti įstatymus ir jų pataisas, kurios 
užkirstų kelią šiems asmenims užimti 
pareigas Seime, Vyriausybėje, ministe
rijose, teismuose, prokuratūroje ir kitose 
strateginėse valstybės struktūrose, taip pat 
švietimo įstaigose.

13. Atsižvelgiant į Lietuvos saugumo 
pulkininko Vytauto Pociūno nuopelnus 
valstybei, siūlyti jį apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus ordinu (po mirties).

Rezoliucijos priimtos LFB Los 
Angeles politinių studijų savaitgalyje, 
vykusiame 2007m. sausio 26-27d. Los 
Angeles.

LFB Los Angeles sambūrio pirmi
ninkas dr. Rimtas Marcinkevičius

LFB Los Angeles sambūrio 
vicepirmininkė adv. Žibutė Brinkienė

Premjero vizitas Juozo Lukšos 
gimnazijoje

Sausio 26 dieną Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje lankėsi Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmininkas 
Gediminas Kirkilas. Vyriausybės vadovo 
apsilankymo tikslas - su Kauno rajono 
savivaldybės administracijos bei mokyklos 
vadovais aptarti vyriausybės galimybes 
renovuoti šią švietimo įstaigą.

Gimnazija yra pateikusi paraišką 
vykdyti investicinį projektą, kurio vertė - 
2,5 milijono litų. Kauno rajono 
savivaldybė jau skyrė lėšų techninio 
projekto parengimui.

Šiuo metu laukiama Švietimo ir 
mokslo ministerijos sprendimo, kuriais 
metais numatoma skirti lėšas gimnazijai 
atnaujinti.
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Vizito pradžioje Premjeras G. Kirkilas 
apsilankė gimnazijoje įkurtame 
Rezistencijos studijų centre, apžiūrėjo čia 
paruoštą ekspoziciją, domėjosi šio 
unikalaus centro bei gimnazijos istorija. 
Ministras Pirmininkas susipažino su 
Juozo Lukšos gyvenimo ir veiklos faktais, 
teiravosi apie Rezistencijos studijų centro 
veiklą, rėmėjus. Mokyklos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas bei Kauno rajono 
administracijos direktorius Valerijus 
Makūnas informavo Premjerą ir apie 
gimnazijos perspektyvas pertvarkant 
švietimo įstaigų tinklą Garliavoje.

Vėliau G. Kirkilas susitiko su 
mokyklos bendruomenės atstovais ir, 
direktoriaus paprašytas, trumpam tapo 
istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju. 
Moksleiviai iš Premjero lūpų išgirdo, kokie 
svarbiausi šios vyriausybės šiandieninės 
veiklos prioritetai, kokios yra galimybės 
spartinti valstybės ūkio plėtotę, kaip 
Lietuva ir jos ūkis atrodo kaimyninių šalių 
kontekste.

Pabrėždamas vyriausybės atsakomybę 
už Lietuvos dabartį ir ateitį. Premjeras ne 
kartą kreipėsi į moksleivius primindamas, 
kad pradėtus darbus reikės tęsti jaunajai

Iš kairės Vidmantas Vitkauskas, 
Gediminas Kirkilas, Valerijus Makūnas. 
Elenos Uselienės nuotrauka

kartai. Štai todėl vienas šios vyriausybės 
prioritetų, pasak G. Kirkilo, ir yra 
Lietuvos mokyklų renovacija, kurią norima 
įgyvendinti kaip galima sparčiau, kad 
moksleiviai turėtų visas sąlygas ne tik 
sėkmingai ugdytis, bet ir patogiai jaustis 
savo mokyklose.

Baigiantis susitikimui Ministras Pirmi
ninkas atsakė į mokinių paruoštus klau
simus. Kaip ir neseniai gimnazijoje susitikę 
su Prezidentu Valdu Adamkumi, moks
leiviai domėjosi, ką Premjeras mano apie 
emigraciją ir ką vyriausybė daro, kad 
mažiau žmonių išvažiuotų iš Lietuvos. 
Premjeras pajuokavo, kad tuoj pat vieną 
darbą padarys ir paprašė čia susirinkusių 
niekur neemigruoti. G. Kirkilo manymu, 
emigracija natūralus procesas ir žmonės 
būtinai grįš. gĮ

Los Angeles įteikta Vytautui 
Pociūnui skirta Laisvės premija

2007 m. vasario 18 d. Los Angeles, 
minint Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo dieną, žuvusiam Valstybės saugumo 
departamento pulkininkui Vytautui Pociū
nui (po mirties) buvo įteikta Laisvės 
premija. Ją atsiėmė V. Pociūno vyresnysis 
brolis režisierius Algimantas Pociūnas. 
Lietuvių fronto bičiulių Los Angeles 
sambūrio Laisvės premija skiriama jau 
antrą kartą. Pernai ji buvo įteikta per 
Sausio 13-osios įvykius žuvusios Loretos 
Asanavičiūtės motinai. Šiemet per 
tūkstantį JAV dolerių siekiančią premiją 
nuspręsta skirti vasarą Baltarusijoje 
žuvusio Lietuvos saugumo karininko ir 
diplomato Vytauto Pociūno artimiesiems. 
Diplome, kurį pasirašė Laisvės premijos 
steigėjas. Lietuvių fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio pirmininkas dr. Rim
tautas Marcinkevičius ir šio sambūrio 
vicepirmininkė adv. Žibutė Brinkienė,
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Iš kairės Algimantas Pociūnas ir 
dr. Rimtautas Marcinkevičius

įrašyti žodžiai: „Saugumo pulkininkui 
Vytautui Pociūnui, žuvusiam už Lietuvos 
nepriklausomybę". Lietuvių fronto bičiu
liai taip pat rezoliucija kreipėsi į prezi
dentą Valdą Adamkų, siūlydami saugumo 
pulkininką po mirties apdovanoti Vyčio 
kryžiaus Komandoro kryžiumi. Ši 
rezoliucija Lietuvos valstybės vadovui 
V. Adamkui buvo įteikta š. m. vasario 11 d. 
jam viešint Vašingtone. Tokiu pačiu 
apdovanojimu pagerbti žuvusį V. Pociūną 
pasiūlė ir Lietuvoje veikianti visuomeninė 
organizacija Piliečių santalka. Valstybės 
vadovas pasiūlymus priėmė ir pažadėjo 
atlikus tam tikrus formalumus apdova
nojimą skirti. —

įteiktos Juozo Lukšos-Daumanto 
fondo stipendijos

Tradiciškai (nuo 1996 m.) Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo proga 
įteikiamos vienkartinės stipendijos buvu
siems labiausiai aktyviems ir nusipel
niusiems Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos abiturientams.

Iš kairės į dešinę Giedrius Dabašinskas, 
Vesta Gruzdžiūtė, Vytenis Kazlauskas, 
Vaida Poderytė, Vidmantas Vitkauskas, 
Karolina Mikalavičiūtė, Mantas Vru- 
bliauskas.

Šiais metais stipendijos buvo paskirtos 
ir Vasario 16 d. bei Kovo II d. minėjimų 
metu gimnazijoje buvo įteiktos net 
aštuoniems buvusiems gimnazistams, šiuo 
metu studijuojantiems įvairiose Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Stipendijas 
nominantams įteikė gimnazijos direktorius, 
vienas iš Juozo Lukšos-Daumanto fondo 
koordinatorių Vidmantas Vitkauskas.

Ta proga stipendiatus bei gimnazijos 
mokytojus ir mokinius savo laišku pa
sveikimo fondo steigėja ir mecenatė

Iš kairės Aurelijus Beleckis, Vidmantas 
Vitkauskas, Arūnas Daunoravičius
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dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto: „Siunčiu 
nuoširdžius sveikinimus mūsų brangios 
Tėvynės Nepriklausomybės Atkūrimo 
Kovo Vienuoliktosios dienos ir tik praėju
sios Nepriklausomybės šventės Vasario 
Šešioliktosios dienos proga, kurią Jūs jau 
paminėjote.

Ir vėl su dideliu džiaugsmu sveikinu 
visus premijuotus mokinius Giedrių 
Dabašinską, Vytenį Kazlauską. Vestą 
Gruzdiiūtę, Arūną Daunoravičių. Vaidą 
Poderytę, Mantą Vrubliauską, Aurelijų 
Beleckį, Karoliną Mikalavičiūtę, kurie buvo 
išrinkti kaip vieni iš geriausių mokinių, 
nors esu tikra, kad ir daug daugiau mokinių 
šių premijų užsitarnavo.

Tegul būna šios premijos Jums 
paskatinimu ir toliau būti žvaliems, 
darbštiems, pareigingiems ir siekti įgauti 
kuo daugiau mokslo žinių, besiruošiant 
žengti į platųjį pasaulį ir niekad 
nepamiršti, kad Lietuvai dar daug reikės 
išsimokslinusių ir pasiruošusių jai tarnauti 
jaunų žmonių, kurie savo sugebėjimais 
padės jai ir sukurs sau gražų gyvenimą.

Ačiū Jums, šios gimnazijos direktoriui 
Vidmantui Vitkauskui ir mieliems moky
tojams už Jūsų pastangas, vedant Jums 
patikėtus mokinius gerais mokslo ir 
tėvynės meilės keliais. (...)“

Įteikta Jono Smilgevičiaus stipen
dija VDU ekonomikos ir vadybos 
studentams

Kovo 7 d. trims Vytauto Didžiojo 
universiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto bakalauro studijų studentams - 
Dovilei Stungytei, Inetai Žukauskaitei ir 
Danieliui Makutonovičiui - buvo įteiktos 
Jono Smilgevičiaus vardo stipendijos. Jas 
įteikė Jono Smilgevičiaus stipendijos 
Garbės komiteto narys, advokatas Jonas

Iš kairės į dešinę Danielius Makutono- 
vičius, Dovilė Stungytė, Ineta Žukauskaitė, 
Jonas Kairevičius

Kairevičius. Gabūs ir darbštūs VDU 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai 
J. Smilgevičiaus stipendija apdovanojami 
jau šeštąjį kartą. Jonas Smilgevičius (1890- 
1942) - 1918 m. vasario 16-osios Nepri
klausomybės akto signataras, žymus 
Lietuvos ekonomistas ir visuomenininkas. 
Jono Smilgevičiaus stipendijos steigėjai ir 
mecenatai: Janina Smilgevičiūtė-Petrušienė, 
Ona Smilgevičiūtė-Žolynienė. Kristina 
Smilgevičiūtė-Senulienė. Elena Smilgevi- 
čiūtė-Miknienė, Antanina Danutė Smilge- 
vičienė-Petronytė, Edgaras Smilgis-Smilge- 
vičius, Raymondas Smilgis-Smilgevičius ir 
Johannes Urbas. _

Uždaryta lietuvių bažnyčia 
Niujorke

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
uždaryta dar viena lietuvių bažnyčia. 
Kardinolo Edward'o Edgan'o sprendimu, 
su pretekstu, kad bažnyčia yra blogame 
stovyje ir ją lanko mažai tikinčių. 2007 m. 
vasario 25 d. buvo uždaryta lietuvių 
katalikų Aušros Vartų parapija bei 
bažnyčia (Our Lady of Vilnius Roman 
Catholic Church) esanti Niujorke, 
Manhattan'o centre.
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JAV lietuvių visuomenės nepasi
tenkinimas tokiu ketinimu ir vėliau 
sprendimu buvo išreikštas daugybe akcijų: 
demonstracijomis, laiškais kardinolui, 
parašų rinkimu intemetinėje peticijoje 
(www.petitiononline.com/OLV2006), viso 
pasirašė apie 3000 protestuojančių). Į 
kovą prieš bažnyčios uždarymą ir 
lietuviško paveldo naikinimą Amerikoje 
stojo JAV lietuvių bendruomenė (ypač LB 
Niujorko, Los Angeles, Michigan'o 
apygardų vadovybės).

Aušros Vartų bažnyčia buvo pastatyta 
1905 m. senųjų lietuvių imigrantų. Visai 
neseniai, Shenandoah mieste, Pensilvanijoje, 
buvo uždaryta ir seniausia lietuviška šv. 
Jurgio bažnyčia bei parapija Amerikoje, 
įkurta dar 1872 m. Tokiu būdu, pamažu JAV 
gyvenanti lietuvių bendruomenė išstumiama 
iš savo prosenelių, senelių ir tėvų pinigais 
bei rankomis statytų šventovių, praranda 
savo istorinį paveldą, savo tautos dvasinio, 
o vėliau ir rezistencinio lietuvių susitelkimo 
centrus, tikėjimo ir kultūros židinius, ten 
sukauptus meno lobynus.

JAV gyvenantis Stasys Goštautas 
neseniai rašydamas apie lietuviškų 
bažnyčių uždarinėjimo vajų Amerikoje 
savo straipsnyje labai tiksliai

Lietuvių demonstracija Los Angeles prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios 

pastebėjo:,. Bažnyčių uždarymas šiandien 
primena sovietų pastangas sunaikinti 
tikėjimo paminklus. Argi katalikams 
reikėjo griebtis komunistinių metodų? Dėl 
ko? Kai okupuotoje Lietuvoje bažnyčias 
paversdavo fabrikais, visi verkė ir kaltino 
bedievius. Dabar tą patį daro bažnyčios 
vadai, tik vietoje fabriko paverčia į butus, 
kad užtikrintų pensiją kunigams. Nedidelis 
skirtumas. Kiek dar lietuviškų parapijų 
bus uždaryta, niekas nežino. Bet, atrodo, 
lietuviams reikės ieškoti Dievo kur nors 
kitur, nes bažnyčiai svarbiau sumokėti 
milijardus už jų sielovadą padarytas 
skriaudas mažiesiems (laimei, atrodo, kad 
tokių tarp lietuvių kunigų nebuvo) “.

Priešindamiesi sprendimui uždaryti 
Aušros Vartų bažnyčią JAV lietuviai sudarė 
bažnyčios išsaugojimo komitetą, į kurį 
įeina: Ramutė Žukas (Žukaitė), Vita 
Janulevičiūtė, Raimundas Kirstinas, Vesta 
Jansonaitė, Mindaugas Blaudžiūnas, 
Laurynas Vismantas, Laima Šiliekytė-Hood, 
Saulius Janusas, Elaine Derso, Christine 
Nakraseive. „Mes manome, kad Aušros 
Vartų parapijos uždarymo sprendimas yra 
neteisėtas, paniekina dabartinius parapijos 
narius, o juo labiau tuos, kurie pastatė šią 
bažnyčią ir bandė ją išlaikyti 102 metus", 
- sakė JAV LB Niujorko apygardos ir 
Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo 
komiteto pirmininkė Ramutė Žukaitė, 
kalbėdama apie komiteto atsiradimo 
priežastis bei tikslus.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną Detroite (MI), LB Michigano 
apygardos pirmininkės Liudos Ruginienės 
iniciatyva buvo padarytas pareiškimas ir 
priimta rezoliucija bažnyčios uždarymo 
klausimu. Priimti dokumentai išsiųsti 
kardinolui E. Edgan‘ui, Lietuvos bažnyčios 
hierarchams - kardinolui A.Bačkiui, 
arkivyskupui S. Tamkevičiui ir kitiems.

Palaikydami Niujorko lietuvius, kovo 
3 d. Los Angeles prie lietuvių šv. Kazimiero
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bažnyčios vietos lietuviai surengė de
monstraciją, skirtą pademonstruoti lietuvių 
poziciją dėl bažnyčios uždarymo bei 
lietuviško paveldo naikinimo. De
monstraciją organizavo aktyvus Niujorko 
lietuvių bažnyčios išsaugojimo iniciatorius, 
LB Los Angeles apygardos ir Lietuvių 
fronto bičiulių Los Angeles sambūrio 
pirmininkas dr. Rimtautas Marcinkevičius.

Kovo 11 d. lietuvių katalikų bažnyčios 
išsaugojimui skirta demonstracija vyko 
Niujorke, pradžioje prie šv. Patriko 
katedros (kurioje reziduoja kardinolas 
E. Edgan'as), vėliau prie Aušros Vartų 
bažnyčios. Demonstracijoje dalyvavo 
nemažas būrys parapijos narių bei naujai 
į JAV atvykusių jaunų lietuvių. Demon
strantus akylai stebėjo šautuvais ginkluoti 
ir pilnomis priešakcinėmis aprangomis 
apsirengę policijos pareigūnai.

Lietuvos vyskupų konferencija dar 
2007 m. sausio 20 d. aptarė susidariusią 
situaciją Niujorke ir sakė sieksianti, kad 
Aušros Vartų bažnyčia nebūtų uždaryta.

Deja, kaip informavo Vyskupų 
konferencija, Lietuvos vyskupai negali 
tiesiogiai tvarkyti kitos šalies Vyskupų 
konferencijos teritorijoje esančių parapijų 
reikalų ir negali įtakoti JAV katalikų 
Bažnyčios hierarchų sprendimų.

Vyskupų konferencijos sekretoriato 
atstovas Paulius Subačius paaiškino, kad, 
pavyzdžiui. Amerikos vyskupų konfe
rencija, laikydamasi savo vyskupijų 
bendrųjų interesų, bando kai kurias iš tų 
parapijų uždaryti, nes jose yra labai mažai 
krikštų, santuokų ir jos nelabai 
funkcionuoja kaip parapijos.

„Tačiau jos turi istorinę, kultūrinę vertę 
ir su naująja emigracijos banga išvažiavę 
žmonės pradeda jose lankytis“, - parapijų 
reikšmę aiškino P. Subačius.

Iš kairės į dešinę Vidas Abraitis, 
Vidmantas Vitkauskas, Kęstutis Milke- 
raitis, Jonas Kairevičius.

Pasitarimas Lietuvių fronto bičiu
lių organizacijos plėtros klausimais 
Lietuvoje

Kovo 14 d. Kaune buvo susirinkę 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) Kauno ir 
Vilniaus sambūrių vadovai bei aktyvistai. 
Susitikimo pradžioje Vilniaus sambūrio 
pirmininkas Kęstutis Milkeraitis pasida
lino įspūdžiais iš savo vizito Los Angeles 
ir LFB politinių studijų savaitgalio. Vėliau 
buvo aptariami LFB kūrimo Lietuvoje 
klausimai: tariamasi dėl suvažiavimo 
organizavimo, programinių ir kitų doku
mentų rengimo, bendraminčių telkimo, 
viešos veiklos aktyvinimo.

Jaunųjų Amerikos lietuvių darbai 
apie Lietuvos rezistenciją

Žinomų JAV lietuvių visuomenininkų 
Redos ir Juozo Ardžių vaikaitis Kovas 
Juška rašo magistro darbą Lietuvos par
tizaninių kovų tematika. K. Juška studi
juoja tarptautinių santykių istoriją Lon
dono LSE (London School of Economics 
and Political Science) universitete. 
K. Jušką domina JAV ir Didžiosios 
Britanijos valstybių teikta pagalba kovo
jantiems Lietuvos partizanams.
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Kovas Juška

Malonu, kad išeivijos lietuvių vaikai ir 
vaikaičiai domisi Lietuvos istorija ir savo 
magistrų temas renkasi iš Lietuvos 
rezistencijos istorijos. Prieš keletą metų ir 
kitas jaunosios kartos JAV lietuvių atstovas 
Darius Razgaitis, studijavęs Bostono 
universitete, taip apgynė magistro laipsnį 
su panašios tematikos darbu. &

Hollywoodko garsenybė Lietuvoje

Kovo pabaigoje į Lietuvą atvyko garsi 
Hollywood'o kino aktorė Rūta Kilmo- 
nytė Lee. [ tėvų žemę Rūta atvyko ne-

Rūta Kilmonytė Lee ir LFB Los Angeles 
sambūrio pirmininkas dr. Rimtautas 
Marcinkevičius.
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

atsitiktinai - čia jai bus įteiktas medalis 
„Už nuopelnus Lietuvai“.

Rūta Lee sukūrusi kone šimtą 
vaidmenų kine, teatre ir televizijoje ir 
šiandien aktyvi aktorių gildijos narė, 
sėkmingai ir produktyviai darbuojasi 
teatro scenoje. Puikiai kalba lietuviškai. 
Randa laiko lietuvybės puoselėjimui, 
susitikimams su JAV lietuviais ir svečiais 
iš Lietuvos. Praėjusiais metais ji į savo 
spektaklį pakvietė Los Angeles LFB 
studijų savaitgalyje dalyvavusius svečius 
iš Lietuvos. Šiais metais svečius iš 
Lietuvos Rūta Lee priėmė savo namuose.

Sugrįžo amžinam poilsiui

Kovo 17 dieną Kaune palaidoti 
žinomo JAV lietuvių išeivijos žurnalisto, 
literatūros tyrinėtojo, kultūrologo Liūto 
Mockūno (1934-2007) palaikai. 
L. Mockūnas atstovavo liberaliajam 
lietuvių išeivijos sparnui, buvo „Santaros- 
Šviesos“ federacijos narys, ilgametis 
„Akiračių" redaktorius. L. Mockūnas mirė 
š.m. vasario 13 d. Čikagoje. Atsi
sveikinimas su velioniu vyko vasario 22 d. 
Lemonte, kovo 17 d. - Vilniuje. Šv. Pran
ciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčioje už 
velionį šv. Mišias laikė brolis kun. Arūnas 
Peškaitis. Vėliau velionio L. Mockūno 
palaikai buvo pervežti į Petrašiūnų kapines 
ir čia dalyvaujant artimiesiems ir bendra
minčiams palaidoti. *

ĮVYKIŲ IR DARBŲ apžvalgą rengė 
Vidmantas Vitkauskas ir Elena Uselienė.
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