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Pirmajame viršelyje - kpt. Jonas Noreika - teisininkas, rezistentas.
Nuotrauka iš Onos Majauskienės šeimos archyvo

Jonas Noreika (slapyvardis Generolas Vėtra) g. 1910 m. spalio 8 d. Šukionių 
kaime, Pakruojo valsčiuje. Baigė karo mokyklą, bet pasitraukė į atsargą ir įstojo į 
VDU Teisės fakultetą, kurį baigė 1938 m. Dirbo kariuomenės teismo sekretoriumi. 
Po 1941 metų birželio sukilimo buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininku. Aktyviai 
dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1943 m. gestapo buvo suimtas ir išvežtas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą. Baigiantis karui grįžo į Lietuvą. 1946 m. pradžioje su 
bendraminčiais įkūrė pogrindines organizacijas vienijantį centrą - Lietuvos tautinę 
tarybą(LTT), užmezgė ryšius su Žemaitijos partizanais. 1946 m. kovo mėn. J. Noreika 
su kitais rezistentais buvo suimtas, o 1947 m. vasario mėn. sušaudytas ir užkastas 
Tuskulėnuose. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir pradėjus tyrinėti Tuskulėnuose 
nužudytų ir užkastų kovotojų palaikus, Jono Noreikos palaikai buvo identifikuoti ir 
1997 m. kovo 22 d. iškilmingai palaidoti Antakalnio Karių kapinėse Vilniuje.
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Redaktoriaus pastabos
Gyvenimas Lietuvoje ritasi ta pačia vaga. Išrinktieji sau. rinkėjai sau. 

Nedaug trūko, kad Seimas, pažeisdamas Konstituciją, priimtų įstatymą dėl 
mokamo aukštojo mokslo. Žinoma, kai daugelio seimūnų vaikų ir vaikaičių 
baigė aukštąsias mokyklas, galima šią mokymosi pakopą apmokestinti. Bus 
daugiau pinigų visokių valdovų rūmų statyboms. Bus daugiau pinigų ir 
seimūnų išeitinėms kompensacijoms bei rentoms. Vargšai Seimo nariai. Išrinko 
tauta juos atstovauti, o jie nežino kaip išsidirbinėti. Lėšos transportui, 
komandiruotėms, kanceliarinėms ir reprezentacinėms išlaidoms... Dabar dar 
rentoms. Bijo, kad nusipolitikavę, negaus darbo praradę Seimo mandatą. Ir 
viskas iš to vargano Lietuvos piliečio piniginės. O kuo nusikalto vargšas 
Lietuvos dirbantysis, negalintis sudurti galo su galu? Ar /is nenusipelnė rentos 
už vergišką darbą sovietinėje sistemoje, už jo pasmerkimą murkdytis purve 
Nepriklausomos Lietuvos laukinio kapitalizmo sąlygomis? Sutikau kartą seną 
žemaitį, o jis ir sako, mums išsikalbėjus: „Šlubo vokiečio su lazda Lietuvai 
reikia", kad nebūtų išsidirbinėjimo ir nuprotėjimo. - ,. Tada įvestų tvarką “ - 
porino žemaitis... Ar teisus senas žemaitis? Šauksime, kad ne. Bet daugelis 
Lietuvos gyventojų sakys, taip. Kas teisus? Dauguma, žinoma. Bet šuns balsas 
į dangų neina...

Neseniai Lietuvoje buvo įkurta Lietuvių fronto bičiulių organizacija 
Lietuvoje. Tai iki šiol išeivijoje veikiančios rezistencinės organizacijos tąsa, 
jos atšaka, padalinys. Deja, didesnio dėmesio politikai (netgi ir dešinieji, kurie 
labai sėkmingai naudojosi šios organizacijos nariųjinansine parama rinkimams 
ir partijų reikalams) bei žiniasklaida neparodė. O kam? Kam dar viena 
organizacija, galinti tapti konkurente tautos teisuoliams? Kam dar viena 
organizacija, galinti trukdyti „pateptųjų" viražams savo idėjomis ir 
iniciatyvomis? Gal todėl ir visuomenei šios organizacijos įkūrimas pasirodė 
pavėluotas ir bereikšmis. Užteko tik paskaityti DELFI svetainėje eilinių piliečių 
pasisakymus (kurių buvo per 400) dėl šios organizacijos įkūrimo. Iš daugelio 
pasisakymų ryškėjo abejingumas ir netgi priešiškumas naujai besikuriančiai 
organizacijai. Tad ar neatėjo laikas pasakyti, kad karalius yra nuogas? Kad 
laimėjome nepriklausomybę, bet pralaimėjome Lietuvą. Pasvarstykim.

Mes tikime savo pasirinktu ir einamu keliu, mes tikime tais idealais, vardan 
kurių kovojo ir žuvo mūsų seneliai, tėvai ir broliai. O ir mes patys dėl Lietuvos 
laisvės kovojome. Ir ginklu, ir žodžiu, ir ryžtingais veiksmais. Todėl mums ne 
tas pats kas vyksta Lietuvoje ir gimtame kaime ar mieste. Nenustokime vilties, 
kovokime už dvasinį išsivadavimą ir dvasinę nepriklausomybę! Tai mūsų visų 
pareiga.
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Laiškai
Praėjo 66 metai nuo anos siau

bingos Birželio 22-23 nakties ir. nostal
gijos gražintas mintimis į tą laikotarpį, 
norėčiau susiorientuoti kur atkeliavome 
ir kur einame. Klausimų šimtai, nuostabi 
sukaktuvių dienos tyla, net garsiai 
nekalbama apie ta Sukilimą. Jausmas 
lyg po laiko antklode, patylomis tik su 
tų dienų bičiuliais pasikalbame. Dėl 
laisvės tada aukojomės. o šiandien ta 
laisvė kartais taip kasdieniškai verti
nama. Tyli ir spauda, užklausus jauną 
lietuvį apie sukilimą, jis tik be atsakymo 
pasižiūri lyg į iš miško atėjusį. Istorijoje 
tokias datas švęsdavome, girdžiu net 
tūkstantmečio datą didžiai iškilmingai 
ruošiasi paminėti, kai Lietuvos vardas 
buvo ištartas. Šiandien nei iš Prezi
dento, nei iš seimūnų negirdžiu, kad 
savo tautai primintų Tautos Sukilimo 
dieną, kai buvo viešai uždegta ugnis 
dviem pasaulio galiūnams susikovus 
ant mūsų žemės, degusi per 50 
okupacijos metų. Norisi pasakyti, kad 
Sukilimo sukaktis yra svarbesnė, negu 
su pamišimu visur švenčiama Joninių 
diena, bet niekas neklausys... Laikmetis 
kitas, žmonės kitokie...

Dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Kižys, prof. 
J. Brazaitis ir dr. P. Kisielius LFB vado
vybės pasitarime 1956 m.

Vis tik gavau sveikinimų su 66- 
uoju Sukilimo jubiliejumi. Todėl noriu 
pasveikinti visus bičiulius ir bendra
žygius. Nenusiminkime, džiaukimės, 
esame laisvi ir daug padarėm viešai 
sukildami prieš Lietuvos priešus. (...)

Iš dr. K. Ambrozaičio 
laiško LFB vadovams 

2007 m. birželio 23 d

Dirbta, kovota ir aukotasi ne be reikalo. Žmogaus atmintis trumpa, kaip ir 
jo amžius. Todėl viską į savo vietas sudėlios istorija. O jūs buvote ne 

istorijos liudininkai, o jos dalyviai ir kūrėjai.
Tad pagarba ir šlovė jums!

Lietuvių fronto bičiulių taryba. Į LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai ugdy ti 
Centrinė ir Lietuvos filialo tarybos bei žurnalo LAISVĘ" redakcija ir 
redakcinė kolegija sveikina visus 1941 m. birželio sukilimo dalyvius su 

Tautos sukilimo 66-siomis metinėmis.
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Laiškai

Mieli bičiuliai,
rašau šį laiškelį su džiaugsmu 

širdyje, kad dar girdis tautoje tas 
„tyruose“ šaukiančiojo balsas: nenu- 
rimkime, prisikeikime ir susikibkime 
rankomis (širdžių vienybėje) lyg tame 
Baltijos kelyje.

Ačiū jums, mieli broliai, už 
„Į LAISVĘ“ žurnalą. Kiek daug čia 
garbingų ir talentingų asmenybių 
randi; koks kilnus idealas pasirinktas: 
mano (kaip lietuvio) tautinė prigimtinė 
tapatybė ir jos išlikimas.

Aš neesu koks nors intelektualas, 
bet eilinis darbininkas, duonelę užsi
dirbęs sau ir šeimai plikomis rankomis 
ir savo prakaitu. Galėjau, žinoma, 
mokytis (net baigti aukštąjį mokslą gal 
net Maskvoje ar Leningrade), jei 
būčiau parsidavęs ir savo idealus išda
vęs. Tokių pasiūlymų gavau būdamas 
tremtyje Sibire. Kadangi griežtai 
atsisakiau, buvau ir toliau gniuždomas, 
persekiojamas, kankinamas. Ačiū 
Dievui, mirė Stalinas ir liovėsi mano 
kančios. Tačiau neilgam. Grįžau į 

Lietuvą po 10 metų tremties slaptai, 
nes neturėjau čia teisės gyventi. 
Nepasakosiu kaip legalizavausi. tik 
buvo graudu išgirsti iš lietuvių sau
gumiečių verdiktą: „tavo tėvynė - kur 
baltos meškos, duodam tau 24 vai. ir 
arba pats išvyksti arba...“.

Šiandien džiaugiuosi užauginęs 
(žinoma su žmona) tris sūnus. Dorus, 
sąžiningus, mylinčius Dievą ir Tėvynę 
patriotus.

Šis laiškelis - tai padėka jums 
bičiuliai, kurie patys vienijatės ir 
kviečiate mus (eilinius žmones) dar 
kartą visiems susikibti rankomis ir 
poeto Petro Babicko žodžiais prisiekti:

„Kai dingsta viltis paskutinė, 
kai visur tik klasta ir kančia, 
aš prispaudęs ranką prie krūtinės, 
vėl prisiekiu - Tėvyne, Tu čia." 
Negaliu bičiuliai jums niekuo padėti, 

tik nušluostau gailią ašarėlę ir mel
džiuos: Dieve, globoki jus. Man jau 
81 m., labai blogai matau, stringa atmin
tis, negąsdina mirtis, nes jau laikas...

Dar kartą ačiū ir atleiskit...

Alfonsas Brūzga
Šiauliai

2007m. gegužės I d.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Fondui 
už 2000 JAV dolerių paramų žurnalo „Į LAISVĘ“ leidimui.

Redakcija ir administracija
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Nuomonė

Budėjimas naktyje
Juozo Brazaičio [žvalgos 

apie būsimą išsilaisvinusią Lietuvą

Juozas Kojelis

1945 metais prof. Juozas Brazaitis 
samprotavo:

Po pirmojo pasaulinio karo lietuvių 
tauta, kuri ilgų metų pastangomis 
buvo atgavusi tautinę sąmonę ir 
jaunatvišką drąsą bei ryžtingumą, 
galėjo tarp sugriuvusių atsistoti ir 
tarti: esu.

Nepriklausoma Lietuva nebuvo 
stipri tarp tų dviejų vėl stiprėjančių 
kaimynių. Ji laikėsi ne tiek savo jėga, 
kiek pusiausvyra tarp tų dviejų 
pasaulių. Buvo viltis, kad ir naujajame 
jų konflikte. Antrajame pasauliniame 
kare Lietuva bus nuniokota, tačiau 
atsikels, nes abu konkurentai vėl bus 
nusilpę. Betgi išėjo kitaip. Sugriuvo tik 
vienas „pasaulis“. Rytinis išaugo iki 
neregėto dydžio. Pusiausvyra 
pradingo. Net daugiau: Lietuva 
nustojo buvus dviejų pasaulių riboje. 
Toji riba pasistūmėjo toli į Vakarus - 
iki Elbės. Lietuva nustojo buvus net 
rungtynių objektu.

Antra vertus, Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpis, krašto laisvės 
kovotojų heroizmas ir tremties veikla 

laisvajame pasaulyje, padarė Lietuvos 
vardą žinomu, jog trindami jį iš 
žemėlapio. Vakarai susilpnino savo 
moralinę atramą, tokią reikalingą šios 
dienos propagandiniame psicholo
giniame Rytų-Vakarų kare. Mūsų 
paaukojimu Vakarai nieko nelaimėtų, 
tai nebūtų prasmės jiems nė rankų 
teptis.

Mūsų padėtis dar dėl to stiprėja, 
kad tokių kaip mes yra ir daugiau. Visų 
bendras balsas, kuris de facto egzi
stuoja, yra juo stipresnis ir efekty
vesnis, ir nors nemielai, jis bent 
klausomas, jei ir neišklausomas.

Kai griuvo carinė Rusija, Lietuvos 
nepriklausomybės principinę teisę 
reikėjo dar de facto išsikovoti patiems 
savo drąsa, rizika ir krauju. Kai grius 
komunistinė Rusija, kovoti dėl tokios 
teisės pripažinimo netektų. <.... >

Šioje perspektyvoje turi prasmės 
mūsų (tremtinių - 1944 metų pabėgėlių) 
tikėjimas ateitim ir mūsų intensyvi 
veikla, nesitenkinant pliku laukimu ir 
širdį draskančiu dūsavimu. Veikla, kad 
nenustotų buvus jautri demokratinio
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Nuomonė

pasaulio moralinė sąmonė ir nesiliautų 
jai kalbėjęs sąžinės balsas apie Vakarų 
prisiimtą atsakomybę už netolimą 
praeitį ir artimiausią ateitį.

Gyvenimas išsilaisvinusioje Lie
tuvoje atneš staigmenų

Reikia tikėti, kad dabar tęsiasi tik 
sapnas, ilgas, košmariškas. Reikia taip 
pat tikėti, kad sykį jis pasibaigs, ir 
atsidursime paliktoje žemėje, nė 
vienam dar neamtytoje Lietuvoje. Bus 
tada pirmas džiaugsmo apsvaigimas, 
bus tada išbučiuota pirmoji žemės 
pėda. O paskui prasidės gyvenimas, ir 
jis atneš ne vieną staigmeną.

Gali būti staigmena, kad pasijustu- 
mėm tada vienas kito nebesuprantą - 
tas nedaugelis žmonių tame nedide
liame Lietuvos plote. Jame susitelks, 
neabejotinai, lietuviškos širdys, bet 
nebe viena širdis. Vienos jų bus grū
dintos kietos sovietinio gyveni o tikro
vės. Tokių bus daugiausia. Mažiau 
bus - bet bus - kurie bus išėję iš 
Sibiro vergijos, ir vis dėlto gyvi 
satsiradę Tėvynėje. Ir gal mažiausias 
skaičius bus grįžusių iš laisvų Vakarų.

Galime tada būti liudininkais, 
kad pačioje Lietuvoje išlikę nebus 
vienodi. Dalis bus įvairiais keliais 
gelbėjęsi, kad išliktų legaliame 
gyvenime. Ne vienas jų bus nuėjęs 
prisitaikymo keliu. Kita dalis bus 
išlikę miškuose - laivės kovotojų liku
čiai. Ar pastarieji, sunkiausią vargą 
paty rę, galės suprasti tuos, kurie 
legaliame gyvenime išliko? Ar jų 

dvasioje susikaupęs skausmas nešvies 
prisimetėUų, pataikūnų priekaišto? 
Ar pradėjus gyvenimui normalėti, 
pirmieji nepatirs naujo nusivylimo ir 
karčios gyvenimo tikrovės: ar jie bus 
daugumai nereikalingi, nepatogūs ir 
nustumti į šoną naujojo gyvenimo 
eigoje? O juk jie. aukojęsi kovai už 
laisvę, svajojo galėsią tarti gal net 
lemiamą žodį laisvos valstybės 
tvarkyme.

Prof. Juozas Brazaitis, pacitavęs 
vieno laisvės kovotojo pasisakymą iš 
Daumanto „Partizanai už geležinės 
uždangos“ 239 psl., „mes reiškiame 
kuklių vilčių turėti tiesioginės įtakos 
tolimesniam mūsų krašto tvarkymui“, 
savo įžvalgas tęsia: Tie žodžiai rodo, 
kokie nerealūs yra samprotavimai, 
jog rezistencija neturi politinių 
siekimų ir nesvajoja tarti žodžio dėl 
savo šalies politinės ateities... Kai 
valstybė yra nelaisva, niekas to 
žodžio jiems neneigia...

Kas kita bus, kai bus atgauta 
laisvė ir dings pavojus reikštis 
valstybės reikaluose. Tada atsiras 
daug sugebančių ir norinčių, ypač iš 
tų. kurie dangstėsi lojalumu buvu
siam režimui ne tik išlikimo dėlei, bet 
kartais ir dėl karjeros. Taigi, ar tada 
išlikę gyvi partizanai nepergyvens tos 
„atliekamo žmogaus“ tragedijos?

Ir žmonių dvasia gali būti kita

Iš Vakarų grįžęs neras paskutinį 
kartą matytų ežių, kurios skyrė lauką 
nuo lauko, neras vyšnių sodų, neras
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Nuomonė

pro juos šviečiančių langų. Gyvenimo 
veidas bus kitas. Bet ir žmonių dvasia 
gali būti kita. Bus išaugusi nauja 
karta naujose sąlygose.

Prof. Juozas Brazaitis kalba apie 
palyginti greitą grįžimą - okupacijos 
sąlygose užaugus vienai generacijai. 
Iš tikrųjų, užaugo maždaug trys 
generacijos. Tautos dvasia sužalota 
keleriopai skaudžiau.

Komunistų partija skundžiasi ir 
barasi, kad Lietuvos mokyklose vis 
dar per daug reakcijos, nacionalizmo, 
buržuazinės supuvusių Vakarų dva
sios. Tas skundas reiškia, kad komu
nistai ypač suinteresuoti išrauti tą 
dvasią ir įsodinti kitą - rusišką ir 
marksistinę galvoseną ir jauseną... 
Bus jaunimo, kuris reakcijos keliu 
pasipriešins visam tam komunizmo 
malūnui. Tačiau bus daug ir tokių, 
kuriuos mokykla paveiks. Religinis 
gyvenimas nebus išnykęs, bet jis 
negalės būti kultivuotas jau vien dėl 
to, kad tam nėra jokių priemonių. Jis 
bus palenktas domėtis daugiau 
empiriniais reikalais, o visas filosofinis 
žvilgsnis bus nustelbtas...

Grįžusieji iš Vakarų laisvės turės 
pajusti, kad ten išaugęs naujas lietuvis 
ima gyvenimą į savo rankas. Netrukus 
gal pajus ir jo nedraugingumą grįžu- 
siems. (Iš tikrųjų nedraugingumas 
buvo parodytas tik idealistams išei
viams, kurie Lietuvos labui galėjo 
aukotis ir aukoti, ir kurie išeivijoje daug 
nuveikė Lietuvos laisvės labui. Rezi
stencinė Lietuvių Fronto organizacija - 
išeivijoje pasivadinusi Lietuvių fronto 

bičiuliais - išsilaisvinusioje Lietuvoje 
liko nežinoma).

Taigi, galime būti liudininkais ir 
sykiu dalyviais tarpusavio nesusi
pratimų, konfliktų, nusivylimų. Mini
atiūroje panašus jausmas buvo ne 
vienam klaipėdiečiui ar vilniečiui 
įsijungusiam į Lietuvos valstybės 
gyvenimą. O jie, konfliktai, turi ir gali 
būti išvengti ir sušvelninti, jei bus 
tinkamai tam pasiruošta.

Nuotaikos, ruošiantis grįžti

Profesorius Juozas Brazaitis maž
daug prieš 55 metus išeiviams siūlė 
ugdyti savyje tokius nusiteikimus: 
Susigyventi pirmiausia su mintimi grįžti 
į savo kraštą, kai tik bus galima; grįžti 
kurtis jame iš naujo, kaip teko čia iš 
naujo kurtis, bet nesvajoti apie turėtas 
Lietuvoje tarnybas ir pareigas.

Susigyventi su mintimi, kad 
laisvos Lietuvos likimas toliau pri
klauso tiems, kurie ten liko ir išaugo. 
Tremtinių vaidmuo bus didelis, bet 
pagalbinis; iki jie susilies su ten 
išaugusiais ir likusiais - jie bus 
talkininkai, kurie gali daug padėti 
savo nauja patirtimi.

Susiprasti su mintimi, kad to 
gyvenimo, kurį tremtinys paliko 1944 
metais ar anksčiau, nebėra ir nebebus. 
Lietuva nuo to momento, kai iš jos 
pasitraukta, nesustingo ir nemirė, ir, 
nors žalojama, bet gyva, tik pasikeitusi. 
Iš negausios medžiagos, kurią turime 
apie dabartinę Lietuvą reikia ją mėginti 
atspėti, suprasti, įsivaizduoti.
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Turima laiko susigyventi su tomis 
demokratinės dvasios dorybėmis, 
kurios palengvina visuomeninį sugy
venimą- reikalavimu taikyti pareigas 
ir teises kitiems tas pačias kaip ir sau; 
suvokimu, kad žmonių tarpusavio 
sugyvenimą daugiausia lemia 
„nerašyta konstitucija“, kuri yra 

žmogaus elgesyje ir darbuose, o ne 
susitarimų ir įstatymų kodeksuose.

Šitoks psichologinis pasiruošimas 
padėtą išvengti staigmeną ir nusivy
limo, padėtą harmoningai įeiti į naują 
gyvenimą, kuris galėtą suklestėti la
bai kūrybingai kaip tik dėl to gausu
mo žmonių su įvairia patirtimi.

Kursyvu pateiktos citatos paimtos iš Juozo Brazaičio RAŠTŲ V tomo 
straipsnio „Budėjimas naktyje". Prof. Antanas Maceina straipsnio autorių yra 
pavadinęs DIDŽIUOJU LIETUVIU. Kviečiame žurnalo „Į LAISVĘ" skaitytojus 
laiškais redakcijai šias įžvalgas aptarti.

ELFB konferencijos, vykusios Tiibingene 1953 m. rugsėjo 5-6 d., dalyviai. Centre 
J. Grinius, jo dešinėje — A. Grinienė, J. Brazaitis. Ketvirtas iš kairės stovi V. Natkevičius, 
penktas — A. Maceina.

Nuotrauka iš K J. Čeginsko asmeninio archyvo

Į LAISVĘ • balandis-birželis /2007 9

11



Nuomonė

Kas ką gadina - valdžia 
žmones ar žmonės valdžią?

Vidmantas Valiušaitis

Lietuvoje gajus įsitikinimas: 
valdžia žmogų „gadina", politika 
visuomet esti „nešvari politika", patys 
politikai - „persmelkti" korupcijos, 
todėl padoriam žmogui politikoje nėra 
kas veikti. Tas negatyvus visuomenės 
požiūris į politiką iš dalies paaiškina, 
kodėl partijų veikloje dalyvauja tik 
apie 1 procentą Lietuvos žmonių.

Apsipratimas - blogiausias pasi
rinkimas

Menko politinio aktyvumo prie
žasčių, aišku, yra ir daugiau, tačiau 
politinę veikseną lydįs tamsus stere
otipas, žmonių sąmonėje susidaręs jau 
nepriklausomos Lietuvos laikais, ne
abejotinai - praktinė lietuviško politi
kavimo kokybės išdava.

„Vyriausybę reikėtų sudaryti iš 
žurnalistų: jie viską žino, viską pastebi, 
viską išmano“, - prieš keletą metų 
šmaikštavo vienas žinomas Lietuvos 
politikas, tuo pakeldamas ir susirin
kusiųjų auditorijos nuotaiką. Šios 
ironijos potekstė, deja, pabodusi: taip, 
mus kritikuoja, tačiau už mus geresnių 
vis tiek nėra, pasirinkimas, kuris buvo 
padarytas, - geriausia išeitis...

Visuomenės susitaikymas su 
esama padėtimi ir apsipratimas su 
apkartusiais politikais - kaip tik yra 
blogiausias pasirinkimas. Britų litera
tūros klasikas ir žurnalistas Bernardas 
Shaw, skirtingai nei dauguma lietuvių, 
manė priešingai: valdžia nepagadina 
žmonių, tačiau kvailiai, gavę valdžią, ją 
pagadina.

Grėsmių mastas - padidėjo

Vilniuje ir Kaune neseniai buvo 
pristatyta Virgilijaus Čepaičio knyga 
„Su Sąjūdžiu, už Lietuvą“. Tai, galima 
sakyti, pirmoji rimtai parašyta Sąjūdžio 
istorija, aprėpianti laikotarpį nuo 
1988 m. birželio 3 d., t. y. formalaus 
Sąjūdžio įsikūrimo, iki 1990 m. kovo 
11 d. Ji gyvai ir įtikinamai primena 
daugelį primirštų dalykų, motyvavusių 
ano meto visuomenę istoriniam žygiui 
ir sudariusių prielaidas pakeisti pasau
lio žemėlapį.

Politinis tikslas, sutelktinėmis 
visuomenės pastangomis, buvo pa
siektas - valstybės nepriklausomybė 
iškovota. Tuo tarpu socialiniai bei 
kultūriniai Sąjūdžio tikslai, deja, taip ir
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pasiliko tik popierinėse rezoliucijose. 
Jų net nebandyta rimtai siekti. Nebuvo 
laiko. Viską užgožė bergždžia buvusių 
bendražygių tarpusavio kova ir rie
tenos.

O tie socialiniai bei kultūriniai 
tikslai šiandien gal net aktualesni nei 
tada, kadangi egzistencinių grėsmių 
mastas kai kuriais atžvilgiais netgi 
padidėjo (šeimos institucijos krizė, 
demografinės problemos, nauji 
narkomanijos, alkoholizmo, socialinės 
atskirties iššūkiai, lietuvių kalbos 
išsaugojimo ir visaverčio 
funkcionavimo, kultūros tęstinumo 
rūpesčiai ir 1.1.). Tačiau politiniam 
lygmeny šios problemos rimtai 
nebesvarstomos, sprendimų
neieškoma ir nesiūloma.

Toli nuo gyvenimo praktikos

V. Čepaičio knyga verta dėmesio 
bent keliais aspektais. Visų pirma ji 
subtiliai primena „senas Sąjūdžio sko
las“ visuomenei - nepasiektus tikslus 
ir neįgyvendintus pažadus, apie ku
riuos šiandien nebekalba su Sąjūdžio 
vėliava politinę karjerą pradėję, val
džios srėbtelėję, vėliau saugias užuo
vėjas įvairiose partijose ar valdiškoje 
tarnyboje (įskaitant ir diplomatinę) 
išsirūpinę politikai. Apie LKP ir jos 
stagnatoriškus veikėjus čia nekalbu, 
kadangi Sąjūdis ir kilo prieš šią 
nepaslankią pajėgą kaip „reformų 
sąjūdis“, pasižadėjęs keisti gyvenimą 
visais jo skerspjūviais. Nuo privilegijų 
nomenklatūros „mandarinams" panai

kinimo, susvetimėjusių valdininkų 
biurokratinės savivalės pažabojimo iki 
humanistinėmis vertybėmis grįstos 
„tautos švietimo sistemos“ sukūrimo, 
pažangios aukštojo mokslo, teismų 
sistemos reformos įvykdymo, net 
„geros valios“ sampratos į politinę 
veikseną sugrąžinimo, kur Sąjūdis 
pasisakė „už vienybę - prieš skal
dymą, už pasitikėjimą - prieš įtarumą, 
už statymą - prieš griovimą, už gaivi
nimą- prieš slopinimą“... Kaip visa tai 
neįtikėtinai toli nuo šios dienos nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo prak
tikos...

Būtina politinės sistemos reforma

Vis dėlto V. Čepaičio knyga drauge 
primena ir tai, kokia neįveikiama isto
rine jėga gali tapti visuomenė, gebanti 
iškelti aiškius tikslus ir kry ptingai jų 
siekti. Kadangi demokratija vis dėlto 
yra upė, ne stovinčio vandens pelkė- 
janti kūdra. Demokratijos sąlygomis 
permainos anksčiau ar vėliau vis tiek 
įvyksta, todėl pasiduoti per dideliam 
pesimizmui - žalinga.

Taip. Lietuvos politinė sistema yra 
neefektyvi. Taip, ji nepajėgi atsinau
jinti, nepajėgi konsoliduoti, o ne skai
dyti politinį potencialą, nepajėgi iškelti 
naujų lyderių, išryškinti efektyvesnių 
šalies modernizavimo idėjų.

Tačiau viltingų ženklų esama. Tie 
patys „politikos stumbrai“ nuo Sąjū
džio laikų abejingai ganęsi ir ramiai 
atrajoję įstatymų šabakštynais atitver
tuose politikos draustiniuose, šiandien 
jau dairosi pakėlę galvas. Pastarojo
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meto politiniai skandalai, o ypač - 
valstybės saugumo departamentą su
drebinusysis, atidengė politinio elito 
atotrūkio nuo visuomenės reikmių 
mastą ir neišvengiamą politinės siste
mos reformavimo būtinybę.

Visuomenė ima telktis

Pirmieji rezultatai - prieš akis. 
Grupė nepartinių Lietuvos piliečių 
Variausiajam administraciniam teismui 
apskundė Vyriausiosios rinkimų komi
sijos sprendimą neregistruoti jų kandi
datais savivaldybių tarybų rinkimuose. 
Prašydamas išaiškinti, ar nėra galimo 
prieštaravimo, teismas kreipėsi į Kon
stitucinį Teismą. Pastarasis paskelbė, 
kad įstatymas, numatantis politinėms 
partijoms išimtinę teisę kelti 
kandidatus savivaldos rinkimuose, 
prieštarauja Konstitucijai.

Ta politinė bala, kurioje Lietuva 
šiandien beviltiškai murdosi, plačio
sios visuomenės akivaizdžiai neten
kina. Tai liudija žmonių požiūris į 
politines partijas ir Seimą, pasitikė
jimas kuriais tesiekia vos 5-7 %. Turint 
galvoje, kad partijų veikloje dalyvauja 
tik 1-2 % balsavimo teisę turinčių 
piliečių, nesunku suprasti, į kokio 
nedidelio ratelio ir į kokio menko pasi
tikėjimo žmonių rankas yra patekęs 
Lietuvos likimas.

Padėtis keisis. Ateina metas, kai 
visuomenė vėl iš naujo ima telktis ir 
sąmoningai organizuotis. Veikti laikmetį 
atitinkančiomis priemonėmis. Ir orga
nizuotis, visų pirma, prieš vadinamąjį 

defetizmą, t.y. nepasitikėjimą savo 
jėgomis, nesitikėjimą įveikti kliūtis, 
pasidavimą baimei ir neįgalumą siekti 
kilnių, daugelį žmonių įkvepiančių, 
visuomenę mobilizuojančių bendrų 
tikslų.

Mūsų pačių istorinė patirtis panei
gia tą įsigalėjusį melancholiškai verk
smingą, fatališkai pasyvų, išankstinį 
nepasisekimą ir nepasitikėjimą savimi 
pranašaujantį požiūrį, surakinusį dar 
daugelio žmonių mąstymą.

Pirmoji artėjančių reformų 
kregždė

Tačiau kitos išeities nėra. Lietuva 
turi nedaug laiko. Sisteminių reformų 
reikalauja daugelis socialinio gyvenimo 
sričių - nuo savivaldos sugrąžinimo 
vietos bendruomenėms iki giluminių 
permainų medicinos, švietimo, 
profesinio ugdymo, aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir kt. srityse. Politinė 
sistema turi pagaliau pradėti tarnauti 
žmogui. Priešingu atveju - kam ji tokia 
reikalinga?

Gyvybiškai būtinos reformos 
privalo būti įvykdytos 2007-2013 metų 
laikotarpiu, kai Lietuvos biudžetas bus 
reikšmingai papildomas dideliais ES 
pinigais.

Konstitucinio teismo sprendimas, 
keičiantis savivaldos rinkimų koncep
ciją, man regis, įkvepiantis dalykas. Jis 
privers keistis ir pačias politines 
partijas, labiau atsiverti visuomenei ir 
įsileisti naujus aktyvius žmones.
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Kapitonas Jonas Noreika- 
Generolas Vėtra

Vidas Vitkus

Jonas Noreika
Šiais metais sukako 60 metų nuo 

žymaus antinacistinės ir antisovietinės 
rezistencijos vado, Žemaičių Legiono 
ir Lietuvių tautos tarybos įkūrėjo bei 
pirmininko, vieno iš Lietuvos ginkluo
tųjų pajėgų Vyriausios vadovybės 
vado, kpt. Jono Noreikos-Generolo 
Vėtros žūties.

Jonas Noreika gimė 1910 m. spalio 
8 d. Anelės ir Baltraus Noreikų šei
moje, Šukionių kaime, Pakruojo vals
čiuje, Šiaulių apskrityje.

1929 m., baigęs Šiaulių komercinę 
gimnaziją, įstojo į Lietuvos kariuo
menės Karo mokyklą. 1931 m. ją baigė 
ir buvo paskirtas į 7-ąjį Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio (DLK) Butigeidžio 
pėstininkų pulką Klaipėdoje.

Jonas Noreika 1934 m. įstojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą 
studijuoti teisę. Tais pačiais metais 
perėjo į 2-ąjį DLK Algirdo pulką 
Kaune. 1936 m., gavęs leitenanto 
laipsnį, buvo paskirtas lektoriauti Karo 
mokykloje. 1938 m. Jonas Noreika, 
gerai išlaikęs visus egzaminus VDU ir 
labai gerai atlikęs diplominį darbą 
„Bausmės karinės prievolės įstatyme“, 
gavo diplomuoto teisininko diplomą. 
Netrukus jam buvo suteiktas kapitono 
laipsnis ir jis buvo paskirtas dirbti 
Lietuvos kariuomenės teisme, kur 
dirbo iki sovietinės okupacijos.

J. Noreikos karinės atestacijos by
loje pažymėta, kad jis yra sumanus, 
taktiškas ir valstybės reikalus supran
tąs karininkas, tinkamas užimti aukš
tesnę vietą.
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Šalia tiesioginio darbo J. Noreika 
redagavo karininkams skirtą žurnalą 
„Kariūnas“. Pasižymėjo kaip aktyvus 
publicistas, novelistas. Rašė straip
snius į leidinius „Karys“, „Kardas“, 
„Lietuvos aidas" ir kitur.

Už rašinius „Karyje“ („Išpirkta 
kaltė“, „Trys velniai", „Laimė“) gavo 
kariuomenės vado premiją, o 1939 m. 
jis laimėjo žurnalo „Karys“ pirmojo 
laipsnio literatūrinę premiją.

Per 1936 m. šv. Kalėdas Jonas 
Noreika vedė. Noreikų šeimoje gimė 
duktė Silvija, kuri šiuo metu su šeima 
gyvena JAV, Čikagoje.

1940 m. spalio 28 d. sovietinės 
„Vyriausiosios likvidavimo komisijos“ 
įsakymu Nr. 24 buvo paleistas į atsargą.

Sovietų atleistas iš Lietuvos 
kariuomenės, J. Noreika iš kartojau - 
1940-ųjų metų rudenį, perėjo į anti- 
sovietinės rezistencijos kovos pogrin
dį. Susisiekęs su Lietuvių Aktyvistų 
Frontu (LAF), tų pačių metų rudenį 
įkūrė visos Žemaitijos sukilimo prieš 
sovietinius okupantus centrą. J. Norei
ka Mardosuose (Plungės valsčius) 
suorganizavo Tautinio Darbo (TDA) 
kuopą, kaip integracinę LAF'o dalį. 
Ryšių nustatymui ir direktyvinių 
nurodymų gavimui J. Noreika pats 
asmeniškai keletą kartų perėjo sovietų- 
vokiečių sieną, o taip pat organizavo 
keleto Lietuvos inteligentų pabėgimą 
į Vakarus.

1941 m. birželio 22 d., tik karui 
prasidėjus, 11 vai. kapitonas J. Noreika 
su savo būriu iš 12 vyrų, aktyviai 
įsijungė į besitraukiančių sovietinių 
pasieniečių persekiojimą.

Tuoj pat po sukilimo J. Noreika 
buvo paskirtas Šiaulių apskrities virši
ninku. Būdamas tose pareigose, vado
vavo visos Žemaitijos antinacistinei 
rezistencinei kovai pogrindžio sąlygo
mis, gynė krašto reikalus prieš oku
pantus. 1941 m. liepą, kartu su kitais 
10 Žemaitijos inteligentų, reikalavo 
vokiečių vadovybės uždrausti geno
cidą prieš lietuvių ir žydų tautybės 
žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą. 
1941 m. liepos mėn. kpt. J. Noreika, 
drauge su kitais penkiais Lietuvos 
kariuomenės karininkais, savo bute 
įsteigė „Žemaičių legioną“. Į šią 
organizaciją įsijungė 1944 m. gegužės 
mėn. pabaigoje vokiečių uždraustos 
generolo Povilo Plechavičiaus Vietinės 
rinktinės (LVR) daliniai, kitos 
antinacistinės grupuotės ir pasivadino 
partizanais - Vanagais.

Dirbdamas atsakingose pareigose 
Šiaulių apskrityje, Jonas Noreika rūpi
nosi ne tik tiesioginėmis savo parei
gomis, antinacistinės rezistencijos 
reikalais, bet ir žydų tautybės žmonių 
gelbėjimu. Žydų gelbėjimui jis net suor
ganizavo Šiaulių inteligentų grupę, 
kuri važiavo į Kauną reikalauti iš nacių 
okupacinės valdžios, kad vokiečiai 
nenaikintų žydų ir neterorizuotųjų kaip 
nepilnaverčių asmenų.

1943 m. vasario mėn. J. Noreika 
išspausdino Šiaulių laikraštyje „Tėvy
nė“ straipsnį „Šių dienų Vokietija“, 
kuriame demaskavo nacių režimo 
pragaištingumą lietuvių tautai, taip pat 
ir pačiai Vokietijai. Po šio straipsnio 
išspausdinimo, tai yra 1943 m. vasario 
23 d., vokiečių gestapas jį areštavo ir
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įgrūdo į Šiaulių kalėjimą. Mardosų 
pogrindis, būdamas gerai pažįstamas 
su Šiaulių apygardos vokiečių general- 
komisaru Gewecke, kartu su Šiaulių 
inteligentais išpirko jį iš kalėjimo. 
Tačiau J. Noreika ir toliau neatsisakė 
antinacistinės veiklos. 1943 m. kovo 
17 d. gestapas J. Noreiką suėmė ir, 
kartu su 45 Lietuvos inteligentais, 
išvežė į Štuthofo koncentracijos 
stovyklą.

1945 m. gegužės mėn., sovietų 
armijai užėmus lagerį, buvo gydomas 
karinėje ligoninėje, po to paskirtas į 
1261-ąjį atsargos pulką eiliniu, o šį 
likvidavus - į 7032-ąjį pulką. Vėliau 
buvo demobilizuotas ir lapkričio mėn. 
grįžo į Vilnių, kur nuo 1945 m. gruodžio 
10 d. pradėjo dirbti Lietuvos Mokslų 
Akademijoje juriskonsultu.

Susitikęs su štuthofiečiais drau
gais ir kitais iš anksčiau pažįstamais, 
tarp jų Ona Lukauskaite-Poškiene, 
Stasiu Gorodeckiu, Jonas Noreika 
Vilniuje, 1946 m. pradžioje organizavo 
centrą - vadovauti visos Lietuvos 
antisovietinės kovos pogrindžiui. Šiais 
tikslais Jonas Noreika 1946 m. įkūrė 
Lietuvių tautos Tarybą (LTT).

Vilniuje J.Noreikos iniciatyva buvo 
sukurta Jaunimo mirtininkų grupė, 
kuriai buvo pavesta atlikti ypatingos 
reikšmės LTT uždavinius.

1946 m. sausio pradžioje J.Noreika, 
tarpininkaujant Laukaičiui (Šerkšnui), 
Dzūkų grupės ryšininkui, Marcinkonių 
vidurinės mokyklos mokytojui 
Valentukevičiui, sušaukė pirmąjį 
Lietuvos jaunimo pasitarimą ir įkūrė 
aktyvią jaunimo grupę LTT įstatymų 
vykdymui.

1946 m. sausio mėn. LTT įkūrė 
Lietuvos Ginkluotųjų pajėgų Vyriau
siąją vadovybę (LGPVV), kurios vadu 
buvo paskirtas Jonas Noreika, jam 
suteikiamas Lietuvos ginkluotojo pasi
priešinimo generolo laipsnis. Konspi
racijos dėlei J.Noreika pasivadino 
Generolu Vėtra.

Generolo Vėtros įsakymu visi 
partizanai buvo suskirstyti į 4 apy
gardas. Šiaulių apygardos pogrindžiui 
vadovauti buvo paskirtas mjr. Jonas 
Semaška. Kauno apygardai vadovauti 
generolas Vėtra paskyrė lakūną 
Viktorą Ašmenską (Skaistį), o Dzūkijos 
apygardai - pulkininką Vitkų-Kazimie
raitį. Tačiau nesuspėjo paskirti vado 
Aukštaitijos apygardos partizanams.

Deja, 1946 m. kovo 16 d. 9 vai. 
Onos Poškienės (Lukauskaitės) bute 
Vilniuje, Giedraičių g. 10, KGB 
klastingai suėmė Oną Poškienę, Joną 
Noreiką ir Stasį Gorodeckį. Kartu 
priešams patenka ir visi dokumentai 
(direktyvos, įsakymai, atsišaukimai). 
Kitą dieną suimamas poetas Kazys 
Boruta, o po 3 dienų - Petras Juodelis, 
S. Gorodeckio bute kovo 19-ąją pasal
oje ir lakūnas V. Ašmenskas.

Tardymas tęsėsi iki lapkričio mėn. 
Teismas vyko KGB rūmuose 1946 m. 
lapkričio 20-22 d.d. Karo tribunolo 
sprendimas - nuteisti Generolą Vėtrą 
ir Šerkšną mirties bausme.

...Samdytas budelis, specialiai 
atvežtas iš Uralo, 2 šūviais į galvą iš 
nagano kaire ranka MGB rūmų rūsyje 
nutraukė šių didvyrių gyvybes. Nak
ties metu jų kūnus nuvežė į Tusku-
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lėnus ir pakasė po medžiu. Jau yra 
žinoma šio žudiko asmenybė.

Prieš dešimt metų J.Noreikos- 
Generolo Vėtros palaikai buvo 
identifikuoti. Tuometinis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas A. Brazau
skas savo dekretu sudarė komisiją 
Lietuvos Tautos Tarybos ir Ginkluo
tųjų pajėgų vado kapitono Jono 
Noreikos - Generolo Vėtros palaikams 
palaidoti Vilniuje, Karių kapinėse, 
Antakalnyje (su kariškomis ir religi
nėmis apeigomis). Tokia buvo didvy
rio šeimos valia - žmonos Antaninos, 
dukters Dalios Marijos Bernadetos ir 
anūkų: ji įvykdyta 1997 m. kovo 22 d.

Prie Lietuvos Mokslų Akademijos 
Vilniuje ir prie Šiaulių apskrities 
savivaldybės pastatų, kur dirbo 
J. Noreika, atidengtos memorialinės 
lentos su bareljefais. Tokia pat 
memorialinė lenta atidengta ir Kaune, 
prie pirmojo Nepriklausomos Lietuvos 
prezidento A. Smetonos vardo 
aukštosios karo mokyklos. 1995 m. 
spalio 8 d. atidengta memorialinė lenta 
Mardosų k. (Plungės vaisė.) prie 
buvusios mokyklos pastato, kur buvo 
įsikūręs Žemaitijos sukilimo štabas, 
vadovaujamas kpt. Jono Noreikos. 
Kauno miesto mero 1996-03-14 
potvarkiu Nr. 8 Narsiečių mikrorajone 
viena gatvė pavadinta Generolo Vėtros 
vardu. Kryžių kalne (Šiaulių r.) 1995 m. 
spalio 6 d. pastatytas kryžius, Šukio
nių k. (Pakruojo r.) prie mokyklos, kur 
mokėsi J. Noreika, atidengta memo
rialinė lenta, o Pakruojyje pašventintas 
akmuo, ženklinantis vietą, kurioje bus 

pastatytas paminklas žemiečiui - 
didvyriui Jonui Noreikai-Generolui 
Vėtrai.

1997 m. Vasario 16-osios proga 
J.Noreika-Generolas Vėtra apdova
notas (po mirties) Vyčio Kryžiaus 
Pirmojo laipsnio ordinu. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga už 
nuopelnus Lietuvai 1991 m. gegužės 
4 d. kpt. J.Noreiką, kaip 1941 m. birželio 
22-28 d. Žemaitijos sukilimo vadą, 
apdovanojo (po mirties) „Pasiprie
šinimo dalyvio kryžiumi“. Kauno 
apygardos sukilėlių iniciatyvinė gnipė 
1996 m. birželio 22 d. paskyrė 
J. Noreikai (po mirties) jubiliejinį 
„Atminimo ženklą“, skirtą 1941 m. 
birželio sukilimo Lietuvoje 55-osioms 
metinėms.

Tik praėjus pusšimčiui metų nuo 
kapitono Jono Noreikos - Generolo 
Vėtros mirties, jo šviesus atminimas 
deramai pagerbtas ir įamžintas.

Šiuo metu yra surinkta plati kpt. 
J. Noreikos-Generolo Vėtros archyvinė 
medžiaga ir bibliografija. J. Noreikos 
archyvo pagrindą sudaro jo byla Nr. 
9792/3 (Nr. 7157). Byla pradėta 1944 m. 
sausio 17 - išdavystės dieną ir baigta 
1947 m. vasario 26 - sušaudymo dieną. 
Kitoje archyvo dalyje gausu įvairių 
asmenų raštų, laiškų, fotografijų, 
schemų. Taip pat sukaupti įvairių 
renginių, skirtų J. Noreikos atminimui 
ir įamžinimui, scenarijai, nuotraukos, 
vaizdo įrašai (35 vnt.), garso įrašai (50 
vnt.), Lietuvoje ir užsienyje 
paskelbtos publikacijos, išleisti įvairūs 
proginiai leidiniai ir t.t. _
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Žurnalisto ir rezistento 
kelias

Aldona Žemaitytė

Julijonas Būtėnas nugyveno tik 36 
metus, bet, kaip tikras žurnalistas 
kovotojas, mirtį pasitiko kovos lauke. 
Žurnalistų mirtininkų eilė kilometrinė - 
ir ją nuolat papildo „karštieji“ pasaulio 
taškai - karinių konfliktų židiniai 
Europos, Azijos, Afrikos žemynuose, 
kur žurnalistai tampa militaristinio 
smurto arba politinio teroro aukomis. 
Neseniai pasaulį sukrėtė rusų žurna
listės Anos Politkovskajos žūtis. 
Tačiau Julijono Būtėno kelias į mirtį 
nudažytas kitokiomis spalvomis. Jis 
mirė kaip Lietuvos partizanas - 
Tėvynės laisvės kovotojas su ginklu 
rankose, vykdydamas kovinę užduotį.

Julijonas gimė 1915 m. kovo 24 d. 
Dovydų kaime, Joniškio valsčiuje, 
Pasvalio rajone. Kaip rašo jo biografas 
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, 
literatūros profesorius ir vienas iš 
pokario rezistencijos vadų, „Į laisvę“ 
žurnalo redaktorius, VLIK'o bei Lietu
vių aktyvistų fronto veikėjas, Julijonas 
1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją, joje 
pasižymėjęs neeiliniais gabumais 
svetimoms kalboms ir polinkiu į 
žurnalistiką. VDU jis studijavo teisę ir 
tuo pačiu baigė Karo mokyklą. Dar 

studijų metais ėmė bendradarbiauti 
krikščionių demokratų dienraštyje 
„Rytas“, vėliau, jį uždarius, tapo 
neokatalikų intelektualų įkurto 
dienraščio „XX amžius“, turėjusio 
didžiausią tiražą Lietuvoje, bendra
darbiu. „XX amžiuje“ J. Būtėnas pasi
žymėjo kaip gabus, operatyvus už
sienio politikos komentatorius, rašęs 
greitai, informatyviai, įdomiai, puikiu, 
aukšto intelektualinio lygio stiliumi. 
Redakcija jį siuntė į Paryžių tobulintis 
politikos mokslų srityje, bet artėjanti 
karo audra privertė grįžti į Lietuvą. 
Bendradarbiavo „Židinyje“, „Studentų 
dienose“. 1939 m. tapo Lietuvos žurna
listų sąjungos nariu, 1940 m. - sąjun
gos valdybos nariu. Dar gimnazijoje 
įtvirtinti ateitininkijos principai suteikė 
jo kūrybinei ir visuomeninei veiklai 
tvirtą vertybinį idealistinį pagrindą.

Prasidėjus sovietų okupacijai, 
1940 m. rugpjūčio mėnesį 25-erių metų 
jaunuolis perėjo sieną į Vokietiją, kur 
Berlyne, kapitono K. Škirpos vadovau
jamas kūrėsi antisovietinis ir antina- 
cinis Lietuvių aktyvistų frontas. Tapo 
aktyviu jo nariu, įsipareigojusiu kovoti 
dėl Lietuvos, atsidūrusios karo au-
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drose, laisvės. 1941 m. frontininkai 
ėmė leisti rezistencinį dienraštį 
„Į laisvę“, tad, su frontu į Lietuvą grį
žęs, J. Būtėnas dirbo „Į laisvę“ redak
cijoje. Tuo pačiu metu dėstė studen
tams VDU Filosofijos fakulteto Žurna
listikos katedroje. 1942 m., kaip 
„Į laisvę“ korespondentas, atvyko į 
Berlyną, bendradarbiavo vėliau pradė
jusioje eiti „Ateityje“, tapo visos 
pogrindinės Lietuvių fronto spaudos 
bendradarbiu.

J. Brazaitis savo „Raštuose“ ir 
Bostone išleistoje „Lietuvių enciklo
pedijoje“ rašo, kad, 1944 m. grįžęs į 
Kauną, J. Būtėnas buvo Vietinės rink
tinės vado, generolo P. Plechavičiaus 
adjutantu. Julijono bičiulis Jonas 
Pajaujis, irgi rezistentas, po karo 
atsidūręs Švedijoje, karts nuo karto 
artimai bendravęs su J. Būtėnu, teigia, 
kad Julijonas nebuvo generolo adju
tantas, o dirbo Rinktinės štabe, 2-ame 
(žvalgybos. spaudos) skyriuje. 
J. Pajaujo, gyvenusio Gotlande 
(Švedija) liudijimu, kurį 1999 m. užrašė 
apie Julijoną Būtėną knygą rengianti 
pasvalietė bibliotekininkė Vitalija 
Kazilionytė, .Julijono pagrindinis dar
bas štabo 2-ame skyriuje buvo pa
ruošti informacinius pranešimus. Vie
tinės rinktinės deklaracijas, gen. 
P. Plechavičiaus kalbas per radiją, 
informuoti spaudą“. „Lietuvių fronto 
biuleteniui“ jis teberašė tarptautinės 
politikos apžvalgas. Vietinėje rinktinėje 
J. Būtėnas buvo tikras antinacistinio 
pogrindžio atstovas.

1944 m. gegužės 15 d. naciai 
likvidavo Vietinę rinktinę, ir J. Būtėnas 
atsidūrė Kauno gestape, buvo nuga
bentas į Salaspilio koncentracijos sto
vyklą. Iš ten pateko į Gdynės lagerį. 
Jaunas amžius, stipri sveikata leido jam 
pabėgti į Berlyną, susirasti VLIK'ą ir 
įsidarbinti Informacijos biure, su 
kuriuo 1945 m. rudenį persikėlė į 
Pfullingeną. Dalyvavo VLIK'o ir kitų 
rezistencinių organizacijų atstovų 
pasitarime Baden Badeno kurorte. 
1947 m. buvo išrinktas Lietuvių žurna
listų sąjungos vicepirmininku.

1948 m. J. Būtėnas VLIK'o Informa
cijos tarnyboje redagavo Eltos biule
tenius. Rašė į emigrantų „Žiburius“, 
buvo tarptautinio DP laikraščio „Im 
Ausland“ užsienio politikos apžvalgi
ninkas. Dirbdamas Berlyne, kaip 
„į laisvę“ korespondentas, o vėliau 
Pfullingene, J. Būtėnas palaikė ryšius 
su švedų, šveicarų, italų, japonų, 
turkų žurnalistais. Anot J. Brazaičio, 
mokėdamas rusų, vokiečių, prancūzų, 
anglų, švedų kalbas ir būdamas geru 
stilistu, Vokietijoje garsėjo kaip vienas 
geriausių politikos apžvalgininkų. 
Ypač susidraugavo su švedų žurna
listu Arvidu Fredbergu, 1941-1943 m. 
Berlyne akredituotu švedų dienraščio 
„Svenska dagbladets“ korespondentu. 
Kai po karo į Vokietiją suplaukė gau
sus būrys lietuvių ateitininkų, Juli
jonas susitikdavo su jais, kartu išky
laudavo. Iš to meto likusios, graudulį 
keliančios nuotraukos žvelgia jaunuo
liai, vis dar tikintys greitu grįžimu į 
amerikiečių žadamą išlaisvinti Tėvynę.
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Vokietijoje jis susitiko ir susi
bičiuliavo su legendiniu Juozu Lukša- 
Daumantu, knygos „Lietuvos parti
zanai“ autoriumi, apsisprendusiu 
grįžti į sovietų trėmimais ir kitomis 
represijomis nusiaubtą Lietuvą ir 
įsilieti partizanų gretas. Toks 
Daumanto pasiryžimas paveikė 
J. Būtėną, kuris tarp triukšmingų 
draugų buvo tylus, darbštus, tad 
Pfullingene, anot istoriko Z. Ivinskio, 
jis tiesiog duso, nerasdamas dirvos 
aktyviai ir konkrečiai veiklai. 1949 m. 
VLIK'ui užmezgus ryšius su JAV 
centrine žvalgyba ir ėmus rengti 
desantininkus misijoms okupuotoje 
Lietuvoje, Julijonas pasiryžo keliauti 
į Lietuvą. Jį skatino iš Lietuvos 
ateinančios žinios, kad tarp partizanų 
NKVD jau pradėjo infiltruoti savo 
agentus. Matyt jau buvo užver
buotas ir Jonas Deksnys, siunti- 
nėjantis iš Lietuvos įtartinas radio
gramas. Jomis nepatikėjo nei Lukša, 
nei Būtėnas, bet lengvai patikėjo 
VLIK'o pareigūnai ir JAV žvalgyba.

Julijonas Būtėnas, kaip ir Juozas 
Lukša, pasiryžo keliauti desantu į 
Lietuvą, susisiekti su partizanais ir 
pasauliui pateikti objektyvias žinias iš 
partizanų veikimo zonų. Jis žinojo, kad 
vyksta į tikrą mirtį ir kad išlikti gyvu 
Lietuvoje galima ne daugiau kaip 
pusmetį. 1951 m. balandžio 19 d. jis 
išskrido į Lietuvą su antrąja desan

tininkų grupe. „Lietuvoje tuo metu 
reikėjo jauno intelektualaus kraujo, - 
pasakoja savo prisiminimuose Jonas 
Pajaujis. - Julijonas dėl to ir pasi
aukojo. Jis 1950 m. spalio 5 d., išly
dėjęs Skrajūną (J. Lukšą-Daumantą - 
A. Ž.) galutinai apsisprendė. Julijonas 
buvo realistas, ne spontaniškai apsi
sprendė, apie tai jis turėjo galvoti ir 
pergalvoti, nes puikiai žinojo tarp
tautinę padėtį ir padėtį Lietuvoje“. 
Taigi kovojančią Lietuvą J. Būtėnas 
pasiryžo pasauliui parodyti savo 
gyvybės kaina. 1951 m. partizanų 
pasipriešinimas silpo, bet dar ruseno 
viltis sulaukti pagalbos iš laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių.

„1951 m. balandžio 19 d. J. Būtėnas 
parašiutu buvo nuleistas į Kazlų 
Rūdos miškus“ - rašo J. Brazaitis. Su 
savo bendrakeleiviu J. Kukausku jis 
apie pora savaičių klajojo miškais, kol 
pasiekė Lekėčius, įsikūrė Rūdšilio 
girios bunkeryje. Miškas skambėjo nuo 
paukščių klegesio, o atbundanti gamta 
žadino viltį. Po mėnesio, gegužės 
22 d., bunkeris buvo išduotas, apsup
tas enkavedistų. Atseit Jonas Kukau- 
skas išgėrė nuodų ampulę, o Julijoną 
Būtėną-„Stėvę“ jis pats savo rankomis 
nušovęs. Tačiau J. Kukauskas liko 
gyvas. Amžininkų pasakojimu, buvo 
NKVD užverbuotas. 1999 m. J. Būtėno 
žygdarbis buvo įvertintas Vyčio 
Kryžiaus 3-o laipsnio ordinu.
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Aleksandras
Zapkus-Piliakalnis

Stanislovas Abromavičius

Aleksandras Zapkus-Piliakalnis

Iki šiol net šio kovotojo pavardę 
gaubė paslaptis. Tik B. Trakimo- 
Genelio liudijimu, pirmą kartą panaudota 
knygoje „Didžioji Kova“, visi šaltiniai 
teigė, kad nuo 1945 m. balandžio mėn. 
iki žūties - 1946 m. kovo 25 d. DKA 
štabo viršininku buvo Aleksas 
Zepkus-Piliakalnis. leitenantas iš Žemai
tijos. Tada galėjęs turėti apie 30 metų, 
buvęs vidutinio ūgio, augino barzdą. 

Sako, kažkur apie Žaslius ar Vievį jam 
pavyko pabėgti iš karinio traukinio, 
kuris vežė belaisvius į Daugpilį. Tai 
turėję įvykti 1944 m. pabaigoje.

Mums pavyko patikslinti Pilia
kalnio biografijos duomenis. Leopol
das Rozga, Akmenės rajono laikraščio 
„Vienybė“ redaktorius, sužinojęs, kad 
Sedos kautynėse 1944 m. spalį daly
vavęs j. leitenantas ir DKA štabo 
viršininkas tas pats asmuo, pateikė kai 
kuriuos duomenis ir šaltinius apie šį 
kovotoją. Tai Aleksandras Zapkus. jis 
iš tiesų yra susijęs su Akmenės 
kraštu, yra garsaus JAV dailininko 
Kęstučio Zapkaus tėvas. Akmenės r. 
metrikacijos skyriuje yra Akmenės 
katalikų bažnyčios gimimų registra
cijos knyga, kurioje 1938 m. birželio 
5 d. užregistruotas Kęstučio Edvardo 
Zapkaus, gimusio 1938-04-22 Mažei
kiuose. krikštas. Nurodoma, jog tėvas 
yra ..pradžios mokyklos mokytojas 
Aleksandras Zapkus“. motina Flioren- 
tina Kondrotavičiūtė. gyvena Dabiki
nės dvare, kuris kadaise priklausė 
Zubovams.

Mažeikietis istorikas ir krašto
tyrininkas Aleksandras Vilkas, surinko

20 | LAISVĘ* balandis-birželis/2007

22



Praeitis ir dabartis

medžiagą apie Krakių k., kuri atsako į 
daugelį mus dominančių klausimų. Jis 
nustatė ir paskelbė (Krakių enciklo
pedinis žodynas, 2003 m.), kad pagal 
oficialius šaltinius (Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas: F.391, ap.l, b.5837, 
1.1-55 (Aleksandro Zapkaus asmens 
byla); Lietuvos Ypatingasis archyvas: 
F.K-1, ap.3, b. 1285). Aleksandras 
Zapkus gimė 1916 05 17 Petrapilyje 
(Rusija). 1920 m. kartu su tėvais grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno Kėdainiuose. 
1924 m. įstojo į Kėdainių pradžios 
mokyklą, bet po metų šeima išvyko į 
Mažeikius. 1927 m. Aleksandras baigė 
Mažeikių pradžios mokyklą, toliau 
mokslą tęsė Mažeikių valstybinės 
gimnazijos 1-oje klasėje. Baigęs ketu
rias klases, 1932 m. pradėjo mokytis 
Plungės mokytojų seminarijoje, baigęs 
du kursus buvo perkeltas į Šiaulių 
mokytojų seminariją. 1934 m. mirus 
tėvui, gyvenimo sąlygos žymiai 
pablogėjo, iš namų gaudavo mažai 
paramos, tad turėjo pats užsidirbti 
mokesčiui už mokslą ir pragyvenimui. 
1936 06 20 baigė keturis kursus, bet dėl 
pablogėjusios sveikatos nelaikė bai
giamųjų egzaminų. Tai pačiais metais 
kreipėsi į Valstybinę egzaminų komi
siją, prašydamas leisti laikyti baigia
muosius egzaminus pradžios mokyklos 
mokytojo praktikanto cenzui gauti. 
Komisija prašymo išduoti jam auk
štojo mokslo atestatą ir atleisti nuo 
praktikos pamokų nepatenkino. Nuo 
1936 11 01 dirbo laisvai samdomu 
mokytoju. 1936 m. gyveno Mažei
kiuose, Mažojoje g. 10, 1937 m. - 

Žvyreliuose, 1938 m. - Dabikinėje ir 
Miškėnuose, 1939 m. - vėl Mažei
kiuose, Vaičkaus g.10. (Leopoldo 
Rozgos komentaras: „Minimas Žvy- 
relių k. pavadinimas netikslus. Netoli 
Dabikinės, Akmenės r., yra buvęs 
Žvyrelės vienkiemis, kuriame būta 
pradinės mokyklos. Tokių Miškėnų 
irgi nesu girdėjęs, tačiau šiuose 
kraštuose yra buvęs Meškėnų 
dvaras“.)

1940 09 - 1941 04 Aleksandras 
Zapkus dirbo Krakių pradinės 
mokyklos mokytoju, 1940 09 30 - 1941 
10 20 buvo vietos jaunųjų ūkininkų 
ratelio vadovas. Gyveno Viekšniuose, 
dirbo vietos mokykloje mokytoju. 
Buvo tautininkų partijos narys, šaulys, 
Viekšnių valsčiaus nacionalinio pasi
priešinimo organizacijos štabo narys 
(1940 m. Mažeikių N KG B ją susekė). 
Vėliau slapstėsi. Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės karininkas.

Leopoldui Rozgai pavyko surasti 
liudytoją. Į redakciją užsukusi klaipė
dietė Bronė Ternova (g. 1925 m. 
Mažeikiuose) papasakojo, kad Zapkai 
Mažeikiuose gyveno netoli senosios, 
dabar jau nugriautos bažnyčios. 
1938 m. buvo pasamdyta prižiūrėti 
Zapkų sūnaus Kęstučio. Aleksandras 
gerai mokėjo rusų kalbą.

Šeima gyveno Krakiuose, kur abu 
Zapkai mokytojavo. Pradinėje mo
kykloje tebuvo 4 klasės. Tai jie dėstė 
viską, visus dalykus. Bet Krakiuose 
neturėjo kaip gyventi, tebuvo vienas 
kambarėlis, o čia dar ir mažas vaikas, 
tai jie išsikėlė į Viekšnius. Apsigyveno
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Sakalauskų namuose, vietiniai 
sakydavo - Sakalauskų dvare. Kai 
1940 metais atėjo rusai, Bronė sutiko 
būti skaityklos vedėja, o vokiečiams 
sugrįžus, A. Zapkus atvažiavo ir 
pasakė Bronės tėvui: Jeigu duktė nori 
likti, tegu eina pas mane tarnauti“. Jo 
automobiliu ir išsivežė. Krakiuose 
tarnavo pas malūno savininkus Lacus. 
O kai užėjo vokiečiai, Aleksandras 
tapo valdžios žmogus. Kariškos 
uniformos jis nedėvėjo. Turėjo 
pistoletą. Paskui Zapkai ir Bronę 
atsivežė į Viekšnius Kęstučio prižiūrėti, 
nors Zapkienė tuomet dirbo vaikų 
darželyje Viekšniuose. Aleksandras 
rytą išeidavo į tarnybą, tik vakare 
grįždavo. Užeidavo toks Švažas, 
ateidavo Mačys (karo meto Viekšnių 
komendantas, g. 1896 m. Santekliuose, 
Viekšnių vis. L. R.). Pas Zapkienę 
ateidavo miestelio ponia Savickienė, 
krautuvininko žmona, Taujenienė. 
Jankus turėjo krautuvę, gerai mokėjo 
vokiškai, tai pas jį buvo vokiečių 
štabas.

Karui baigiantis, Bronė pas 
Kęstuką ateidavau tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais, tad kur dingo Aleksan
dras ir kada Zapkienė su vaiku išbėgo 
į Vakarus, negalėjo pasakyti.

Išleistame 1944 m. Žemaitijoje 
telktos Tėvynės apsaugos rinktinės 
(TAR) archyve (Lietuvos šaulių sąjun
ga, Vladas Kazlauskas. Tėvynės ap
saugos rinktinė, Vilnius, 1997 m.) 
minimas j. Itn. Aleksas Zapkus. 
Rinktinė buvo pradėta kurti 1944 m. 
liepos 29 d. Viekšniuose. Liepos 30 d. 

įsakyme Nr. 2, paragrafe 3, rašoma: 
„Įsakau iš apmokytų ir ginkluotų 
Tėvynės apsaugos vyrų sudaryti 
kuopą, kurios uždavinys ginti Viekš
nius. Šios kuopos vadu skiriu Itn. 
Zapkų.“ Įsakymą pasirašė vadas 
kapitonas L Jatulis ir adjutantas Itn. 
K. Žukauskas. Rinktinės dokumen
tuose Zapkaus pavardė dar porą kartu 
minima, paskui išnyksta. Žinoma, kad 
jis su savo būriu kovojo 1944 07 29 
vermachto pulkininko Helmuto 
Mėderio (Hellmuth Mader) kovos bare 
ties Viekšniais, Zaventės bei Dau
biškių apylinkėse. Rusų puolimas 
buvo sėkmingai sustabdytas, o j. Įeit. 
A. Zapkus atžymėtas kartu su 1-ojo 
bataliono dviem kuopomis, 
papildytomis savanoriais, viso tarp 52 
vyrų. Šiame bare lietuviai laikėsi iki 
rugpjūčio 11 d. Rugsėjo 20 d. pulko 
įsakyme Nr. 50 (55) A. Zapkus, iki tol 
ėjęs 4 kuopos vado pareigas, paskirtas 
8 kuopos vadu. Kad TAR vadas 
kapitonas I. Jatulis pasitikėjo A. Zap- 
kumi, netiesiogiai patvirtina, kad jie 
buvo pažįstami seniai ir turėjo bendrą 
veiklos barą.

Buvo manoma, kad A. Zapkus 
galėjo žūti kartu su šimtu kitų sava
norių 1944 m. spalio 7-8 d. Sedos ar 
Barstyčių kautynėse. Rusų tankų 
išblaškyti rinktinės kovotojai traukėsi 
kas kaip išmanydami. Vieni pateko į 
rusų nelaisvę, kiti per Kuršių Neriją 
prasiskverbė į Vokietiją, dar kiti 
pavieniui grįžo į tėvų namus ar pas 
artimuosius, daugelis vėliau įsijungė į 
partizanų struktūras. Leitenantas
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A. Zapkus buvo tarp tų, kurie pateko 
į nelaisvę ir buvo vežami į Rusiją. Šeima 
galvojo, kad jis žuvęs, nes apie daili
ninką K. Zapkų „Kultūros baruose“ 
(1989, Nr. 7, p. 12) 1. Kostkevičiūtė 
rašė: „Kęstutis Zapkus, gimęs 1938 m. 
Žemaitijoje, Dabikinės dvare, 
(...)! 947 m. su motina (tėvas žuvo 
Lietuvoje) Kęstutis apsigyveno JAV.“

TAR antros kuopos eilinis Petras 
Vaškas yra pasakojęs, kad kautynių 
Sedos gatvėse metu į nelaisvę, iššaudę 
visus šovinius, išmetę granatas, pa
kliuvo apie 40 vyrų. Tarpo jų buvo ir 
Aleksandras Zapkus. Prie Ketūnų k. 
juos suvarė į tuščią klojimą ir užrakino. 
Nemaitino, nedavė vandens, kol tuo 
nepasirūpino vietos valstiečiai. Paskui 
pėsčiomis kelias dienas varė Šiaulių 
link. Šiauliuose sugrūdo į vagonus ir 
išvežė į Daugpilio belaisvių stovyklą. 
Tai galėję būti apie spalio 15-16 d. 
Kadangi Rygoje dar vyko mūšiai, į 
Daugpilį važiavo per Kaišiadoris, 
Vilnių. Čia Aleksandrui Zapkui su 
keliais draugais ir pavyko iš belaisvių 
ešelono pasprukti. Tai turėjo įvykti 
spalio 17 d.

Aleksandras Zapkus ieško ryšio su 
vietos partizanais ir jį suranda, aki
statoje su Žaliu Velniu papasakoja 
savo istoriją, pasisako esąs karininkas, 
kurių DKA taip trūko. A. Zapkus 
pasirenka Piliakalnio slapyvardį ir 
priskiriamas tik štabo darbuotoju. Ir tai 
suprantama: naujai atsiradusiu parti
zanu negalėjo Žalias Velnias patikėti be 
išbandymų mūšiuose, laukė opera
tyvinių žinių išjos tėviškės? O gal dėl 

to, kad 1945 m. sausio 7 d. per neat
sargumą ūkio viršininkas Dominykas 
Matačiūnas-Jazminas peršovė Pilia
kalniui koją. Reikėjo gydytis sužei
dimą.

1945 m. pradžioje DKA štabo 
viršininku buvo paskirtas Jonas 
Markulis-Vaiduoklis, tačiau jau 
1945 03 27 Čiobiškyje jis žuvo. Po 
Vaiduoklio žūties naujasis DKA vadas 
M. Kestenis-Serbentas Piliakalnį į tas 
pareigas ir paskiria, kadangi jis ne tik 
vienas iš nedaugelio apygardos kovo
tojų turėjo karininko laipsnį, bet buvo 
sumanus, išmanė karinę taktiką. 
Genelis savo atsiminimuose teigė, kad 
Piliakalnis buvo geras organizatorius. 
Kai po nelaimės Čiobiškio vaikų prie
glaudoje partizanų jėgos buvo išbla
škytos, jis su Serbentu ir Žaliu Velniu 
sugebėjo greitai atstatyti ryšį tarp 
rinktinių, batalionų. Per 1945 m. rudenį 
NKVD vykdomą puolimą nuostolių 
buvo mažai, nes apie tai partizanai jau 
turėjo operatyvinių žinių, štabas 
pasitraukė į Vaitelio apygardą, kur 
pralaukė apie du mėnesius. Sako, 
vaikščiojo karininko švarku ir kepure, 
odinėmis ulono kelnėmis.

Janina Penkauskaitė-Kudelytė, 
gyvenusi Rusių Rage, 1998 m. teigė, 
kad Piliakalnį, apsirengusį kariškais 
rūbais, į Dienovydžio k., Gelvonų vis. 
pas senelę Antaniną Usevičienę, kur 
ji gyveno, 1944 m. rudenį atvedė Jonas 
Daškevičius-Papūga. Teta Veronika 
Usevičiūtė, esą, vakare jį nuvedusi į 
Gegužinę pas kleboną Steponą 
Rudžionį. Jau 1945 m. pradžioje, žiemą,
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Piliakalnis pas juos į sodybą buvo už
sukęs su savo būriu. Aldona Sipa
vičiūtė-Velnio Išpera teigė, kad 1945 m. 
sausio mėn. pirmosiomis dienomis jį 
atvedusi pas Žalią Velnią. Buvęs ra
maus būdo, aukštas, sakėsi esąs žemai
tis, tačiau tikrosios pavardės niekas 
nežinojo.

1945 m. gruodžio mėn. Bolševiko 
būrį išblaškė kareiviai. Mūšyje žuvo ir 
būrio vadas Leonas Kudelis-Bolše- 
vikas. Likę be vado keliolika kovotojų 
greitai juo išsirinko Juozą Kudelį- 
Dobilą. DKA vadovybė norėjo išsi
aiškinti padėtį būryje, tad 1946 m. 
pradžioje, pakeliui į susitikimą su B 
rinktinės vadovybe Piliakalnis su 
grupe karių ir štabo ryšininke Aldona 
Paulavičiūtė-lndyra atvyko į šio būrio 
dislokavimo vietą Darvydų miške. 
Įsitikinęs, kad būrys kovingas, iš
sprendęs visus organizacinius reika
lus, patraukė Ukmergės link. Su vietos 
partizanais 1946 m. kovo mėn. užpuolė 
Pabaisko stribus. Daugiau nei 3 
mėnesius gyveno Ukmergės apskri
tyje, kur bandė sustiprinti ryšius tarp 
rinktinių.

Grįžo atgal į A rinktinės kovų vietas 
pro Mančiušėnus, pailsėjo Sližių 
pelkėse. Prie Gegužinės persikėlė per 
Nerį. Kovo 24 d., grįžtant į Žaslių ir 
Kaišiadorių apylinkes, kuriose vis dar 
buvo didelis partizanų skaičius, Šilonių 
miško pradžioje, laukuose prie Dubių 
vnk. (Kaišiadorių raj., prie Jačiūnų k.), 
kelią pastojo Kaišiadorių garnizono 
kareiviai. Mūšio išvengti nepavyko. 
Tada žuvo Aleksas Zepkus-Piliakalnis, 

Julius Junaitis-Vanagas, štabo ryšinin
kė Aldona Paulavičiūtė-lndyra, Lauki
nuke ir Martynas-Papartis.

Albinas Bagdonavičius iš Rusių 
Rago, Musninkų vis. taip aprašo 
Dubių mūšį, kuriame Piliakalnis žuvo: 
„Ten partizanai stovyklavo, su jais 
kartu buvo ir Žalias Velnias. NKVD 
kareivių partizanai buvo atkirsti nuo 
miško, todėl teko trauktis 
pražliugusiais keliais ir pievomis. 
Besitraukiant Piliakalnis ir buvo 
sužeistas. Judėti jau negalėjo. Tai 
pamačiusi ryšininkė Aldona 
Paulavičiūtė- Laukinuke puolė štabo 
viršininką gelbėti, o partizanas M. 
Bulauka-Kolumbas užstojo kelią, 
sakydamas, kad tai labai pavojinga. 
Tačiau drąsi mergina, išvadinusi del
siančius bailiais, puolė padėti ir žuvo. 
Piliakalnis, matydamas, kad neišsi- 
gelbės, sunaikino štabo dokumentus, 
nusišovė. Tada žuvo dar du partizanai, 
11 buvo sužeisti“.

1945 metai atžymėti Piliakalnio 
aktyvia veikla stiprinant ryšius su 
kuopomis ir būriais. Štai vasarą jis 
svečiuojasi Pašulių-Beištarkio-Livintų 
miškuose DRA A rinktinės veikimo 
zonoje. Čia jis bendrauja su rinkinės 
vadu Petru Klimavičiumi-Uosiu, o 
birželio 25 d. Beištrakyje (Rumšiš
kių vis.) susitinka su Žalio Velnio 
vadovaujama apygardos vadovybe. 
Čia nutarta sutelkti dėmesį ryšiams su 
Ukmergės B rinktine, LLA vadovybe. 
Piliakalnis į Kauną siunčia ryšininkę 
Aldoną Paulavičiūtę-Indyrą, Lauki- 
nukę. Štabo bunkerius prie Neries,
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Budelių k., išduoda provokatoriai 
NKVD kareiviai. Juose slapstosi 
Piliakalnis su Steponu Rudžioniu- 
Vėju bei grupė partizanų. Piliakalniui 
ir Vėjui pasisekė pabėgti, keli 
partizanai žuvo. Todėl liepos mėn. 
pabaigoje Žalias Velnias su Pilia
kalniu bei 60-70 partizanų persikelia 
per Nerį, nueina iki Taujėnų, 
Deltuvos, susitinka su B rinktinės 
vadovybe. Siesikų vis. vyksta 
pokalbis su Vytičio apygardos vado
vais. Po dviejų mėnesių sugrįžta į 
Livintų (Kaišiadorių vis.) miškus. 
1945 metais partizanai patyrė daug 
netekčių, išdavysčių. įbauginti repre
sijų, kai kurie partizanai legalizuojasi. 
1945 m. spalio 10 d. Žalias Velnias su 
Piliakalniu atstovauja DKA vadovybę 
Dainavos k. miškuose, kur dalyvauja 
apie 400 partizanų.

Liudytojų teigimu, pastate Kaišia
doryse, Vytauto Didžiojo g. 22, 1944- 
1953 m. buvo NKVD-MVD-MGB 
būstinė. Pastato pirmame aukšte 
vykdavo tardymai ir kankinimai, o 
rūsyje buvo areštinė, kur taip pat 
kalindavo suimtus žmones. Prie jo 
buvo niekinami apylinkėse žuvusių 
partizanų palaikai, tarp jų ir prie Dubių 
žuvęs Piliakalnis su draugais. Pavyko

Kaišiadorių Partizanų koplytėlė

sužinoti, kad Piliakalnio ir Indyros 
kūnai slapta buvo palaidoti prie 
Kaišiadorių kapinių tvoros. Žinoma, 
dabar ten užaugę krūmai, nes kapo 
kauburėlio drąsuoliai palikti negalėjo, 
o Lietuvos nepriklausomybės laikų 
sulaukė ne visi.

Kaišiadorių partizanų koplytėlės 
atminimo lentoje iškalta Alekso 
Zepkaus pavardė. »

Gavome papildomą informaciją apie 2006 metų 
žurnalo „ĮLAISVĘ“ rėmėjus.

Dėkojame bičiuliui Algiui Raulinaičiui iš Burbank. Kalifornija.
už 200 JAV dolerių auką.

Redakcija ir administracija
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Dvasinės rezistencijos 
šviesulys

Mindaugas Bloznelis

Pranas Beinortus. 1951 w. balandžio 3 d.

Kompozitorius Pranas Beinorius 
gimė 1921 m. spalio mėn. Tauragės 
apskrities Eržvilko valsčiaus Sera- 
piniškių k. Šeimoje buvo du broliai ir dvi 
seserys. Vyresnysis brolis dirbo 
Eržvilko vargonininku, tad Pranas 
anksti pradėjo jam talkininkauti. Kai 
brolis persikėlė dirbti vargonininku į 
Žeimelį, Pranciškus nuvyko jam padėti. 
Čia jis susipažino su kompozitoriumi 
J. Juzeliūnu, kurio paragintas 1939 m. 

įstojo į Šiaulių muzikos mokyklą. 
Muzikos mokykloje pradėjo kompo
nuoti.

Pirmuosius jo kūrinius - „Pieta“, 
„Gegužio Marijai“, solo dainas 
„Gulbinėliai“, „Vai žydi darželis“, dainą 
chorui „Ak, neklauski“ 1942 m. 
gruodžio 4 d., minint prof. Stasio 
Šalkauskio mirties metines1, Šiauliuose 
atliko Jėzuitų bažnyčios choras.

1945 m. Pranas Beinaris įstojo į 
Juozo Gruodžio muzikos mokyklos 
dainavimo klasę ir vakarinę bendro 
lavinimo mokyklą. Po pusmečio pra
dėjo lankyti spec, harmonijos kursą 
pas kompozitorių A. Račiūną. Sėkmin
gai baigęs dainavimo klasę, taip pat 
sėkmingai baigė muzikos teorijos 
kursą2.

1945 m. atvykęs į Kauną, P. Bei
norius pradėjo dirbti vargonininku Šv. 
Gertrūdos (Šaričių) bažnyčioje bei 
organizavo merginų chorą. Bažnytėlė 
nedidelė, tad chore dainavo astuonios 
merginos - po dvi merginas kiek
vienam balsui. Beinoris buvo reiklus 
dainininkėms - tik atgiedojusios Kalė
dines mišias, galėdavo išvažiuoti pas 
tėvus.3
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Dirbdamas vargonininku bažny
čioje, P. Beinortus patyrė sovietų val
džios nemalonę: ne be mokyklos admi
nistracijos žinios, jam buvo įvairiai 
trukdoma, pvz., delsiama išduoti 
klausytojo pažymėjimą ir pan.4

Reikia prisiminti, kad Sovietų 
valstybėje, siekusioje totalinio žmo
gaus pajungimo sistemai, ateizmas 
buvo viena iš svarbiausių priemo
nių šiam tikslui siekti.

Dr. Vytautas Skuodis savo kny
goje „Dvasinis genocidas Lietuvoje11 
(beje, pirmą sykį išleistoje pogrindyje 
1976 m.) nurodo, kad „tikėjimui į Dievą 
kaip religijos pakaitalas priešpriešina
ma materialistinė komunistinė pasau
lėžiūra. Todėl religija be jokių išlygų 
yra absoliučiai neigiama“5 .

Norėdamas gauti J. Gruodžio mo
kyklos baigimo dokumentus, P. Bei- 
noris įsidarbino koncertmeisteriu tos 
pačios mokyklos dainavimo klasėje, 
dirbo koncertmeisteriu Kauno muziki
niame teatre, medicinos darbuotojų 
liaudies ansamblyje.

1948 m. Pranas Beinaris baigė 
J.Gruodžio muzikos mokyklą, ir, atsi
sakęs viliojančių pasiūlymų tęsti 
muzikos mokslus, 1948 m. gegužės 1 d. 
tapo Kauno katedros vargonininku.

Katedroje ilgą laiką vargonininku 
dirbo įžymus kompozitorius Juozas 
Naujalis, po jo - Konradas Kaveckas. 
Tuo metu Katedros chore dainavo 
gerai apmokami profesionalai.

Pokario metais choras dirbo 
visuomeniniais pagrindais. Vykdant 
ateistinę programą, Kaune buvo 
uždarytos kelios bažnyčios, tad 

Katedra tapo pagrindiniu centru, 
kuriame rinkosi tikintys choristai, ir 
nemaža jų dalis turėjo muzikinį išsila
vinimą: kun. A. Blynas, kun. A. Šal
kauskas, kun.J. Preikšas (vėliau tapęs 
Panevėžio vyskupu) ir kt.6

Kadangi ateizmas buvo svarbi 
valstybinės politikos dalis, o religinė 
muzika tapo svarbia dvasinės rezi
stencijos forma, sovietinis saugumas 
nuolat grasino P. Beinortui. Chorui pa
talpų nebuvo skirta. Repetuodavo po 
darbo, susinešę į zakristiją suolus.

P. Beinortui akomponuodavo Kazi
mieras Dvarionas. Jo brolis Balys 
Dvarionas tuo metu dirbo vargoni
ninku Kauno įgulos bažnyčioje.

Apsisprendęs dirbti Bažnyčiai, 
Pranas Beinaris praktiškai visą gyve
nimą savo kūrybine ir profesine vei
kla priešinosi ateistinės veiklos poli
tikai. Šios dvasinės rezistencijos sti
mulais tapo didžiosios bažnytinės ir 
tautinės šventės ir jubiliejai.

Pirmas didelis koncertas įvyko
1953 m. Verbų sekmadienį (sutinkant 
Velykas). Buvo atlikta Dž. Rossini 
„Stabat Mater“ - solistai Zuzana Mi
liutė (sopranas), Irena Ališauskaitė 
(mecosopranas), kun. A. Žalkauskas 
(bosas), A. Juodkauskas (tenoras).

Dviejų dalių koncertas įvyko
1954 m. Verbų sekmadienį Kauno 
arkikatedroje, 18 vai. Pirmoje dalyje 
buvo giedamas J. Naujalio motetas 
„Jau Tu eini kentėti“, P. Beinario 
kompozicija „Kristus ir Jeruzalės 
moterys“( B. Brazdžionio žodžiai), 
„Slenka tamsybės“, „Palaimink Dieve“ 
ir kt. giesmės.
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Antrojoje dalyje buvo atlikta 
L. van Bethoveno oratorija „Kristus 
alyvų kalne“. Solo dainavo L. Myko
laitytė (sopranas), kun. Laimis Blynas 
(bosas). Elena Jonėnaitė (sopranas).

1955 m. buvo paruošta ir atlikta 
Diubua oratorija „Septyni Kristaus 
žodžiai“. Manoma, kad ji buvo atlikta 
Verbų sekmadienį. Šį kūrinį atliekant 
dirigavo kompozitoriai J. Blūšius ir 
V. Juigutis. P. Beinaris grojo vargonais. 
Solo arijas giedojo choristai Adomas 
Jonkauskas (tenoras), Zuzana Miliutė 
(sopranas), kun. Laimis Blynas 
(bosas), Vytautas Jurkštas (bosas).

1956 m. Katedros choras paruošė 
J. Haidno oratoriją „Pasaulio sutvė
rimas“. Ši oratorija buvo atlikta 5 kar
tus: klierikams Kauno katedros koply
čioje, du kartus Kauno Katedroje 
sekmadienio popietėmis, birželio 
mėnesį buvo atlikta Panevėžyje, o 
liepos mėnesį - Birštone.

Yra išlikusi Verbų sekmadienio 
koncerto programa, skirta „melo
diniam Kristaus Kančios apmąsty
mui“, čia pateikiami trumpi atskirų 
kūrinių komentarai, nors nenuro
dyta konkreti koncerto data.

Šiame koncerte buvo atlikta: L. van 
Bethoveno „Parce Dominum“, 
J.Haidno „Tau duodame garbę“, 
B. Dvoržako „Fac me vere“ (fra
gmentas iš oratorijos „Stabat Mater“), 
Lotti „Vere languores“, XVI a. motetas, 
Andrisseno „Crucifiksus“ modemus 
XX a. motetas, S. Bacho „Nerami širdis 
vaitoja“, 2 dalių kūrinys'.

P. Beinaris į lietuvių kalbą išvertė 
Džiuzepės Verdi „Requiem“ tekstą, 

buvo pradėtos repeticijos, bet neturime 
duomenų apie kūrinio atlikimą.

A. Palubinskas prisimena kan. 
J. Stankevičiaus žodžius viename iš 
choro susitikimų su juo kaip vysku
pijos valdytoju: - „Jūs patys nežino
te. kokį svarbų darbą atliekate, 
choristai ir solistai. Jeigu solistai yra 
kaip raketa kariuomenėje, tai chori
stai - pėstininkai, be kurių jokio mūšio 
negalima laimėti. Jeigu Jūsų nebūtų, 
tai bažnyčia būtų tyli kaip muziejus, o 
jūs ją padarote gyva ir veikiančia”8.

Sovietinės reokupacijos metu ate
izmas buvo viena svarbiausių tarybi
nės ideologijos ir partinės veiklos 
sričių, tad kova su įvairiomis religijos 
apraiškomis tapo vienu labiau
siai demonstruojamų partinės veiklos 
atsiekimų.

Tuometinis kompartijos komitetas, 
įgaliotinis religijų reikalams, Vykdo
masis komitetas, saugumas, nepa
tenkinti religinės muzikos kūrinių atli
kimu grasino, barė vyskupijos valdy
toją kan. J. Stankevičių, grasino 
ir P. Beinariui.

Jau atgavus Nepriklausomybę, 
Valstybinio choro vadovas prof. P. Bin
gelis, ruošiant vieną iš P. Beinario 
jubiliejinių koncertų, pasiteiravo, kokia 
liga suluošino dešinę P. Beinario ranką. 
Į tai P. Beinaris atsakęs, kad ne vien liga 
- saugumiečiai daužydavo jam rankas, 
kad negalėtų groti ir diriguoti.9

Stipriai spaudžiant sovietinei admi
nistracijai, apie I960 m. Katedros choro 
atliekamų šventinių koncertų ir išvykų 
į kitas bažnyčias sumažėjo.
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Įdomu pastebėti. kad. dr. 
V. Skuodžio duomenimis. 1960-1964 m. 
laikotarpyje buvo ypatingai išaugęs 
ateistinių publikacijų skaičius - jų bu
vo beveik keturis kart daugiau negu 
1957-1959 m. ir dvigubai daugiau 
negu 1965-1970 m. ar 1971-1975 m. 
laikotarpyje10, ir šitai liudija intensyvų 
ateizacijos procesą.

A. Palubinskas prisimena P. Bei- 
narį 1962 m. pasakojus apie staigią 
saugumiečių kratą jo bute (tada 
P. Beinaris gyveno netoli Jonučių), 
kurios metu vienas iš saugumiečių, 
peržiūrinėjusių gaidas (o tarp jų buvo 
P. Beinario kompozicijų gautais iš JAV 
B. Brazdžionio žodžiais), užtikęs tokį 
lapą staigiai jį perdėjo į peržiūrėtų 
apačią, ir taip „nepastebėjo“. P. Bei
naris džiaugėsi, kad ne visi saugu
miečiai blogi".

Į Katedros chorą buvo priimami visi 
balsingi, nereikalaujant muzikinio 

išsilavinimo, tad. norint paruošti kūri
nius P. Beinariui tekdavo daug dirbti. 
mokinti ne tik partijas dainuoti, bet 
dažnai ir solfedžio. Paprastai repeticijos 
vykdavo 2-3 kartus per savaitę, ir 
kartais iki vėlumos - kol P. Beinaris 
nepasiekdavo reikiamo rezultato. 
Choristus jis vadindavo pseudoni
mais - Liūne, Karūzo, Kučingis. Kar
men. Beatričė ir pan., tuo iš dalies juos 
apsaugodamas, nes saugumiečiai gra
sindavo taip pat ir choristams12. Beje, 
choristai irgi dažniausiai vadindavo 
vienas kitą pseudonimais bei vengė 
dalintis adresais, nesigirdavo, kur dirba.

Nežiūrint grasinimų, tiek kompo
zitorius P. Beinaris. tiek ir choristai 
dirbo labai noriai ir atsidavę - kasmet 
choras po keletą kartų, dažnai net kas 
mėnesį ar du kartus per mėnesį, 
išvykdavo į kitas bažnyčias: Vilniaus. 
Šiaulių. Telšių. Klaipėdos, Vilniaus

Kauno Katedros choras. 1963 m. spalio 5 d.
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krašto. Tauragės, Rokiškio, Anykščių, 
Debeikių, kitas Kauno bažnyčias. 
Paprastai vykdavo autobusu, nors bū
davo atvejų (tiesa, retai), kad autobusą 
sulaikydavo. Taip sykį nuvykus į Šili- 
nus (Varėnos rajone), kur klebonas iš 
anksto pranešė apie į atlaidus atvy
ksiantį Katedros chorą, po pamaldų 
grįžtant prie netolimame miškelyje 
palikto autobuso, staiga atsirado 
kolūkio pirmininkas, kuris pareikalavo 
žmonių sąrašo. Kadangi sąrašo vai
ruotojas nedavė, kolūkio pirmininkas 
išvažiavo. P. Beinaris nurodė žmonėms 
išsklisti po mišką - liko tik pora. 
Kolūkio pirmininkas grįžo su auto
inspekcija, vairuotojui surašė proto
kolą, ir jis pažadėjo sąrašą atiduoti 
Kaune. Grįžus į Kauną, P. Beinaris 
vairuotojui sąrašo nedavė, nors 
vairuotoją už tai atleido iš darbo. Nors 
tokių įvykių ir pasitaikydavo, choras 
kelionių nenutraukė, nes tai buvo svar
bi parama priešinantis ateistinei poli
tikai.

Reikšmingu stimulu paminint svar
bius religinius ir tautinius jubiliejus, 
buvo specialios muzikinės programos, 
dažnai ir naujos, tai progai sukur
tos kompozicijos. Tarp įžymesnių 
įvykių buvo minimas Šv. Kazimiero 
500 metųjubiliejus (1984 m.), Lietuvos 
krikšto 600 metųjubiliejus. (1987 m.), 
kuriems paminėti buvo paruošti ir 
atlikti keli muzikinių kompozicijų ciklai. 
Maironio 125 metų jubiliejui paminėti 
P. Beinaris sukūrė originalią kantatą 
Maironio žodžiais: „Aukščiausias, 
davei man širdį“, kurioje įspūdingą 
solo partiją atliko kun. J. Preikšas.

Sekmadieniais Katedroje būdavo 
giedamos įvairių kompozitorių mišios - 
kai kurios paprastesnės, kai kurios 
iškilmingesnės, tačiau per artimiausias 
vasario 16-jai šventadienio pamaldas 
buvo visada giedamos iškilmingos, 
ypatingai gražios mišios ir choras, o taip 
pat ir pamaldų dalyviai puikiai suvokė 
šventišką akcentą, nors apie tai 
nebuvo kalbama.15

Kauno Katedros choras. 1966 m.
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Artimiau su P. Beinoriumi ben
dravęs ilgametis Katedros choro 
narys, dažnai giedodavęs solo (bosas) 
A. Palubinskas prisimena P. Beinario 
pasakojimą, kaip jį išsivedę iš miesto 
autobuso, saugumiečiai nuvežė į kaž
kokį mišką ir ten ilgai gąsdino bei 
grasino. Neužmirškime, kad tais laikais 
žmonės neretai ir dingdavo. Ateidavę 
ir į P. Beinorių namus, daridavę 
kratas.14

P. Beinaris buvo vedęs talentingą, 
ypatingai gražaus balso dainininkę - 
sopraną, kurios, labai gerai išlaikiusios 
stojamuosius egzaminus, nepriėmė į 
konservatoriją kaip vargonininko žmo
nos.15 Tiesa, ji buvo choro puošme
na choro muzikiniuose renginiuose, 
P. Beinaris buvo jai sukūręs skambių 
religinių kompozicijų, tačiau sovietinio 
Saugumo „globa“ persekiojo visą 
šeimą.

Atskirai reikėtų kalbėti apie P. Bei
norių kaip kompozitorių. Greta daugiau

Šaltiniai:
' A. Petrauskas, Lietuvos muzikos 

akademijos Kauno fakulteto magistranto 
referatas (vadovas Prof. P. Bingelis) tema 
„Kompozitoriaus Pranciškaus
Beinario chorinė veikla ir kūryba“. K., 
1966, p.4

2 Ten pat.
3 A. Steponaitytė, šv. Gertrūdos

bažnyčios choras 1945-1946 m.,
2007,AMBA.

4 A. Petrauskas, min.veik.p.4
5 Vytautas Skuodis. Dvasinis genocidas 

Lietuvoje, V., Mintis, 1996, p.323.
6 A.Petrauskas, min.veikalas,p.5
’ A.Petrauskas, min.veik.,p6-7 

nei 100 įvairių giesmių jis sukūrė ir 
stambių religinių kompozicijų- 
iškilmingos mišios Es-dur, moderniai 
skambantis originalus „Requiem“, 
kompozicija pagal Bairono misteriją 
„Kainas“, kantata Oskaro Milašiaus 
misterijos tekstu, kantata „Iš sudužusio 
laivo“ B. Brazdžionio žodžiais, ir kt. Iš 
tiesų, po J. Naujalio, P. Beinaris tapo 
produktyviausiu lietuviškos religinės 
muzikos kūrėju sovietinės okupacijos 
metais.

Apibendrinant reiktų pažymėti, kad 
nuolatiniai sovietinio saugumo grasi
nimai ir reikalavimai nutraukti Katedros 
bažnytinio choro veiklą liudija tos 
veiklos svarbą priešinantis dvasiniam 
genocidui. P. Beinaris buvo vienas 
ryškiausių dvasinės rezistencijos 
atstovų - tai įrodo jo įvairi veikla. 
Religinės ir tautinės šventės bei 
jubiliejai tapo reikšmingu stimulu P. 
Beinario dvasinės rezistencijos 
veikloje. gi

8 Algimantas Palubinskas, choristas nuo 
1962 m.Pokalbio 2007-05-16, įrašas. AMBA

’ Pokalbis su prof. P. Bingeliu prie 
filharmonijos,Kaunas,2OO7 03 28.AMBA

10 Vytautas Skuodis. Dvasinis genocidas 
Lietuvoje,V., Mintis, 1996 m., p.22-23.

"Algimantas Palubinskas.2007.V. 16 
pokalbio įrašas, AMBA

12 Jonas Kirlys, Ateizmo metais užgavę 
jautriausią stygą, XXI amžius. 2005.IV.22, Nr.31

13 Choro dalyvis M.Bloznelis, 2007.V. 16
14 Choro dalyvis Algimantas Palubinskas, 

pokalbio 2007.V.I6 įrašas, AMBA
15 V.Narvilaitė, P. Beinario gyvenimas ir 

kūryba“ magistro darbas.Vilnius,2006
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Kostas Barauskas-Vėžys
Gintaras Lučinskas

K. Barauskas, 1930 m.

Kostas Barauskas gimė 1908 m. 
sausio 11 d. Alytaus aps. Alovės vis. 
Slabadėlės k. ūkininkų šeimoje. Tėvai 
turėjo 14 ha žemės. Kostas buvo 
vyriausias vaikas šeimoje. Be jo, dar 
augo 6 seserys: Zosė (g. 1912), Marija 
(g.1916), Leokadija (g.1917). Anelė 
(g.1919), Ona (g.1921) ir Antanina 
(g.1923). Baigęs Alovės pradinę 
mokyklą, vėliau mokėsi ir baigė Alovės 
žemesniąją žemės ūkio mokyklą. 

Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Nuo 
1920 m. gegužės 1d. iki 1930 m. spalio 
2 d. atliko karinę prievolę Lietuvos 
kariuomenėje. Tarnavo Kauno miesto 
ir apskrities komendantūroje. 1929 m. 
spalio 27 d. baigė mokomosios kuo
pos kursą su įvertinimu „gerai“ ir karo 
policijos mokyklą. 1930 m. sausio 15 d. 
pakeltas į grandinio laipsnį, o 1930 m. 
birželio 15 d. jam buvo suteiktas 
jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 
Grįžęs iš kariuomenės dirbo tėvų ūkyje. 
Įstojęs į Lietuvos Šaulių sąjungą, 
priklausė Alytaus rinktinės Alovės 
šaulių būriui. 1935-01-24-1935-02-11 
vykdė Alovės šaulių būrio vado 
pareigas. Dar priklausė sąjungai Vil
niui vaduoti bei Lietuvių katalikų 
jaunimo (LKJ) „Pavasario" federacijai.

Kostas Barauskas 1936 m. vasario 
1 d. pradėjo tarnauti Alytaus arešto 
namuose prižiūrėtoju-ūkvedžiu.

1939 m. lapkričio 5 d. iš Alytaus 
jaunimiečių (nepilnamečių - aut.past.) 
kalėjimo buvo perkeltas dirbti į Vilniaus 
sunkiųjų darbų kalėjimą Lukiškėse ir 
dirbo ten jaunesniuoju prižiūrėtoju iki 
1940 m. spalio 16 d., kol sovietų 
valdžios buvo atleistas iš pareigų. 
Vilniuje platino antisovietinę literatūrą 
ir atsišaukimus, dėl to buvo tardomas 
ir persekiojamas.
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Nuo 1941 m. balandžio mėn. iki 
rugsėjo 15 d. dirbo Trakų aps. Socia
linio aprūpinimo skyriuje - Aukšta
dvario vis. Gubiškių dvare pagalbinio 
ūkio vedėju. Sovietų santvarkai palan
kus nebuvo ir kilus vokiečių-sovietų 
karui, suorganizavo Čižiūnų šaulių- 
partizanų būrį. Trakų apskrities karo 
komendanto įsakymu buvo paskirtas 
šio būrio vadu.

Sukilėliams atkūrus tvarką, o dvarą 
grąžinus buvusiems savininkams, 
K. Barauskas grįžo į Vilnių ir ėmė dirbti 
Vilniaus moterų kalėjime Paneriuose 
raštininku. Alovės valsčiaus viršaičio 
pakviestas, parvyko į tėviškę ir nuo 
1941 m. lapkričio 15 d. pradėjo dirbti 
Alovės vis. savivaldybėje raštininku.

Nuo 1942 05 08 Alytaus apskrities 
viršininko įsakymu Nr.9 K. Barauskas 
paskirtas Alovės vis. žemės ūkio 
gaminių tiekimo įstaigos vedėju. O 
įsakymu Nr. 12 §5 nuo 1944 03 01 
paskirtas Alovės vis. viršaičio 
padėjėju, vykdant ir savo tiesiogines 
pareigas. 1944 05 07 buvo paskirtas 
dar ir Priešgaisrinės apsaugos Alovės 
vis. savivaldybės komandos vadu.

Kostas Barauskas nebuvo vedęs. 
Visą savo energiją skirdavo darbui ir 
visuomeninei veiklai. Pavestas parei
gas atlikdavo sąžiningai, buvo draus
mingas, apylinkės gyventojų tarpe 
turėjo gerą vardą.

Antrą kartą užėjus sovietams, 
K. Barauskas 1944 m. rudenį išėjo 
partizanauti. Tapo Alovės ir Daugų 
vis. veikusių partizanų junginio vadu, 
pasirinko slapyvardį „Vėžys“.

1944 m. gruodžio - 1945 m. sausio 
mėn. tarp Onuškio ir Valkininkų 
susitelkė stambios, iki 300 partizanų, 
pajėgos. Partizanai veikė judančiu 
daliniu Onuškio, Varėnos ir Daugų vis. 
sandūroje. Sausio 20 d. partizanai tel
kėsi Burbonių miške tarp Migučionių, 
Genionių ir Voniškių kaimų, kur prie jų 
prisijungė Daugų vis. partizanų būrių 
vadai K. Barauskas-Vėžys ir V Voveris- 
Žaibas. Dalinį sudarė jau penki būriai: 
Vilko, Vėžio-Žaibo, Dzūko, Liūto ir 
Rugio. Vasario 5-6 d. iš Burbonių 
miško iki 180 partizanų susirinko į 
pasitarimą Migučionių k. Vasario 7 d. 
pasitarimo eigą pertraukė Migučionių 
kautynės su užpuolusiais NKVD-istais 
ir stribais, kurios tęsėsi kelias 
valandas. Žuvo 6 partizanai bei būrių 
vadai: P. Balkus-Dzūkas ir E. Siniau- 
skas-Liūtas, o kiti partizanai, nuvykę į 
Onuškio vis. Voniškių k., pasidalijo į 
dvi dalis ir pasitraukė skirtingomis 
kryptimis. Dalis partizanų, galinčių 
gyventi legaliai, buvo išsiųsti į namus 
iki lemiamos pavasarinės mobilizacijos. 
Tačiau veikimo taktika liko nepakitusi, 
dalinys dabar judėjo 4-5 grupėmis po 
20-25 žmones Daugų ir Varėnos 
valsčiuose.

1945 m. vasario 23 d. Daugų vis. 
įvyko garsusis Kančėnų mūšis, akivai
zdžiai parodęs puolamąją partizanų 
taktiką. Mūšio išvakarėse Vaikantonių 
ir Kančėnų k. susitelkė apie 50 
K. Barausko-Vėžio ir J. Matukevičiaus- 
Vilko grupių partizanų, numačiusių 
naktį pulti Daugų miestelį. Kad 
išviliotų stribų įgulą, vienai kaimietei
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buvo įsakyta nueiti į Daugus ir 
pranešti milicijai, kad „partizanai nori 
su jais pakariauti“. Daugų vis. NKVD 
poskyrio viršininkas Petrovas, many
damas, kad partizanų bus ne daugiau 
kaip 12 (pagal turimus duomenis), 
įsikūrusių viename Kančėnų k. name, 
su 22 stribais išvyko į Kančėnų k. 
(4 km nuo Daugų). Viena naikintojų 
grupė turėjo užeiti iš pastato kairės 
pusės, kita - iš dešinės, o Petrovas su 
grupe įėjo į kiemą ir visi pateko į 
ugnies žiedą. {juos iš visų pusių iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių ėmė šaudyti 
partizanai. Naikintojai nesitikėjo puoli
mo, dalis jų sukėlė paniką, todėl 
keletas stribų iškart pabėgo atgal į 
Daugus, nepaleidę nė vieno šūvio, kiti, 
po pusvalandį trukusio mūšio, atsi
traukė. palikdami kovos lauke 9 nukau
tus stribus (J. Janušonį. F. Kamandulį. 
J. Versecką ir kt.) ir Kančėnų k. tarybos 
pirmininko pavaduotoją bei atsitiktinai 
žuvusį pastotės vežiką. Pagal partiza
nų šaltinius buvo nukauta apie 12 
stribų ir 3 paimti į nelaisvę, taip pat 
paimta 9 šautuvai. 5 granatos, iki 30 
šovinių. Deja, mūšyje žuvo ir partiza
nas Mykolas Statkevičius. Tuoj po 
mūšio sekusio NKVD vidaus kariuo
menės siautėjimo metu buvo suimti 4 
žmonės, o į okupantų ataskaitas pate
ko ir išgalvoti „Kančėnų k. piliečių 
paliudijimai“ apie 2 nukautus ir 2 su
žeistus partizanus, kas turėjo pridengti 
skaudų jų pralaimėjimą. Gręsiant 
kariuomenės smūgiui, planuojamą 
operaciją užpulti Daugus partizanams 
teko atidėti, dalis kovotojų buvo 
paleisti į namus, o branduolys per 

Skabeikių k. pasitraukė į Onuškio vis. 
Dusmenų mišką.

Vėžio grupė, vadovaujama K.Ba
rausko-Vėžio, veikė Daugų vis. 
miškuose ir 1945 m. vasario pabaigoje 
buvo sutelkusi apie 100 vyrų. Grupei 
priklausė V. Voverio-Žaibo būry s. Ry
šius su Vėžiu palaikė ir nuo 1944 m. 
gruodžio mėn. pradžios Alytaus- 
Butrimonių vis. veikusi J. Gervicko- 
Jovaro grupė.

1945 m. balandžio-gegužės mėn. 
Alytaus aps. vyko intensyvus parti
zanų kovinių dalinių vienijimasis, stam
besnių organizacinių struktūrų kūri
masis.

1945 m. apie gegužės 20 d., 
užmezgusi ryšius su V.Vbveriu-Žaibu, 
ats. Itn. A.Ramanausko-Vanago kuopa 
(sudaryta iš 3 būrių), persikėlė į 
Varčios mišką, kur susitiko su grupės 
vadu K. Barausku-Vėžiu. Vadovybės 
pasitarime buvo numatytos visų minė
tų trijų dalinių bei Vėžio grupės sudė
tyje esančio Varčios apylinkių partiza
nų skyriaus, vadovaujamo J. Čapliko- 
Komendanto, stovyklavimo vietos bei 
veikimo ribos aplinkiniuose kaimuose, 
taip pat nustatyti atpažinimo slapta
žodžiai bei nuspręsta prisaikdinti visus 
partizanus. Birželio 2 d., įvykdę manev
rinį žygį iš Varčios į Noškūnų mišką, 
Nemunaičio pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje apie 120 partizanų priėmė 
priesaiką Pamaldas atlaikė ir kovotojų 
išpažinties išklausė Ryliškių klebonas 
Stasiūnas, kunigas V. Želnia ir du vie- 
nuoliai-pranciškonai.
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1945 m. birželio mėn. pirmoje 
pusėje (tarp 5-10 d.) Punios šile įvyko 
bendras keleto šiaurinės Dzūkijos par
tizanų junginių - Margio, Kęstučio, 
Vėžio grupių, Balbieriškio būrio ir 
Vanago kuopos vadų bei štabų 
pareigūnų susirinkimas, sušauktas 
kpt. D. Jėčio-Ąžuolio. Vėžio grupei 
atstovavo V. Voveris-Žaibas. Pasitarime 
buvo aptarta tarptautinė padėtis, toles
nei partizaninės veiklos prasmė ir 
perspektyvos, grupių vadai apibūdino 
savo junginių veiklos sąlygas. Svar
biausias pasitarimo rezultatas buvo 
naujos Dzūkų rinktinės įkūrimas. 
Dalinio vadu liko jos iniciatorius kpt. 
D. Jėčys-Ąžuolis, buvo sudarytas rin
ktinės štabas. Tačiau, tiek Vėžio 
grupės, tiek Vanago kuopos atstovai 
neturėjo įgaliojimų galutiniam atsaky
mui ir įsijungimas įteisinti, organiza
cinės smulkmenos turėjo būti aptartos 
per kpt. D. Jėčio-Ąžuolio ir ats. Itn. 
A.Ramanausko-Vanago bei
K. Barausko-Vėžio susitikimą.

Kitas Dzūkijos partizanų organi
zacinis centras formavosi pietinėje 
Dzūkijos dalyje. 1945 m. birželio 1-2 d., 
sujungti būrius, veikiančius Valki- 
ninkų-Onuškio vis. ir jiems vadovauti, 
iš Vilniaus atvyko Itn. L. Tarasevičius- 
Aras (vėliau Lūšis). Formuojamas 
junginys buvo pavadintas Geležinio 
Vilko (Valkininkų) rinktine ir naujasis 
jos vadas birželio 11 d. užmezgė ryšius 
su Varčios miško partizanais - Vėžio, 
Žaibo ir Vanago būriais. Pastarieji tuo 
metu organizaciniu požiūriu jau buvo 
pasiekę tą lygį, kuomet buvo prade

dama ieškoti ryšio su aukštesne 
vadovybe. Buvo galvojama apie sava
rankiško stipraus junginio kūrimą, ir 
vienu metu dėl to sulaukė net trijų 
pasiūlymų iš trijų skirtingų centrų.

Be Itn. L. Tarasevičiaus-Aro ir kpt. 
D. Jėčio-Ąžuolio pastangų ir pasiū
lymų užmegzti ryšį, V. Voveris-Žaibas 
užmezgė ryšius ir su LLA Alytaus apy
linkės štabu. Birželio pirmoje pusėje 
Varčios miške ats.ltn. A. Ramanau
skas-Vanagas, K. Barauskas-Vėžys ir 
V. Voveris-Žaibas susitiko su LLA 
štabo atstovu V. Pielikiu. Varčios 
miško vadai elgėsi pakankamai diplo
matiškai, nukeldami galutinį atsakymą 
vėlesniam laikui. Jie pasirinko geriau
sią taktiką- pinna patiems išsiaiškinti 
visų trijų centrų galimybes, ir tik po to 
spręsti. A. Kulikauskas-Daktaras ir 
V. Voveris-Žaibas dalyvavo steigia
majame Dzūkų rinktinės pasitarime, o
K. Barauskas-Vėžys ir ats.ltn. A. Rama
nauskas-Vanagas birželio 12 d. Rugio 
būrio stovyklavietėje susitiko su Itn.
L. Tarasevičiumi-Aru ir J.Jakubavi- 
čiumi-Rugiu, sužinodami iš jų apie 
aukštesnio Dzūkų grupės štabo 
egzistavimą. Buvo nuspręsta visiems 
kol kas veikti savarankiškai. Tačiau 
buvo nustatyti tarpusavio ryšiai. Orga
nizacinę veiklą pristabdė rusų siau
tėjimas Varčios miške, išblaškęs parti
zanus bei jų vadus.

Buvo susitarta apie birželio 15 d. 
pulti Alovę ir, užėmus šį valsčiaus 
centrą, sunaikinti stribus bei ten buvu
sias valsčiaus institucijas. Alovės 
valsčiaus pietrytiniame pakraštyje,
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labai tankiame ir pelkėtame Varčios 
miško masyve susitelkė Vanago, Žaibo 
ir Vėžio būriai; į pagalbą atėjo nedzin- 
giškiai. Tačiau enkavedistai sužinojo 
apie susitelkusius partizanus. Birželio 
12 d. NKVD pasienio kariuomenės 220- 
asis pulkas apsupo Varčios mišką ir 
puolė ten įsikūrusių Vanago kuopos 
apie 90 partizanų stovyklą. Kautynės 
prasidėjo ryte, sargybai pastebėjus 
besiartinantį priešą. Dėl to partizanai, 
vadovaujami A. Kulikausko-Daktaro, 
iš anksto pasirengė organizuotai 
gynybai bei traukimuisi. Rusai supo 
stovyklą tampriu žiedu, puolė šauk
dami „ura“, tačiau partizanai atsakė 
sutelkta ugnimi iš 12 kulkosvaidžių, 
kas nulėmė mūšio baigtį. Patyrę didelių 
nuostolių, rusai ėmė netvarkingai 
trauktis, tuo pasinaudoję ėmė trauktis 
ir partizanai, tačiau trūkstant patirties, 
dalis partizanų bandė gelbėtis 
pavieniui, iškriko. Tuo pasinaudoję 
rusai atnaujino ataką, bet organizuotai 
besitraukiąs branduolys pralaužė 
apsupimo žiedą ir susitiko su į pagalbą 
atskubėjusiu Žaibo būriu. Stoti į atvirą 
mūšį jau nebuvo prasmės, todėl 
V. Voveris-Žaibas su savo vyrais 
pasitraukė be didesnių nuostolių į 
Kalesninkų mišką, o A. Kulikausko- 
Daktaro apie 20 partizanų, sulaukę 
tamsos, sėkmingai pasitraukė Sapie- 
giškių-Nedzingės kryptimi į Pane- 
dzingės raistus, o dauguma A. Rama
nausko-Vanago partizanų pasitraukė į 
Plikionių ir Vabalių miškus. Sulaukę 
tamsos iš miško išsiveržė ir kitos 
išsislapsčiusios mažos partizanų 
grupelės.

Pats Varčios mūšis truko apie porą 
valandų ir jo metu žuvo apie 10 
partizanų, keli dingo be žinios ar buvo 
paimti į nelaisvę, 2 partizanai žuvo ir 
keli sužeisti iš Žaibo būrio. Daugiau
siai lietuvių žuvo iš neorganizuotai 
besitraukiančių partizanų tarpo, tačiau 
rusų nuostoliai buvo žymiai didesni 
(pagal partizanų duomenis - 176). 
Pagal okupantų dokumentus, birželio 
12-13 d. Varčios mūšio metu buvo 
nukauta 30 partizanų (iš kurių dvi buvo 
moterys) ir suimti 6 partizanai.

Skirtingai nuo ankstesniųjų NKVD 
operacijų, rusų kariuomenė pasiliko 
Varčios apylinkėse ilgesniam laikui ir 
pastoviai krėtė mišką bei šnipinėjo 
apylinkėse .

1945 m. birželio 24 d. rusai iš 
pasalų užklupo miške vėl susirinkusius 
partizanus. Mūšyje su baudėjais buvo 
išsklaidyti A. Ramanausko-Vanago ir 
K. Barausko-Vėžio būriai. Vėl žuvo 
apie 12-14 partizanų, o sunkiai sužei
stas Kostas Barauskas buvo paimtas 
į nelaisvę. Kurį laiką K. Barauskas 
buvo kalinamas Alytuje, kur po kurio 
laiko, neiškentęs žiaurių tardymų ir 
kankinimų, nusižudė Alytaus ligoni
nėje. Palaidojimo vieta nežinoma.

Po K. Barausko-Vėžio žūties, vado
vavimą grupei perėmė V. Voveris- 
Žaibas, kurio būrį iki tol sudarė trys 
partizanų skyriai po 20 partizanų. 
Žaibo vadovaujami partizanai veikė 
Alytaus. Trakų. Kauno aps. sandūroje 
esančiuose valsčiuose.

Vanago kuopa buvo pertvarkyta iš 
karto po Varčios kautynių, partizanų
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būrius išskirstant veikti skyriais ir 
grandimis teritoriniu principu Merki- 
nės-Alovės vis. Organizacinė veikla 
ypač paspartėjo įsijungus į Dzūkų 
grupės sudėtį.

Likimo išbandymus teko patirti ir 
K. Barausko artimiesiems. Motina 
Marija Barauskienė (g. 1886) ir seserys 
Marija, Ona ir Antanina (ji buvo 
tremtyje iki 1958-06-03) Barauskaitės

nuo 1945 m. liepos 17 d. iki 1960 m. 
vasario 13 d. buvo ištremtos į Permės 
(Molotovo) sr. Belojevo raj. Velva Baza 
gyvenvietę. Motina 1960 metais mirė, o 
seserys 1968 metais sugrįžo į Lietuvą.

Skaudžią netektį kovose su 
okupantais patyrė Dainavos kraštas. 
Daugelio partizanų biografijos ir likimai 
skęsta nežinioje. Tik kai kurių vardus 
pavyksta išplėšti iš užmaršties.

Prašymai talkos ir paramos

Lietuvoje rengiama studija „Lietuvių švietimas išeivijoje 1945-1990 m“, kuri 
apima itin reikšmingą lietuvių gyvenimo ir veiklos sritį, nes lietuvybės pojūtis ir 
sklaida pasaulyje daugeliui mūsų yra neatskiriama gyvenimo dalis. Manome, kad 
iš Lietuvos pusės verta ir reikalinga į išeivijos šioje srityje atliktus darbus ne tik 
pažiūrėti, bet juos ir įvertinti bei susumuoti pasiektus rezultatus.

Rengiamos studijos autorė dr. Eugenija Vaitkevičiūtė kreipiasi į žurnalo 
skaitytojus su prašymu jai talkinti: teikiant prisiminimų, pasiūlymų, komentarų, 
dokumentų ir kitos archyvinės medžiagos kopijų. „Pasižadu dėti visas pastangas, 
kad išeivijos lituanistinio švietimo paveikslas būtų nupieštas autentiškomis 
spalvomis. Mano užmojui talkinti prašyčiau paskatinti savo šeimos narius, 
bičiulius, pažįstamus, kurie išeivių švietimo sistemoje yra dirbę ar mokyklas lankę, 
ar kaip kitaip ją pažinę. Iš anksto prašau priimti nuoširdžią padėką už suteiktas 
žinias ir bendradarbiavimą“, savo kreipimęsi rašo dr. E. Vaitkevičiūtė.

Kitų metų pradžioje sukaks 100 metų nuo dr. Antano Maceinos gimimo. Tatjana 
Maceinienė, artėjant šiai sukakčiai, parašė knygą apie dr. A. Maceinos mirties 
filosofiją. Autorė rado leidyklą, kuri sutinka šią knygą išleisti, sukaupė šiokią tokią 
paramą, bet prašo dar didesnės finansinės paramos galutiniam projekto įgyven
dinimui ir knygos išleidimui. „Žinau, jeigu mes neprisiminsime ir nepaminėsime šios 
sukakties, tai niekas A. Maceinos ir neprisimins. Būtų miela, jeigu Į Laisvę fondo 
filialas ar pats fondas, prisidėtų, pagal išgales, prie knygos išleidimo. Belieka tikėtis, 
kad bičiuliai neliks abejingi šiam mano prašymui“, savo laiške redaktoriui rašo 
Tatjana Maceinienė.

Galintiems prisidėti prie studijos rašymo ir knygos išleidimo, pateikiame autorių 
kontaktinius adresus:

E. Vaitkevičiūtės tel. +370 671 4159; ei. paštas: evgevg@gmail.com
T. Maceinienės tel. +370 684 76796; ei. paštas: tatįanamc(dsmail.com
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Į pilnutinę demokratiją
Svarstymai apie valstybės pagrindus

„l LAISVĘ" žurnalo skaitytojai ir visi, besidomintys Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
organizacija bei jos perspektyvomis Lietuvoje, primygtinai ragina mus daugiau skelbti 
informacijos ne tik apie šią organizaciją, bet ir apie jos atliktus darbus bei priimtus 
dokumentus. Mūsų žurnale mes jau rašėme apie LFB organ izaciją, skelbėme jos Credo.

Visai neseniai LFB Credo buvo paskelbta Bernardinų internetinėje svetainėje. Šiuo 
metu Bernardinų svetainėje dar kartą galima susipažinti su trumpa LFB veiklos 
apybraiža.

Skaitytojų pageidavimu, pateikiame LFB svarstymus apie Lietuvos valstybės pagrindus 
pilnutinę demokratiją". Šis dokumentas buvo parengtas daugiau kaip prieš 50 metų, 

bet savo mintimis, idėjomis ir svarba, mums aktualus ir Šiandien. Ar mes priimsime tas 
mintis ir idėjas? Ar mėginsime jas puoselėti ir įgyvendinti? Manome, kad taip.

Redaktorius

I. Valstybė ir kultūra

Demokratija ir kultūra

Kultūros ir religijos sritis yra ypatingai glaudžiai susijusi su žmogaus asmeniu. Todėl 
demokratijoj asmens pirmenybė, kuri šiuo atžvilgiu įprasta vadinti sąžinės laisve, kultūros 
ir religijos srityje yra labiausiai būtina, labiau kaip bet kurioje kitoje žmonių gyvenimo 
srityje.

Totalizmas yra baisus ne tik tuo, kad paneigia politines laisves bei teises ar kad pajungia 
žmogų ūkio bei technikos vyksmui. Totalizmas, svarbiausia, baisus ypač tuo, kad verčia 
asmenį prisiimti jam svetimas pažiūras, sistemas, net meno stilių. Totalizmas įsakinėja 
kūrėjams, kas ir kaip turi būti kuriama. Totalizme valdančiųjų pažiūros bei nusistatymai 
yra ne tik kūrybai negatyvus matas, kurio nevalia peržengti, bet ir pozityvi norma, kūrėjui 
privali savo kūriniais patvirtinti, išaiškinti ir skleisti.

Totalizmas pasmaugia kūrybos laisvę dvejopu būdu: draudžia viską, kas nesutinka su 
generaline linija, ir įsako visą kultūros kūrybą rikiuoti pagal generalinės linijos šabloną. Šitas 
įsakinėjimas, kas ir kaip turi būti kuriama, ir sudaro tikrąją kultūrinio totalizmo esmę.

Kai valstybė pradeda įsakinėti, kas ir kaip turi būti kultūroje daroma, tada žūsta bet 
kuri kultūros laisvė, asmuo tampa valstybės įrankiu, valstybei priklausančiu ne tik kaip 
darbo jėga, bet ir savo dvasia, kaip valsty binių pažiūrų reiškėjas.

38 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2007

40



H Iš LFB istorijos

Demokratinėje valstybėje taip pat nebuvo ir nebus visai viskas leidžiama net ir 
kultūros kūryboje. Visada bus dalykų, kurie bus varžomi. Jų apimtis ir pobūdis priklauso 
nuo tautos tradicijų, jos dvasios ir kultūros lygio. Tačiau niekada demokratija neleidžia 
asmens pavergti valdančiųjų pažiūroms.

Demokratija, nors ir neteikdama asmens pasireiškimui absoliučios laisvės, įgalina 
asmenį laisvai apsispręsti ir pagal šį apsisprendimą kurti ir veikti. Demokratija reikalauja, 
kad valstybė nespręstų ir neįsakinėtų kultūrinio gyvenimo turinio.

Todėl demokratijos vykdymas kultūros ir religijos srityse valstybėje yra pats 
svarbiausias. Politinė ar socialinė demokratija be kultūrinės demokratijos tėra demokratijos 
įvadas.

Kultūra ir pasaulėžiūra

Kiekvienas kultūrinis kūrinys - vis tiek, ar jis bus filosofinis, ar meninis, ar peda
goginis - yra ne kas kita, kaip bet kurios žmogiškosios idėjos apipavidalinimas. Tačiau 
kiekviena žmogiškoji idėja savo ruožtu turi daugiau ar mažiau, ryškių ar neryškių 
pasaulėžiūrinių bruožų, tų bruožų, kurie kyla iš žmogaus atsakymo į būties ar gyvenimo 
tikslo klausimą. Taigi ir kiekvienas kultūrinis kūrinys yra daugiau ar mažiau pasau
lėžiūrinis. Pasaulėžiūra ir žmogiškoji kūryba yra to paties žmogiškojo asmens išraiška. 
Nepasaulėžiūrinės kultūros nėra ir negali būti.

Tačiau kaip tiktai todėl, kad kultūra yra esmingai susijusi su pasaulėžiūra, kultūros 
kūryba priklauso sąžinės laisvės sričiai. Sąžinė apima žmogaus įsitikinimus, jo filosofiją 
ir religiją. Taigi pasaulėžiūra yra sąžinės turinys. Todėl sąžinės laisvė reiškia ir 
pasaulėžiūros laisvę.
Savo ruožtu pasaulėžiūra nėra tik vidinis žmogaus įsitikinimas, nėra tik jo žodis, bet ir jo 
darbas bei gyvenimas.

Žmogus nori ir turi pagal savo įsitikinimus ne tik mąstyti, bet ir gyventi. Jeigu tad 
valstybė skelbia įsitikinimų laisvę, o neleidžia šių įsitikinimų reikšti asmens ir 
bendruomenės gyvenime, tokia valstybės skelbiama įsitikinimų laisvė tėra laisvės 
apgavystė. Šia prasme negalima nepasipiktinti kai kurių demokratinėmis besiskelbiančių 
politinių grupių sąžinės laisvės supratimu, pagal kurį sąžinės laisvė tereiškia laisvę 
sąžinėje, bet ne laisvą įsitikinimų praktiką gyvenime.

Politinė ar kitokia grupė - skelbdama sąžinės laisvę ir kartu darydama prierašą, jog toji 
sąžinės laisvė nereiškia, „kad Bažnyčia, panaudodama autoritetą ir žmonių religinius 
įsitikinimus, kištųsi ir darytų savo politiką, tą politiką vestų į mokyklą, į socialinius žmonių 
santykius". - galvoja ir elgiasi nedemokratiškai. Jos skelbiamoji sąžinės laisvė tėra laisvės 
fikcija, nes skelbti sąžinės laisvę ir sykiu neleisti su savo pasaulėžiūra eiti į kultūrinį 
(mokykla) ir socialinį (socialiniai santykiai) gyvenimą yra. Jules Simono žodžiais tariant, 
„melas akims dumti". Savo sąžinei, savo vidaus pasauliui žmogus iš kitur laisvės 
nereikalingas, nes žmogaus vidaus pasaulio jokie išoriniai varžtai nepaliečia. Dėl vidaus 
pasaulio laisvės valstybė neturi ko pasakyti. Žmonija, kovodama dėl sąžinės laisvės, kovoja 
ne dėl laisvės sąžinėje, bet dėl laisvės sąžinės dalykams gyvenime, dėl laisvės pagal savo 
sąžinę gyventi ir kurti.
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Savo įsitikinimus reikšti žodžiu šiandien leidžiama visose demokratinėse valstybėse. 
Bet turi ateiti laikas, kada savo įsitikinimus, kiek jie nepažeidžia kitų laisvės, bus galima 
laisvai reikšti ir darbu. Objektyvus kultūros ir religijos gyvenimas yra sąžinės laisvės 
dirva, kurioje valstybė negali nieko įsakyti. Kaip valstybė negali apspręsti žmogaus 
sąžinės, taip lygiai ji negali apspręsti nė iš sąžinės kylančių darbų bei institucijų. Jei 
valstybė yra nekompetentinga žmogaus sąžinės srityje, tai ji lygiai nekompetentinga ir 
sąžinės objektyvacijų srityje.

Objektyvių pasaulėžiūrinių darbų bei institucijų laisvė yra tikroji sąžinės laisvės 
prasmė. Šia prasme sąžinės laisvė turi būti demokratinės valstybės gerbiama ir saugoma.

Pasaulėžiūra ir švietimas

Demokratinė valstybė, gerbdama ir saugodama sąžinės laisvę meno ir mokslo 
kūryboje, su didesniais sunkumais praktiškai nesusiduria. Neturi taip pat sunkumų sąžinės 
laisvę vykdydama ir religinių bendruomenių, jų apeigų bei organizacijos atžvilgiu. Tie 
sunkumai atsiranda paprastai jaunimo švietimo bei auklėjimo srityje. Nors demokratinės 
konstitucijos ir laiduoja tėvams pirmenybės teisę spręsti, koks auklėjimas turi būti 
teikiamas jų vaikams, - praktiškai dažniausiai pati valstybė stengiasi įsigyti švietimo bei 
auklėjimo monopolį. Vienur tai vykdo per valstybinių mokyklų tinklą, privačių nerem- 
dama, kartais joms nė mokyklos teisių nepripažindama. Kitur tai vykdo netiesioginiu 
būdu, nesiimdama mokyklos monopolio, neskelbdama valstybinės mokyklos pirmenybės 
prieš privačią, bet privačią mokyklą palikdama jos pačios likimui, jos išlaikymą palikdama 
jos laikytojams, tiksliau - lankytojams. Tai verčia šeimas, ypač mažiau pasiturinčias, 
naudotis valstybės mokyklomis, nors tai eitų ne kartą prieš tėvų sąžinę. Taip praktiškai 
yra pažeidžiamas tėvų teisėtas noras savo vaikus auklėti sau patinkamos pasaulėžiūros 
dvasia. Dėl to:

ši pagrindinė iš sąžinės laisvės vykdymo einanti tėvų teisė - spręsti savo vaikų 
auklėjimo kryptį — turi būti ne tik konstitucijoje įrašyta, bet ir praktiškai vykdoma.

Ruošdamas žmogų gyvenimui, ugdymas savaime reikalingas tam tikro nusistatymo 
tiek paties žmogaus, tiek gyvenimo atžvilgiu, - reikalingas pasaulėžiūros. Nepasau- 
lėžiūrinis ugdymas yra negalimas. Todėl ugdomasis veikimas turi būti atliekamas tų 
veiksnių, kurie šiuo atžvilgiu yra kompetentingi - tėvų ir jų pasaulėžiūrinės bendruomenės.

Šalia šeimos ugdymas paprastai vyksta mokykloje. Mokyklos ugdymas yra - kitoks 
ir negali būti - pasaulėžiūrinis. Pasaulėžiūrinis jis yra ne tik tuo, kad mokykloje dėstomi 
religijos ar dorovės dalykai, bet, svarbiausia, tuo, kad pasaulėžiūra persunkia daugiau ar 
mažiau visus dėstomuosius dalykus ir visus su auklėjimu bei lavinimu susijusius 
pedagoginius darbus.

Naujaisiais laikais iškilusi kova dėl konfesinės mokyklos yra kova ne dėl dviejų ar 
trijų savaitinių tos ar kitos religijos pamokų mokykloje, bet dėl pačios mokyklos ugdomųjų 
principų, dėl ugdymo grindimo pasaulėžiūrine laisve.

„Dėl to vieno fakto, kad dėstoma tikyba, mokykla dar netampa suderinta su Bažnyčios 
ir krikščioniškosios mokyklos teisėmis ir verta katalikų auklėtiniams lankyti. Tam tikslui
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būtinai reikia, kad visas dėstymas ir mokyklos santvarka, mokytojai, programos ir knygos 
kiekvienoje mokslo šakoje būtų tvarkoma pagal krikščioniškąją dvasią“ (Pijaus XI enciklika 
„Divini illius Magistri“). Pasaulėžiūra mokykloje turi būti ne įnamis, bet viską apimąs ir 
viską tvarkąs šeimininkas. Svečio teisės pasaulėžiūrai mokykloje yra ir pasaulėžiūros, ir 
demokratijos pažeidimas. Teisingai Pijus XI kitoj vietoj pastebi, kad „formalus palaikymas 
vieno tikybos mokymo, ir tai dar nekompetentingiems asmenims kontroliuojant bei 
varžant, o kituose ideologiniuose dalykuose planingai ir su neapykanta kalbant bei veikiant 
prieš tą pačią tikybą, niekuomet negali suteikti tikintiesiems pateisinimo motyvų laisvai 
pritarti tokiam religiją griaunančiam mokyklos tipui“. (Enciklika „Mit brennender Sorge“.) 

Mokyklos pasaulėžiūrinė prigimtis savaime nustato, kas gali ir turi spręsti mokyklos 
ugdomąją kryptį, jos dvasią. Pati demokratinė valstybė, būdama pasaulėžiūriškai neutrali, 
tai yra visoms pasaulėžiūroms vienodai taikydama sąžinės laisvės praktiką, suprantama, 
tokiu sprendėju negali būti. Mokyklos ugdomąją kryptį, jos dvasią kompetentingai 
nustatyti tegali mokinių tėvai. Tik tėvus arba jų pasaulėžiūrines bendruomenes įgalinus 
spręsti mokyklos turinio reikalus, bus užtikrintas sąžinės laisvės vykdymas vienoj iš 
pačių reikšmingųjų jos reiškimosi sričių.

Švietimo organizacija

Valstybei esant nekompetentingai spręsti mokyklos auklėjamąją kryptį ir jos dvasią, 
savaime aišku, reikalinga sukurti tokią švietimo bei auklėjimo organizaciją, kuri įgalintų 
tėvus vykdyti iš jų sąžinės einančius mokyklinius uždavinius, kuri betgi atsižvelgtų ir į 
valstybės teises mokyklos srity. Valstybė nėra tik mokyklos ūkio vedėjas. Kai kurie 
mokyklos turinio ir jos dvasios dalykai neginčijamai yra tiesioginis valstybės mokyklinis 
rūpestis, pvz. bendras švietimo lygis, mokyklų tinklas, einamųjų dalykų programos, 
tautinis auklėjimas, valstybingumas. Žodžiu.

švietimo bei auklėjimo organizacijoje yra neišvengiamas iš sąžinės laisvės vykdymo 
einančių tėvų teisių ir iš bendrosios gerovės einančių valstybės teisių sambūvis.

Kaip tėvų ir valstybės teisės švietimo bei auklėjimo organizacijoje praktiškai gali 
būti derinamos geriausiu būdu, nepažeidžiant nei vienos šalies?

Geriausia, kad mokyklos laikytojas būtų mokinių tėvai, praktiškai - tėvų 
pasaulėžiūrinės bendruomenės. Valstybės kompetencija: nustatyti bendrųjų lavinimo 
dalykų programą ir prižiūrėti jos išėjimą; prižiūrėti mokyklos tautinį auklėjimą ir 
valstybingumą; nustatyti mokytojų cenzą ir mokyklos patalpų sveikatos sąlygas; 
nustatyti mokyklų tinklą ir prižiūrėti bendrą švietimo padėtį; steigti valstybines mokyklas 
jokiai pasaulėžiūrinei bendruomenei nepriklausančių tėvų vaikams arba tose vietose, 
kuriose pasaulėžiūrinės bendruomenės savos mokyklos bet kuriais sumetimais nelaikytų.

Tačiau kol mūsų mokyklinės organizacijos idealas bus pasiektas, praeis laiko. Šiame 
pereinamajame tarpsnyje valstybės ir vietos bei veikmens savivaldybių laikomose 
mokyklose ugdomąją kryptį tėvai sprendžia tuo būdu, kad valstybė periodiškai (kas 10 
metų ar kitais laiko tarpais) atsiklausia tėvų dėl mokyklos krypties. Kurią mokyklos
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kryptį kurio mokyklinio rajono tėvų dauguma pasirenka, toji mokyklos kryptis tame 
rajone iki naujo tėvų balsavimo bus privaloma. Tačiau jei kelių komplektų mokykloje 
susidarytų bent vienas komplektas kitos mokyklinės krypties mokinių, tai tasai 
komplektas ir turi būti skiriamas šios krypties mokyklai. Tuo būdu būtų pykdyta 
pasaulėžiūrinės mažumos tėvų sąžinės laisvė.

Kultūros savivaldybė

Sąžinės laisvei praktiškai vykdyti, šalia vietos bei veikmens savivaldybių demokratinė 
valstybė turi sudaryti sąlygas ir kultūrinei savivaldybei susiorganizuoti. Kaip seniūnija, 
valsčius, apskritis yra vietos savivaldybės tam tikros kompetencijos vienetai, kaip žemės 
ūkio rūmai, pramonės rūmai yra veikmeninės savivaldybės tam tikros kompetencijos 
vienetai, lygiai taip atskiros pasaulėžiūrinės bendruomenės turi būti kultūrinės 
savivaldybės tam tikros kompetencijos vienetai.

Kultūrinės savivaldybės kompetencijai turi atitekti religijos ir kultūros, pirmiausia 
mokyklos, reikalų tvarkymas.

Reikia apgailestauti, kad Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, sprendžiant švietimo 
organizacijos reikalą, žymus vaidmuo buvo skirtas vietos savivaldybės kompetencijai, 
bet visiškai buvo išleista iš akių kultūrinės savivaldybės kompetencija: išleista iš akių, 
kad kultūros srityje valstybės kompetencija, anot J.Messnerio. tėra „paremiamoji, bet 
ne kuriamoji“.

Ateities Lietuvos konstitucija turi aiškiai nustatyti ne tik kultūrinės savivaldybės 
kompetenciją, bet ir pagrindinius jos organizacijos dėsnius: kiek narių pasaulėžiūrinė 
bendruomenė turi turėti, kad įgytų bendruomenės teises, t.y. kad taptų kultūrinės 
savivaldybės vienetu; kokiu būdu negausios pasaulėžiūrinės bendruomenės turi būti 
įgalintos sudaryti kultūrinės savivaldybės vienetą; kas ir kaip tampa pasaulėžiūrinės 
bendruomenės nariu; ar galima likti šalia bendruomenių.

Negausios pasaulėžiūrinės bendruomenės gali būti įgalintos būti kultūrinės 
savivaldybės vienetu arba sutardamos bendrai reikštis, arba pagal susitarimą prisidėdamos 
prie kurio esančio kultūrinės savivaldybės vieneto.

Pasaulėžiūrinės bendruomenės nariai yra pilnateisiai krašto gyventojai, kurie valstybės 
nustatyta tvarka, periodiškai gyventojų atsikiausiant, laisvu noru pasisako priklausą tai 
ar kitai pasaulėžiūrinei bendruomenei. Tos pačios pasaulėžiūrinės bendruomenės nariais 
laikomi ir nario nepilnamečiai vaikai.

Suprantama, žmogus yra laisvas ir jokiai pasaulėžiūrinei bendruomenei nepriklausyti 
ir kultūrinėje savivaldybėje nedalyvauti. Tai yra sąžinės laisvės sritis, ir bet kurioj šioj 
srity žmogui daroma prievarta būtų nusikaltimas pagrindinei demokratinei laisvei.

Priekaištas, kad kultūrinė savivaldybė gali sukurti valstybę valstybėje, yra 
nesusipratimas. Kaip nesukuria valstybės valstybėje vietos savivaldybė, kaip valstybės 
valstybėje nesukuria veikmens savivaldybė, taip lygiai ir kultūrinė savivaldybė negali 
valstybės valstybėje sukurti.
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Be jokio pagrindo taip pat yra pravardžiavimas kultūrinės savivaldybės valstybinių 
lėšų pasidalinimo „kramelių“. Pati valstybė lėšų nekuria. Ji lėšas tik iš gyventojų surenka 
ir jas administruoja.

Jei valstybė surinktų iš gyventojų lėšų dalį gali skirti vietos savivaldybei, jei kitą dalį 
gali skirti veikmeninėms savivaldybėms, tai lygiai taip pat valstybė atitinkamą dalį gali 
skirti ir kultūrinei savivaldybei.

Kas gali ginčyti, kad kultūros savivaldybės reikšmė asmens laisvei ir bendrajai gerovei 
būtų menkesnė kaip vietos ar veikmens savivaldybės!

Natūralu, kad valstybės skiriamos kultūrinei savivaldybei lėšos būtų naudojamos 
atsižvelgiant pasaulėžiūrinių bendruomenių narių kiekio proporcijos.

Be abejo.
kultūrinės savivaldybės sunaudojamų lėšų atžvilgiu valstybei priklauso tokia pati 

priežiūros teisė, kokią valstybė turi vietos ar veikmens savivaldybės lėšų atžvilgiu.

Kultūros visuotinumas

Tautos kultūringumo lygis priklauso nuo plačiųjų tautos sluoksnių kultūringumo. 
Nelaikysime kultūringu krašto, kuris turės vieną antrą įžymesnį mokslininką, rašytoją, 
menininką, bet kurio gyventojų didžioji dalis bus neraštinga ir svetima kultūros kūrybai. 
Mokslas bei menas nėra tik tautos išrinktųjų privilegija, bet pačios tautos gyvybės sąlyga.

Išlaisvintoje Lietuvoje turi būti sudarytos sąlygos mokslo bei meno kūrybai pasiskleisti 
per visą kraštą, ir ji turi būti prieinama visiems tautos sluoksniams.

Tam turi padėti mokyklų ir kitų kultūros įstaigų vienodas pasiskirstymas per visą 
kraštą, užuot jas telkus tik atskiruose centruose. Tam turi padėti ir gabiųjų atranka 
mokyklose. J.Mausbachas teisingai pastebi, kad „ypatingų tautos asmenų rengimas yra 
sąlyga kiekvienam žymesniam istoriniam gyvenimui ir kiekvienai kultūros pažangai“. Bet 
kūrėjų negalima pagal reikalą išsimokslindinti kaip amatininkų, nes kūrėjas su savo talentu 
gimsta. Užtat juo labiau reikia pasirūpinti sudaryti sąlygas kūrėjo įgimtiesiems gabumams 
išsiskleisti. Neturi žūti nė vienas lietuviškasis talentas.

Nepasiturintieji jaunieji talentai turi gauti viešosios paramos savo moksliniams ar 
meniniams gabumams subrandinti. O savo moksline ar menine kūryba pasižymėję 
asmenys turi būti įgalinti atsidėti tik savo kūrybai, atpalaiduojant juos nuo šalutinių verslų 
savo ir savo šeimai pragyventi.

Bręstanėiųjų ir besikurianėiųįų talentų materialinė globa yra vienas iš pagrindinių 
kultūros fondo uždavinių.

Kultūros lygiui kilti ir kultūros vertybėms pasklisti per visą tautą turi padėti ir mūsų 
aukštųjų mokyklų reforma, be kita ko ir ta prasme, kad aukštųjų mokyklų paskaitos 
būtų viešos ir visiems prieinamos, ir kad aukštoji mokykla brandos atestato reikalautų 
tik išduodama aukštosios mokyklos baigimo diplomą.

Tautinis įnašas visuotinei kultūrai

Tautos kultūriniai santykiai su kitomis tautomis. - savųjų kultūros laimėjimų 
perteikimas svetimiesiems ir kitų tautų kultūrinės kūrybos panaudojimas savajai ugdyti, -
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yra nė kiek ne mažesnės reikšmės, kaip krašto politiniai ar ūkiniai santykiai su kitais 
kraštais. Todėl reikia sudaryti sąlygas žymesniesiems lietuvių mokslo ir literatūros 
veikalams išeiti svetimomis kalbomis, o žymesniesiems kitų tautų mokslo ir literatūros 
veikalams išeiti lietuvių kalba. Tatai reikalinga ne tik politiniams santykiams, bet ir pačiam 
tautinės kultūros kilimui.

Mūsų menininkų parodos turi lankyti užsienio kraštus, o savo ruožtu užsieniečiai 
menininkai su savąja kūryba turi būti įgalinti prisistatyti mūsų tautai. Taip pat mūsų 
daina, mūsų muzika [turi] lankytis svetur, kaip lygiai svetimųjų daina ir muzika turi 
lankyti Lietuvą. Mūsų mokslininkai, rašytojai, menininkai turi būti įgalinti aktyviai reikštis 
įvairiuose tarptautiniuose mokslo ar meno pobūviuose.

Tik šiuo keliu lietuvių tauta bus įgalinta įsijungti į visuotinę kultūrą, pasinaudoti jos 
laimėjimais ir ją praturtinti savaisiais. Tautinė kultūra yra pats sėkmingasis kelias tautai 
į pasaulį.

Ateities Lietuvos kultūrinės demokratijos uždavinys bus padaryti, kad šitas kelias 
būtų laisvas ir platus.

II. Valstybė, asmuo ir Ūkis

Socialinė demokratija

Politinė demokratija nustato asmens santykius su valstybės valdžia. Šitie santykiai 
betgi tėra žmonių gyvenimo santy kių visumos dalis. Tad vien politinės demokratijos žmonių 
gyvenimo santykių visumai tvarkyti neužtenka. Teisingai yra pastebėjęs Mainco vysk[upas] 
E.Ketteleris: „Nei spaudos laisvė, nei draugijų laisvė, nei rinkimų laisvė, nei parlamentas, 
nei gražios kalbos, nei tautos suverenumas negali papenėti alkanųjų, pridengti nuogųjų, 
paguosti nuliūdusiųjų, pagelbėti ligoniams“. Taigi šalia asmens politinių santykių su valstybe 
yra lygiai svarbūs žmogaus santykiai su ūkiu. Greta politinės demokratijos iškyla socialinė 
demokratija.

Kaip politinė demokratija skelbia ir vykdo asmens pirmenybę valstybėje, taip 
socialinė demokratija privalo [paisyti] asmens pirmenybės ūkyje.

Socialinė demokratija yra ne kas kita, kaip demokratijos principo, 
t.y. asmens pirmenybės principo, vykdymas ūkyje.

Socialinė demokratija reikalauja demokratijos principu tvarkyli visą ūkinį gyvenimą. 
Ji siekia įgalinti kiekvieną krašto gyventoją būti ne tik iš vardo, bet ir tikrovėje krašto 
ūkinės gerovės dalininku.

Kaip politinė demokratija įgalina visus piliečius realiai dalyvauti krašto valdyme, taip 
socialinė demokratija turi įgalinti visus ūkinių gėrybių kūrėjus, savininkus, vartotojus realiai 
dalyvauti krašto ūkio reikalų tvarkyme.

Kaip politinė demokratija jau yra panaikinusi privilegijuotuosius valdančiųjų luomus 
ir krašto politinę valdžią atidavusi į tautos rankas, taip socialinėje demokratijoje turi 
išnykti krašto turtų susitelkimas nedaugelio rankose ir krašto ūkinės gerovės dalininkais 
turi pasidaryti visi krašto gyventojai. Krašto gerovė priklauso tautai. Ne atskiriems
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luomams, grupėms ar šeimoms, bet visiems krašto gyventojams drauge ir kiekvienam 
skyrium, kaip bendrosios gerovės dalininkams.

Socialinės demokratijos uždavinys - krašto ūkinę gerovę padaryti visos tautos dalyku.
Ateities Lietuvoje socialinė demokratija turi apsaugoti mūsų tautą nuo tautos pajamų 

susitelkimo tik atskirų asmenų ar bendrovių rankose, turi įgalinti tautos pajamas 
pasiskirstyti per visą tautą. Krašto ūkinė gerovė niekados neturi būti matuojama tautos 
pajamų matematiniu vidurkiu [viej-nai galvai, nes tos pajamos faktiškai gali būti susitelkę 
tik nedaugelio rankose, tautos plačiųjų sluoksnių tik nežymia dalimi teužkliuvę. Krašto 
ūkinės gerovės rodiklis yra ne pats tautos pajamų kiekis, bet reali galimybė tautos 
sluoksniams pasinaudoti krašto gėrybėmis savo reikalams patenkinti.

Turi būti maža tokių, kurie turi per daug, bet dar mažiau tokių, kurie turi per maža.
Todėl vienas iš svarbiųjų socialinės demokratijos uždavinių yra sudaryti sąlygas kiek 

galima lygiau tautos pajamoms, o tuo pačiu ir krašto ūkinėms gėrybėms pasiskirstyti. 
Politinės lygybės laikais rėžianti socialinė nelygybė yra skaudus socialinio bei ūkinio 
gyvenimo iškrypimas. Duoti žmogui teisę būti tautos atstovu ar valstybės prezidentu, 
bet neduoti jam sąlygų pačiam apsirūpinti ir savo šeimą aprūpinti kasdienio gyvenimo 
ūkiniais ir kultūriniais dalykais yra tik patyčios iš žmogaus.

Žinoma, krašto ūkinių gėrybių pasiskirstymo matematinės lygybės pasiekti niekada 
nebus galima. Tačiau reliatyvi lygybė turi būti siekiama. Socialinė demokratija turi įgalinti 
kiekvieną padorų, normalų žmogų naudotis krašto ūkinėmis gėrybėmis bent tiek, kad 
žmogus galėtų išplėtoti savo gabumus, išlaikyti bei išugdyti šeimą, patenkinti savo ir 
šeimos kultūrinius reikalus.

Žmoniško gyvenimo sąlygas sudaryti visiems krašto gyventojams 
yra vienas pagrindinių socialinės demokratijos siekimų.

Žmoniško gyvenimo lygis yra palenktas bendrajai krašto ūkinei gerovei: juo ši gerovė 
bus didesnė, juo aukštesnis bus ir žmoniško pragyvenimo lygis. Savo ruožtu krašto 
bendrosios ūkinės gerovės kilimas yra susijęs su bendrosiomis tautos pajamomis: augant 
tautos pajamoms, kyla krašto bendroji ūkinė gerovė.

Tautos pajamų įstangus didinimas ir krašto bendrosios ūkinės gerovės kėlimas, 
nepažeidžiant asmens pirmenybės principo, yra vienas pirminių socialinės demokratijos 
rūpesčių.

Šis rūpestis apima visus ūkio verslus, visas ūkinio gyvenimo sritis, visus ūkinio 
reiškimosi atžvilgius.

Trumpai tariant, socialinė demokratija, saugodama asmens pirmenybę ūkyje, tikslingai 
derindama privačią ir viešą iniciatyvą, skatindama ūkio bei gamybos racionalizaciją ir 
bendrosios ūkinės gerovės kėlimą, sudarydama sąlygų teisingai ūkinėms gėrybėms 
pasiskirstyti ir lygindama socialinius santykius, siekia sudaryti materialinę gerovę žmogaus 
laimei ir dvasinei pažangai.

Tautos pajamų šaltiniai

a. Žemės ūkis. Nors okupantas keičia Lietuvos ūkio struktūrą, dirbtiniu būdu 
plėsdamas pramonę, ateities

Lietuvoje dar ilgą laikų pagrindinis tautos pajamų šaltinis pasiliks kaip buvęs žemės 
ūkis.
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Todėl tautos pajamų didėjimas ir bendrosios ūkinės gerovės kilimas Lietuvoje 
pirmiausia sąlygojamas žemės ūkio gamybinio pajėgumo išplėtimo per galimai trumpesnį 
laiką į galimai aukščiausią lygį.

Tam neužtenka tik pačios žemės našumą kelti, bet privalu įgalinti žemės ūkį ir kitais 
atžvilgiais savo įnašą į bendrąsias tautos pajamas įstangiai didinti. Turi būti visuotinis 
žemės ūkio ir žemės ūkio technikos švietimas ūkininkams ir žemės ūkio darbininkams. 
Turi būti sudarytos teisinės ir materialinės sąlygos pritaikyti žemės ūkio gamybai 
bendruosius gamybos dėsnius bei metodus, taip pat moderniąsias technikos priemones, 
kad paties žmogaus darbo panaudojimas žemės ūkyje būtų kuo mažiausias. Tatai svarbu 
ne tik žemės ūkio gaminių savikainai. - mašinos darbas visada pigesnis kaip žmogaus. - 
bet ir socialiniam aprūpinimui.

Bolševikams sugriovus laisvosios Lietuvos žemės ūkio santvarką, ateities Lietuvoje 
žemės ūkio santvarka turi būti kuriama ypatingai apdairiai ir toliaregiškai. Savininkų 
neturinti žemė turi priklausyti valstybės žemės fondui, kurįijs ją tam tikromis sąlygomis 
gali perleisti į privačią nuosavybę. Turi būti nustatyta žemės ūkio vienetui mažumo riba, 
kad būtų užkirstas kelias paveldėjimo ir kitais pagrindais skaldyti žemės ūkius iki ūkiškai 
netikslingų vienetų.

Bet Lietuvos žemės ūkis yra daugiau negu tik pagrindinis tautos pajamų, taigi ir 
bendrosios ūkinės gerovės veiksnys. Lietuvos ūkininkas ir žemės ūkio darbininkas yra 
ne tik krašto pagrindinių ūkinių gėrybių gamintojai, bet ir tautos išsilaikymą bei augimą 
lemiąs veiksnys. Antra vertus, Lietuvos ūkininko ir žemės ūkio darbininko gyvenimo 
lygis yra matas tautos gyvenimo lygiui. Todėl ūkininkui ir žemės ūkio darbininkui turi 
būti sudarytos sąlygos naudotis visais kultūros vaisiais ir civilizacijos patogumais.

b. Miškų ūkis. Savo laiku Lietuvos miškai buvo vienas iš stambiųjų tautos pajamų 
šaltinių. Okupantui Lietuvos miškus be atodairos naikinant, ateities Lietuva turės skirti 
miškų ūkiui ypatingai daug pastangų, kad išeikvotos medienos atsargos būtų per galimai 
trumpesnį laiką papildytos. Žemės ūkiui netinkami plotai turi būti įstangiai užželdinami 
mišku. Bet miškų ūkio apyvartą sudaro ne tik mediena. Didinti miškų ūkio kitų sričių 
pajamas turi būti vienas iš ateities Lietuvos pirmaeilių rūpesčių.

c. Žvejyba ir laivininkystė. Laisvojoj Lietuvoj palyginti menkai tebuvo 
išnaudojamas toks svarbus tautos pajamų šaltinis, kaip jūrų ir gėlųjų vandenų žvejyba. 
Ateities Lietuva šiai ūkio sričiai, ypatingai tolimajai jūrų žvejybai, turi skirti daug pastangų 
ir ją išplėsti į vieną reikšmingųjų tautos pajamų šaltinių.

Su žvejyba ir apskritai su transportu yra susijęs ir laivininkystės išplėtimas. Gerą 
pradžią buvo padariusi laisvoji Lietuva. Išlaisvintoji Lietuva šį tautos pajamų šaltinį turėtų 
pirmoje eilėje organizuoti. Veidu į jūrą - ateities Lietuvos šūkis. Mūsų krašto ūkinės 
gerovės kilimą jūros veiksnys turi stipriai spartinti.

d. Pramonė. Krašto natūralus pramonėjimas yra ūkinės pažangos rodiklis. Lietuvos 
pramonė be grynai ūkinių dėsnių turi paisyti ir tautinių reikalų. Tautiniai reikalai Lietuvos 
pramonę įpareigoja:

1) kuo vaisingiausiai panaudoti krašto darbo jėgas, krašto specialistus, kurių 
ruošimas turi būti ypatingai intensyvus;

2) išnaudoti krašto gamtinius energijos šaltinius;
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3) išnaudoti krašto žaliavų šaltinius.
Mūsų pramonė, panaudodama krašto darbo jėgas bei energijos šaltinius, 

turi paversti krašto žaliavas išbaigtais geriausios kokybės gaminiais.
Ypatingą krašto pramonės rūšį ir tautos pajamų šaltinį turėtų sudaryti sezoninė žiemos 

pramonė, kuri suteiktų darbo sezoniniams vasaros darbų darbininkams, o iš dalies įgalintų 
ir savos apylinkės žemės ūkio darbininkus ir pačius ūkininkus žiemos laiką produktyviau 
sunaudoti, nei tai žemės ūkyje paprastai yra galima.

Pirmiausia organizuotina ir plėstina krašto žemės ūkio gaminius perdirbančioji, 
energijos tiekimo bei statybos medžiagų pramonė.

Pramonei būtina sąlyga yra krašto elektrifikacija. Laisvojoj Lietuvoj šis uždavinys 
nebuvo įvykdytas, ir tai labai kliudė krašto pramonėjimą. Elektrifikacija yra lygiai reikalinga 
ir žemės ūkio gamybiniam pajėgumui pakelti, ir ūkininkų bei žemės ūkio darbininkų 
kultūriniams reikalams patenkinti.

Ir krašto susisiekimo tinklo plėtimas reikalauja elektrifikacijos. Neturėdama nei anglies, 
nei naftos, Lietuva turi atsiremti į savo vandenų jėgą, jos gaminamą elektros energiją 
panaudodama ir susisiekimo reikalams.

e. Kiti šaltiniai. Vienas iš stambiųjų tautos pajamų šaltinių yra įvairiais pagrindais 
gaunamos užsieninės kilmės pajamos: iš prekybinių santykių, iš tarptautinio tranzito, 
pagaliau, iš turizmo. Lietuva turi dideles galimybes tarptautiniam tranzitui ir užsieniniam 
turizmui išplėsti. Laisvoji Lietuva iš dalies ir dėl išorinių kliūčių šių galimybių negalėjo 
tinkamai išnaudoti. Ateities Lietuva šių tautos pajamų šaltinių panaudojimą turi išplėsti 
iki aukščiausio laipsnio.

Ūkio organizacija

a. Ūkio paskirtis ir jo organizacijos pagrindai. Ūkis yra pirmasis žmogaus 
kūrybinis žingsnis pasaulyje ir pirmoji priemonė žmogui išsilaikyti gamtinėje aplinkoje. 
Neaprūpinusi žmogaus nei tinkamu maistu, nei tinkamu apdaru, nei tinkama pastoge, 
nei tinkamomis apsigynimo priemonėmis, pati gamta pastūmėjo žmogų į ūkinį veikimą. 
Tik per ūkinį veikimą žmogus gali susikurti sau gyventi tinkamų sąlygų, be kurių negalėtų 
nei išsilaikyti, nei išsivystyti.

Ūkio tad paskirtis - suteikti priemonių žmogaus reikalams tenkinti.
Žmogaus reikalų apimtis yra plati. Žmogus reikalingas ne paprasto buvimo, bet 

žmoniškų sąlygų visose gyvenimo srityse. Ūkinės veiklos paskirtis - sudaryti medžiaginę 
atramą žmoniškam gyvenimui. Iš vienos pusės, ūkis turi patarnauti žmogui savo kūno 
reikalus tenkinant, iš antrosios - jis turi pagelbėti žmogaus dvasiai reikštis mokslo bei 
meno kūriniais, bendruomenės, religijos ir valstybės organizacijomis bei institucijomis. 
Žodžiu,

ūkio pagrindiniai uždaviniai yra aprūpinti žmogų medžiagiškai, kad galėtų reikštis 
jo dvasinė kūryba.

Kiekvienu atveju ūkis yra palenktas žmogui. Kiekvienu atveju ūkis yra tarnybinio 
pabūdžio. Žmogus - jo asmenybė ir jo kultūrinė kūryba - yra aukštesnės vertybės nekaip
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ūkis. Nuo žmogaus atitrūkęs, ūkis paklysta ir virsta neprasmingu. Žmogų pavergęs, ūkis 
virsta nužmoginimo priemone.

Ūkio organizacijos vienas iš tikslų - lenkti ūkį jo pagrindinių uždavinių kryptimi ir 
apsaugoti žmogų nuo ūkio pirmenybės.

Kad demokratijos bendrasis principas galėtų būti įvykdytas žmogaus santykiuose 
su ūkiu, kad asmuo ir ūkyje turėtų pirmenybę, netapdamas priemone ūkiui, reikalinga 
tokia ūkio organizacija, kuri, iš vienos pusės, apsaugotų asmenį nuo pavergimo ūkiui, iš 
antrosios, apsaugotų ir patį ūkį nuo palaidos, savavališkos, tik grobuoniško pelno geidimo 
skatinamos privačios iniciatyvos, apsaugotų ir pačią privačią iniciatyvą nuo pavergimo 
valstybės biurokratiniam etatizmui.

Tokios ūkio organizacijos pagrindinis principas - bendrajai gerovei palenkta privati 
iniciatyva.

Ūkio organizacija, kurioje ūkininkavimą apsprendžiąs principas yra ne žmonių reikalus 
tenkinti, bet, nežiūrint į nieką, tik kuo daugiau pelno gauti, socialinei demokratijai yra 
nepriimtina. Niekas neturi teisės savo nuožiūra šeimininkauti tąja savo pajamų dalimi, 
kuri nėra būtina normaliai gyvenimo eigai palaikyti.

Pelno pertekliaus pajungimas visuomeninei tarnybai yra vienas iš socialinės 
demokratijos uždavinių.

b. Privati nuosavybė. Ji yra įdiegta į pačią žmogaus prigimtį. Teigdami, kad žmogus 
yra aukštesnė vertybė už daiktą, turime daiktą žmogui palenkti iki tokio laipsnio, kad jis 
taptų žmogaus nuosavybe, kad jis taptų jo daiktu. Privačios nuosavybės dėsnis kyla iš 
paties žmogaus asmens. Nuosavybė yra asmeniškumo išplėtimas į daiktų pasaulį. Kur 
tik žmogus įdeda į pasaulį savo darbo, savo rūpesčio, savos širdies, kitaip sakant, savo 
asmens, ten jis apvaldo žemę, ją padarydamas savą.

Turėti nuosavybės yra prigimtoji žmogaus teisė.
Neigti nuosavy bę, reiškia neigti žmogaus asmeniškumą ir jo laisvę. Antra vertus, 

pripažinti ir ginti privačią nuosavybę reiškia pripažinti ir ginti ne patį nuosavybės daiktą, 
bet jį turintį asmenį, kuris, tik galėdamas ką savo turėti, gali pasijusti esąs žemės valdovas. 
Be nuosavybės žmogus yra netikras ir nesaugus. Jam gresia nuolatinis pavojus patekti 
ūkio vergijon. Tačiau kaip tik dėl to, kad nuosavybės teisė yra susijusi su žmogaus 
asmeniškumu, ji yra visuotinė. Kiekvienas žmogus yra asmuo, kiekvienas turi jaustis 
pasaulyje laisvas ir saugus, todėl kiekvienas turi šį tą turėti. Nuosavybės asmeniškumas 
yra jos visuotinumo pagrindas.

Socialinė demokratija siekia nuosavybę suvisuotinti. Turi išnykti beturčiai, kaip 
politinėj demokratijoj yra išnykę beteisiai.

Socialinės demokratijos idealas - žemės gėrybes paskirstyti taip, kad kiekvienas jų 
turėtų pakankamai. Nuosavybės principas, kaip kad ir laisvės, yra visuotinis. Jis dera ne 
tik tam ar kitam, bet visiems. Visi turi turėti nuosavybės, nes visi yra asmens. Todėl 
nuosavybė turi būti visiems prieinama ne tik teoretiškai, bet ir praktiškai.

Tačiau žemės gėry bių kiekis yra aprėžtas. Jų nėra ir niekad nebus tiek, kad kiekvienas 
galėtų turėti ne tik pagal reikalą, bet ir pagal savo užgaidas. Pripažindami tad nuosavybės 
visuotinumą, turime pripažinti ir nuosavybės normavimą. Nes jeigu v ienam bus leidžiama 
turėti per daug, tai kitas visiškai nieko negalės turėti. Nuosavybės normavimas yra 
esmingai susijęs su jos visuotinumu.
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Nuosavybės telkimas vienose rankose turi būti normuojamas.
Teisingai H.Gilson yra pastebėjęs, kad „gamta ir Dievas duoda žmonėms privačios 

nuosavybės tiek, kiek reikia jų gyvenimui. Tačiau labai dažnai atsitinka, kad kai kurių 
gobšumas nuskriaudžia kitus. Viskas, kas peržengia reikalo ribas, nekyla nei iš gamtos, 
nei iš Dievo, bet iš įstatymo. O įstatymą, kurį išleido žmonės, manydami, kad jis teisingas, 
galima atšaukti arba pakeisti kitu, teisingesniu įstatymu... Todėl ir įstatymo pripažinta 
privati nuosavybė gali būti įstatymo aprėžta tam, kad tie, kurie turi prigimtą nuosavybės 
teisę, galėtų nuosavybės gauti. Niekas neturi prigimtos teisės į du manos saiku, jeigu 
kitam jos nebelieka nė vieno. Trumpai tariant, privačios nuosavybės teisė neturi virsti 
pateisinimu kai kurių žmonių ūkinėms privilegijoms, jei šios privilegijos atima kitiems 
teisę į nuosavybę“ („La Vie Intellectuelle“, 1946 m. 11 nr. 14 psl.).

c. Viešoji nuosavybė. Esama kai kurių ūkio sričių, kurių privati nuosavybė prilygsta 
asmens ar grupės monopoliui. O tokios ūkio srities gėrybių būtinumas platiesiems tautos 
sluoksniams verčia tuos sluoksnius būti priklausomus nuo tų gėrybių privačių savininkų. 
Kas savo rankose turi kasyklas, miškus, susisiekimą, energijos šaltinius, pinigų emisiją, 
stambųjį kreditą, tas tuo pačiu yra tos ūkio srities nekarūnuotas karalius. Be tų dalykų 
platieji tautos sluoksniai apsieiti negali, todėl yra verčiami nusilenkti tų ūkio sričių privačių 
savininkų reikalavimams.

Socialinė demokratija reikalauja, kad tokios ūkio sritys būtų tvarkomos viešosios 
nuosavybės pagrindu. Su jų nuosavybe susijusios pernelyg didelės galybės negalima 
pavesti privačiom rankom be pavojaus bendrajai gerovei. Todėl tam tikros ūkio sritys 
turi būti viešųjų institucijų žinioje.

Ateities Lietuvos demokratinė valstybė turi suvalstybinti ar suvisuomeninti: pinigų 
emisiją, stambųjį kreditą, draudimą, susisiekimą, energijos šaltinius, vandenis, žemės gelmių 
turtus, miškus.

d. Kooperacija. Ūkio organizacija, ypatingai socialiniu atžvilgiu, bus juo tobulesnė, 
juo daugiau bus savininkų ir juo mažiau bus tokių, kurie į ūkinę veiklą įsijungia tik savo 
pačių darbu. Šia prasme ypatingai tenka vertinti ūkio organizacijoje kooperatinio principo 
išplėtimą. Kooperacija yra svarbus veiksnys krašto kapitalui lygiau pasiskirstyti.

Visų pinna, kooperacija, padalindama pelną tarp daugelio kooperatyvo narių, vykdo 
tą ūkinį dėsnį, kuris reikalauja, kad mažiausia būtų tokių, kurie nieko neturi.

Antra, kooperacija padaro kooperatyvo narius jo bendrasavininkiais, taigi į ūkinę veiklą 
įsijungusiais ne tik savo darbu, bet ir savo nuosavybe.

Trečia, kooperacija įgalina smulkųjį kapitalą sutelktiniu būdu ir nepažeidžiant asmens 
pirmenybės principo atlikti didelius ūkinius bei socialinius uždavinius gamybos, prekybos 
ir kredito ūkyje. Lietuvoje, kur apie stambų privalųjį kapitalą išvis sunku galvoti, 
kooperatinis ūkio organizacijos kelias yra pats tikrasis.

Ateities Lietuva kooperatinio ūkio organizacijos principui vykdyti turi skirti ypatingo 
palankumo ir paskatinimo.

e. Valstybės vaidmuo. Krašto ūkio organizacijoje valstybės vaidmuo yra keliais 
atžvilgiais reikšmingas. Pirmiausia, valstybė turi saugoti, kad privati ūkinė iniciatyva
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Savaime suprantama, socialinio aprūpinimo fondo mokami šeimų priedai turi būti 
visiems vienodi, priklausomi tik nuo šeimos narių kiekio.

Be abejo, ir minimaliosios atlyginimo normos, ir šeimų priedai priklausys [nuo] krašto 
bendrosios gerovės lygio. Bendrajai krašto gerovei kylant, turi kilti ir minimalusis 
atlyginimas, ir šeimos priedas. Krašto bendrosios gerovės lygis turi apspręsti visų reikalų 
patenkinimo lygį. Krašto ūkiškąja gerove turi naudotis visi, lygiai kaip krašto ūkiškieji 
nepritekliai taip pat turi būti visiems tautos sluoksniams galimai lygiai paskirstyti.

Tautos solidarumas varge ir laimėje yra ne tik dorinis, bet ir socialinis bei ūkinis 
principas, kurį socialinė demokratija turi vykdyti.

Darbas ir nuosavybė

Darbas ir nuosavybė yra du pagrindiniai ūkio veiksniai. Iš esmės nuosavybė kyla iš 
darbo - individualaus ar sutelktinio, - tačiau savo ruožtu ji gamybos priemonių, t.y. 
kapitalo pavidalu sąlygoja ir patį darbą. Socialinė demokratija darbą ir kapitalą (nuo
savybę) derina, nes tik jų abiejų darni sąveika gali laiduoti socialinę taiką ir krašto ūkinę 
gerovę.

Darbo ir kapitalo dermė yra krašto ūkinės gerovės ir socialinės taikos pagrindinė 
sąlyga.

Darbo ir kapitalo sandoros pagrindai labai teisingai yra išreikšti taisykle: „nec res 
sine opere nec opus sine re existere potest“ (nei kapitalas negali būti be darbo, nei darbas 
be kapitalo). O abu darnioj sąveikoj turi tarnauti žmogaus reikalams.

Darbo ir kapitalo darniam bendradarbiavimui pasiekti viena iš sąlygų yra darbininkų 
bendradarbiavimas darbdaviams įmonę tvarkant.

Darbas turi organiškai susijungti su kapitalu ne tik darbo atlyginimo pavidalu.bet ir 
darbininkams bendrai su savininkais kompetentingai sprendžiant įmonės veikimo reikalus.

Darbo ir kapitalo santykių įtampa kyla ne dėl to, kad dirbama svetimam ir svetimomis 
gamybos priemonėmis. Darbas svetimam ir svetimomis gamybos priemonėmis savaime 
nėra nei blogas, nei išvengiamas. Bloga yra tai, kad gamybos priemonių nuosavybė, iš 
vienos pusės dažnai yra visiškai nuasmenėjusi ir anonimiška, iš antrosios - darbininkija 
nepasitiki įmonės vadovų sugebėjimais, jų gera valia darbininkų atžvilgiu. Dirbti svetimam 
ir svetimomis gamybos priemonėmis, kai pasitikima savininko sugebėjimais vadovauti, 
darbininkui ne taip prieš širdį. Bet kai nėra pagrindo pasitikėti, kai dirbantieji įmonės 
vadovybėje mato tik tam tikrą biurokratinį aparatą, atsiranda darbo ir kapitalo įtampa, 
dirbančiuose sukyla nepasitikėjimas; jie nori, kad įmonės tvarkyme dalyvautų ir jų aplinkos 
žmonės, kurių sugebėjimais ir gera valia jie pasitiki.

Nenatūralus dirbančiojo atskyrimas nuo gamybos priemonių kelia darbo ir kapitalo 
santykių įtampą.

Tą atskyrimą dirbantieji išgyvena ne ta prasme, kad jie nėra nuosavybės dalininkai, 
bet ta prasme, kad jie, negalėdami peržvelgti įmonės tvarkymo ir jame dalyvauti, negali
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nugalėti savo įtarimo, kad savininkai juos skriaudžia ir išnaudoja. Todėl reikia panaikinti 
šią žalingą gamybos priemonių nuosavybės ir darbo skirtybę. Darbininkas nori ir turi 
gauti teisę reikšti savo valią įmonės reikalais. Darbininkas teisingai nenori būti tik tvar
komas bei aprūpinamas objektas. Jis nori būti atsakingas ir atitinkamais atvejais 
sprendimuose dalyvaująs subjektas. įmonės rutina, darbo drausmė neturi būti darbininkui 
iš šalies primesta, bet turi išaugti iš pačios įmonės darbo bendruomenės. Išmintingai 
organizuota įmonės darbo bendruomenė gali sėkmingai pašalinti daugelį vietinių sunkumų 
ir praskaidrinti įmonės darbo ir kapitalo santykius. Todėl reikia leisti dirbantiesiems 
patiems tiesioginiu būdu įsijungti į įmonės vadovavimą, pažvelgti į jos gamybos bei 
apyvartos eigą, tarti savo saistantį žodį įmonės veikimo reikalais.

Darbininkų bendrininkavimas įmonių tvarkyme yra viena iš būtinų prielaidų darbo ir 
kapitalo sandorai.

Savaime suprantama, kad platesni kaip atskiros įmonės darbo ir kapitalo santykiai ir 
apskritai ūkinės problemos turi būti kompetentingesnių dirbančiųjų ir savininkų bendrų 
institucijų bendrai sprendžiami.

Socialinė ūkio savivaldybė

a. Profesinė ūkio bendruomenė. Bendras darbas kelia žmonėm ne mažiau bendrų 
reikalų, kaip kad bendra gyvenamoji vieta. Bendras darbas, ypač bendra darbovietė jungia 
žmones į tam tikrą darbo bendruomenę:

per įmonės darbo bendruomenę - į profesinę ūkio bendruomenę.
Tie patys uždaviniai, kuriuos atskiros įmonės rėmuose vykdo įmonės darbo 

bendruomenė, atskiroje ūkio šakoje tenka atlikti profesinei ūkio bendruomenei. Taigi 
profesinė ūkio bendruomenė yra labai svarbus socialinio bei ūkinio gyvenimo veiksnys. 
Profesinei ūkio bendruomenei turi rūpėti ne tik atlyginimo politika, ne tik darbininkų 
teisės ir reikalai, bet ir krašto bendroji ūkinė gerovė, kurioje kryžiuojasi įvairių socialinių 
bei ūkinių jėgų interesai: ne tik darbo, bet ir kapitalo, ne tik darbininkų, bet ir savininkų, 
ne tik gamintojų, bet ir vartotojų, ne tik krašto ūkio, bet ir tarptautinio ūkio. Profesinei 
ūkio bendruomenei turi rūpėti ne tik gamyba, bet ir gaminių realizavimas, derinant ir 
pačią gamybą, ir gaminių realizavimą su bendrąja krašto ūkio programa ir bendrąja ūkine 
gerove. Nors atskiros krašto ūkio šakos veikia savarankiškai, bet jos turi derintis 
tarpusavyje ir su bendrąja krašto ūkio programa. Nė viena krašto ūkio šaka, laisvai 
vykdydama savo uždavinius, negali visiškai atsipalaiduoti nuo viso krašto ūkio krypties 
bei uždavinių, kaip lygiai ir nuo tos ūkio šakos tarptautinės raidos.

Be to, profesinei ūkio bendruomenei turi rūpėti savosios ūkio šakos prieauglio 
profesinis paruošimas, profesinė etika, darbo sąlygos, minimaliosios atlyginimo normos, 
laisvalaikio tinkamas išnaudojimas.

Profesinė ūkio bendruomenė yra pašaukta savo srityje derinti darbą ir kapitalą, taip 
pat ir kitas ūkinio gyvenimo priešybes, kad ūkinis veikimas vyktų visų ūkio veiksnių 
darnioje sąveikoje bendrosios krašto ūkinės programos rėmuose. įstangiai keldamas krašto 
ūkinę gerovę.
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Pavojus darbingajam prarasti darbingumą ir pavojus nedarbingajam prarasti darbingojo 
paramą kiekvieną žmogų daro nesaugų dėl savo rytojaus. Pasiturinčiųjų tas nesaugumas 
taip nekamuoja kaip nepasiturinčius, bet apskritai jis yra visuotinis, - jo negali išvengti 
nei laisvosios profesijos, nei darbininkai, nei darbdaviai. - tai ir socialinis nedarbingųjų 
aprūpinimas taip pat turi būti visuotinis: jis turi apimti visus krašto gyventojus visais 
svarbesniaisiais nedarbingumo atvejais. Lordo Beveridge planas šiuo atžvilgiu yra 
patrauklus ir kelrodiškas.

Laisvoji Lietuva socialinio aprūpinimo srityje tebuvo pradėjusi pirmuosius žingsnius. 
Mūsų ligonių kasos ligos atveju aprūpino tik apie 70.000 savo narių ir dar apie antra 
tiek jų šeimos narių, taigi ne daugiau kaip 5% Lietuvos gyventojų. Mūsų draudimas 
nelaimingais atsitikimais lietė taip pat ne daugiau kaip 5% gyventojų. 95% laisvosios 
Lietuvos gy ventojų neturėjo socialinio aprūpinimo net ligos ir nelaimingų atsitikimų 
atvejais. Tuo tarpu amžiaus nedarbingumo atvejais socialinį aprūpinimą teturėjo valsty
bės bei savivaldybių tarnautojai ir kariai. Kitais nedarbingumo atvejais laiduoto socialinio 
aprūpinimo apskritai nebuvo. Jį turėjo pavaduoti „Caritas“.

Ateities Lietuva turi sukurti visuotinį socialinį aprūpinimą nedarbingumo atvejais.
Tai reiškia, kad socialinis aprūpinimas turi būti laiduotas visais svarbesniais 

nedarbingumo atvejais, - ligos, invalidumo, motinystės, nelaimingų atsitikimų, nedarbo, 
senatvės, apsigimimo atvejais. - ir visiems Lietuvos gyventojams.

Socialinio aprūpinimo lėšoms sudaryti turi būti socialinis mokestis. Nuo jo turėtų 
būti atleisti tik labai mažai pajamų gaunantieji nedarbingieji ir studijuojantieji. Socialinio 
aprūpinimo fondas turėtų būti ūkio tary bos žinioje.

Tik vykdydama visuotinį socialinį aprūpinimą ateities Lietuva galės realiai visais 
atvejais laiduoti visiems savo gyventojams žmoniško gyvenimo sąlygas ir tuo būdu 
įvykdyti pagrindinį socialinės demokratijos siekimą.

III. Valstybė, išeivija ir antvalstybė

Lietuvis lietuviu visur ir visada

Kad ir kaip jaukią ir klestinčios gerovės ateities Lietuvą atstatytume, vis tiek tam 
tikra mūsų tautos dalis pasiliks už Lietuvos sienų, tam tikra tautos prieauglio dalis visada 
bus pasklidus pasaulyje. Ir tai nėra blogas reiškinys. Tautinės salos svetimuose kraštuose 
savajai tautai gali ir labai reikšmingą vaidmenį suvaidinti. Mūsų išeivijos vaidmuo tiek 
nepriklausomą Lietuvą atstatant, tiek šių dienų Lietuvos laisvinimo kovoje, tiek tremtinių 
gelbėjimo veikloje buvo ir yra labai didelės reikšmės.

Bet kad ir Lietuvą palikęs, ir ne Lietuvoje gimęs lietuvis lietuviu išliktų visur ir visada, 
kad tautinės salos savo misiją tėvų kraštui galėtų sėkmingai vykdyti, išeivijai reikia dviejų 
sąlygų:

a) savo gyvenamojo krašto pakantos ir atodairos įvairių tautinių grupių tautiniam 
reiškimuisi:
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b) nuolatinio organizuoto tarpusavio bendravimo su savais tautiečiais 
gyvenamajame krašte ir su pačiu tėvų kraštu.

Jau Pirmojo pasaulinio karo eigoje Amerikos prezidentas Wilsonas, redaguodamas 
busimosios Tautų Sąjungos statuto projektą, buvo įsakmiai pažymėjęs principus tautinių 
mažumų teisėms apsaugoti. Nors ne visi tie prezidento Wilsono principai Versalio 
sistemoje buvo priimti ir vykdomi, vis dėlto eilė valstybių (Albanija, Austrija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Estija, Graikija, Irakas, Jugoslavija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, 
Suomija, Turkija ir Vengrija) buvo pasirašiusios mažumų teisių apsaugos deklaracijas. 
Šios deklaracijos garantavo:

a) pilietybės pasirinkimo laisvę optacijos atveju;
b) visišką politinių, teismo ir verslo teisių lygybę;
c) gimtosios kalbos vartojimo laisvę tarpusavyje, o atskirais atvejais - ir viešosiose 

institucijose;
d) viešąją pradžios mokyklą gimtąja kalba, jei susidaro atitinkamas kiekis mokinių;
e) laisvę steigti savas tautines švietimo, religijos ir šalpos įstaigas;
f) teisę į proporcingą viešosios socialinės paramos dalį savo tautinėms švietimo, 

religijos bei šalpos įstaigoms.
Po Antrojo pasaulinio karo specialūs tautinių mažumų teisių apsaugos nuostatai 

nebuvo atnaujinti. Tačiau Jungtinėms Tautoms 1948 m. gruodžio 10 d. paskelbus Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, yra visiems žmonėms garantuotos pagrindinės asmens teisės 
ir laisvės, ir kiekvienas kraštas yra įpareigotas gerbti savo gyventojų prigimtąją teisę laisvai 
išpažinti ir ugdyti savo tautybę ir ją perduoti ateities kartoms. Taigi bet kuriame, o juo 
labiau demokratiniame krašte įsikūręs lietuvis išeivis šiandieną nėra ir negali būti 
prievartaujamas nutraukti savo tautinį ryšį su savąja tautine bendruomene, su savąja tauta. 
Kiekvienas išeivis turi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos garantuotą savo tautinio 
reiškimosi teisę.

Faktiškai ir šiandieną, ir ateityje išeivijos tautinei sąmonei ir tautiniam reiškimuisi 
pavojus lemia ir lems ne tiek išoriniai veiksniai, t. y. ne tiek gyvenamojo krašto politikos 
metodai, kiek pačios išeivijos vidiniai motyvai, jos pačios nusiteikimai ir ryžtas. Todėl 

ugdyti tautinius išeivijos nusiteikimus ir palaikyti jos tautinio reiškimosi ryžtą yra 
pirmoji ir pagrindinė sąlyga išeivijos tautinei sąmonei, tautiniams papročiams bei 
tradicijoms išsilaikyti ir pačiai išeivijai išlikti ištikimai savo tėvų ir protėvių žemei.

Metropolijos pareigos išeivijai

Net ir didžiosios tautos yra gyvai susirūpinusios išlaikyti savosios išeivijos tautinę 
gyvybę ir tam nesigaili nei materialinės, nei moralinės paramos. Juo labiau savosios 
išeivijos tautine gyvybe privalome susirūpinti mes, maža tauta. Juk apie trečdalis visos 
mūsų tautos įsikūrusi už Lietuvos sienų. Nepriklausomoji Lietuva mūsų tautinių salų 
lietuvybei išlaikyti maža yra dariusi pastangų. O nepriklausoma Lietuvos valstybė yra 
tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji sąlyga ne tik tautos kamienui krašte, bet ir 
išeivijai.
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Vykdydama savo pareigas išeivijai, ateities Lietuva turės susirūpinti, kad Lietuvių 
išeivija kurtųsi galimai didesniais kompaktiniais židiniais. Didžiuosiuose miestuose tam 
reikalui turi būti iš anksto nužiūrėti rajonai (pvz., kaip Marquette Park Chicagoje, Ozone 
Park New Yorke ir 1.1.), ir juose telkiama galimai visa vietinė mūsų išeivijos kolonija. Tik 
tokiuose židiniuose susidarys įmanomos sąlygos tautiečiams tarp savęs bendrauti, 
lietuviškajai mokyklai, lietuviškosioms pamaldoms, lietuviškosioms pramogoms, lietu
viškųjų draugijų veiklai. Tokį kūrimąsi išeivija gali vykdyti tik su metropolijos parama. 
Savo ruožtu pati išeivija tokių kompaktinių židinių sudarymą taip pat turi visomis savo 
išgalėmis paremti.

Toliau, pačioje Lietuvoje reikalingas įsteigti užsienio lietuvių institutas, kuris 
studijuotų ir sektų mūsų išeivijos įsikūrimo ir gyvenamas sąlygas, organizuotų išeivijos 
iš nepatogių sąlygų persikėlimą į patogesnes, taip pat išeivijos ryšius su Lietuva, rūpintųsi 
grįžusiųjų į tėvynę išeivių įkurdinimu ir laikinai apsilankiusiųjų svetingu priėmimu. 
Kiekvienas į Lietuva atvykęs išeivis įgyja visas Lietuvos piliečio teises. Grįžtantieji ar 
tik laikinai atvykstamieji į Lietuvą užsienio lietuviai turi būti laisvi nuo vizų ir muitų 
mokesčių, taip pat ir nuo bet kurių kitų svetimšaliams taikomų prievolių.

Visų Lietuvos mokyklų mokslas užsienio lietuvių vaikams turi būti nemokamas. O 
kai kurios specialiosios] mūsų mokyklos, pvz. prekybos institutas, turėtų būti atsteigtas 
kurioje didžiojoje išeivijos kolonijoje. Jo išlaikymo pabrangimą keleriopai atlygintų mūsų 
išeivijos tautinis indėlis.

Visų lietuvių vienuolynų naujokynai turėtų būti tik Lietuvoje.
Tautinė šeima yra tautos gyvybei pagrindas. Ypatingai remtina ir skatintina užsienio 

lietuvių santuoka su Lietuvos lietuviais.
Pati mūsų išeivija savo tautinei gyvybei išlaikyti pirmuoju savo uždaviniu turi laikyti 

sudarymą vieningos, tautiniu lietuvių solidarumu pagrįstos (visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai), visuotinės, visus užsienio lietuvius apimančios, 
materialiai pajėgios išeivijos organizacijos - Pasaulio lietuvių bendruomenės organizacijos. 
Juo labiau PLB organizacija reikalinga šiandien, kai aukščiausioji mūsų tautinės bendruo
menės organizacija - nepriklausoma Lietuvos valstybė - mūsų išeivijai su sava materialine 
ir moraline parama negali ateiti pagalbon ir negalės ateiti, iki nebus išlaisvinta.

Mūsų išeivija yra įpareigota, nelaukiant, iki Lietuva bus išlaisvinta, galimybių ribose 
vykdyti tai, kas Lietuvą išlaisvinus normaliai galės atitekti jos rūpesčių sričiai, tačiau kas 
tautinei išeivijos gyvybei palaikyti yra būtina jau šiandien atlikti.

Per tautinį suverenumą į tarptautinį (bendradarbiavimą]

Žmonijos istorijoje yra pastebimi du iš paviršiaus žiūrint nesuderinami, tačiau iš esmės 
vienas su antru organiškai susiję vyksmai:

a) vis naujų tautų iškilimas į nepriklausomų tautų bendruomenę;
b) vis didesnis nepriklausomų valstybių linkimas tarp savęs jungtis.
Nei senovėje, nei viduriniais amžiais valstybių sienos nesutapo su tautų sienomis.
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Dažna valstybė aprėpė keletą tautų. Nereta tauta buvo išskaidyta kelių valstybių sienose. 
Naujaisiais laikais tautos vis labiau ir labiau įsisąmonino, kad jos yra organiškai nedalomos, 
ir kad valstybė tėra aukščiausioji tautos organizacija, tėra forma apreikšti tautos dvasiai, 
kalbai, papročiams, meno bei literatūros tautinei kūrybai. Naujieji laikai iškėlė ir išryškino 
tautos ir valstybės ryšį. Tautinė bendruomenė organiškai siekia apsireikšti tautine 
nepriklausoma organizacija. Tobula tautinė organizacija ir yra ne kas kita, kaip valstybė, 
kuri suteikia tautai ne tik regimą organizaciją, bet ir priemonių suverenumui vykdyti. 
Tautos sąmonei atbudus, savos valstybės reikalas tautai darosi vis labiau ir labiau 
jaučiamas.

Tauta be valstybės nėra atbaigta

Tautos suverenumo idėjos iškilimas ir įsitvirtinimas teisėje - nuosekli nelygstamo 
žmogaus asmens vertingumo sampratos išvada. Pripažįstant asmens nelygstamą dorinį 
vertingumą, jo laisvę ir apsisprendimą, negalima nepripažinti nepriklausomybės ir tautinei 
individualybei, nes asmuo ir tauta yra neatskiriami ta prasme, kad kiekvienas žmogus 
yra ne tik bendrosios „žmonių rūšies“ narys, bet ir savosios tautybės apspręstas asmuo. 
Žmogaus tautinė priklausomybė savaime sutelkia žmones į vieną tautinę bendruomenę, 
kuri organiškai siekia savo nepriklausomybės, praktiškai įmanomos tik sukūrus savo 
valstybę.

Tautinė valstybė yra savaimingas žmogaus asmens išsivystymas į tautinio suverenumo 
organizaciją.

Todėl kiekviena tauta turi teisę sukurti savą valstybę. Ir turbūt nebetoli ta diena, kai 
visos tautos bus išsivadavusios iš svetimųjų globos ir tvarkysis savarankiškai.

Savu ruožtu yra pastebimas nepriklausomų valstybių aiškus linkimas tarp savęs 
jungtis. Jau Dostojevskis vaizdžiai šį linkimą parodė savoje „Didžiojo Inkvizitoriaus“ 
legendoje: „Žmonija savo visumoje visados siekė būtinos pasaulinės vienybės. Daug 
istorijoje buvo didelių tautų, tačiau juo aukščiau šios tautos stovėjo, juo jos buvo 
nelaimingesnės, nes juo labiau jos pažino, juo jautė visuotinio žmonijos apsijungimo 
būtinybę. Didieji nukariautojai, timūrai ir džingischanai, nuūžė per žemę lyg didžiulės 
audros, mėgindamos palenkti pasaulį. Ir jie išreiškė, kad ir nesąmoningai, tą patį stiprų 
žmonijos visuotinės vienybės ilgesį“.

Ir juo arčiau einame prie mūsų laikų, juo šis linkimas darosi didesnis bei aiškesnis. 
Šiandien antvalstybinė organizacija stovi prieš mus nebe kaip keista idėja ar kaip 
nepasiekiama utopija, bet jau kaip pakankamai sąmoningas ir būtinas tikslas.

Valstybių jungimosi pagrindai

Reikalas valstybėms jungtis kyla iš to paties pagrindo, iš kurio kilo valstybės reikalas: 
iš tautinės valstybės nepajėgumo patenkinti visus žmogaus reikalus. Juo kultūra kyla, 
juo žmogaus reikalus tenkinti darosi painiau ir sunkiau. Ilgus šimtus metų žmogui užteko 
valstybės, kad ji aprūpintų jo reikalus. Tačiau šiandieninis kultūros išsivystymo laipsnis 
pačią vieną valstybę jau daro nebepajėgią visiems žmogaus reikalams tenkinti. Šiandien
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kultūra apėmė visą pasaulį. Ji aplaužė atskirų tautų bei valstybių sienas ir tapo visuotine. 
Žmogaus reikalai pasidarė visuotiniai. Šiandieninis žmogus gali būti aprūpintas tik 
antvalstybinės organizacijos. Pats kultūros pažangos vyksmas stumia atskiras valstybes 
į antvalstybinę organizaciją.

Valstybių jungimasis į antvalstybę yra neišvengiama dabartinė kultūros laipsnio 
apraiška.

Kai šeimai nebepajėgiant patenkinti išaugusių žmogaus reikalų atsirado valstybė, taip 
šiandien tautinei valstybei nebepajėgiant žmogaus reikalų patenkinti turi atsirasti 
antvalstybė. Tačiau kaip šeima valstybėje neišnyko, taip tauta negali išnykti antvalstybėje. 
Tas pats principas, kuris apsprendžia šeimos ir valstybės santykius, turi taip pat apspręsti 
ir tautinės valstybės santykius su antvalstybė. Antvalstybė tegali imtis to. ko nebepajėgia 
tautinė valstybė.

Tautų bendruomenė turi remtis savarankiškų tautinių bendruomenių buvimu.
Bet kuris tautinio prado niveliavimas yra pačios tautų bendruomenės susilpninimas. 

Tautų bendruomenė gali būti stipri tik tada, kai atskiros tautinės bendruomenės bus stiprios 
savąja individualybe ir iš jos kylančia kultūra. Tautinės bendruomenės stiprumas yra 
tautų bendruomenės stiprumo laidas. Vidinei gyvenimo sandorai kurti yra būtini išsivystę 
ir pilnateisiai vienetai, kurie būtų jungiami aukštesnio prado, tačiau jungties, o ne 
sunaikinimo prasme. Tautos gali sukurti tautų vienybę tik tada, kai jos pačios bus 
subrendusios. Tik sąmoningas ir veiklus savos tautos patriotas gali būti geras ir naudingas 
tautų bendruomenės narys.

Tautų bendruomenės santvarkos principai

Kaip tautinė valstybė, taip ir antvalstybinę organizacija tegali būti demokratinė. Kaip 
tautinė valstybė yra pagrįsta asmens pirmenybės principu, taip antvalstybinę organizacija 
turi būti pagrįsta tautinės individualybės pirmumo principu. Kaip demokratinėje valstybėje 
asmens pirmenybės principu pagrįsta politinė, ūkinė bei kultūrinė valstybės gyvenimo 
sritis, taip ir demokratinėje antvalstybėje tautinės individualybės pirmumo principu turi 
būti grindžiama tautų bendruomenės politinė, ūkinė ir kultūrinė santvarka. Be demokratinių 
principų vykdymo antvalstybinę organizacija veikiai išvirstų į totalistinę. O antvalstybinis 
totalizmas būtų, nepalyginti, baisesnis už atskiros valstybės totalizmą. Kaip tautinėje 
valstybėje demokratija yra būtina žmogaus asmeniui išsiskleisti, taip juo labiau demokratija 
būtina antvalstybėje, kad tauta savo savaimingumą galėtų išskleisti. Pagarba tautiniam 
savaimingumui, lygus visų tautų vertinimas, bendrųjų klausimų sprendimas demokratiniu 
būdu yra pagrindiniai antvalstybės santvarkos principai.

Bet kaip tautinėje valstybėje, taip ir antvalstybėje esama dalykų, kurių jokia dauguma 
negali pakeisti. Tai yra nenusavinamos tautų teisės. Jokia tautų dauguma negali šių teisių 
vienai kuriai tautai atimti.

Demokratiniai principai antvalstybėje turi būti taikomi visoms gyvenimo sritims - 
politinei, ūkinei bei kultūrinei.
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Politinėje srityje antvalstybė turi saugoti antvalstybinių įstatymų vykdymą, atstatyti 
pažeistą teisę ir bausti kaltuosius. Tik antvalstybinio teismo sprendimu gali būti vartojama 
antvalstybinė prievarta.

Socialinėje srityje antvalstybė turi atskleisti visoms tautoms kelią į gamtinių žaliavų 
šaltinius. Socialinis teisingumas reikalauja, kad gamtoje esančios gėrybės būtų lygiai 
prieinamos visoms tautoms pagal jų gyventojų kiekį ir ūkio reikalus. Yra antvalstybinis 
nusikaltimas, kai viena valstybė naikinte naikina ūkinių gėrybių perteklių, kai tuo pat 
metu kitose kai kuriose valstybėse žmonės turi mirti badu. Antvalstybė turi pergalėti šį 
liūdną tautinės valstybės savanaudiškumo principą, kuris šiandien tebeapsprendžia ūkinius 
tautų santykius. Vietoje šio principo antvalstybė turi praktikuoti visuotinio tautų 
solidarumo principą. Antvalstybėje socialinė demokratija yra tiek pat būtina, kaip ir 
valstybėje.

Kultūrinėje srityje antvalstybė turi laiduoti kiekvienai tautai kultūrinės kūrybos, jos 
pobūdžio ir jos santvarkos laisvę pagal kiekvienos tautos apsisprendimą, paremtą tautiniu 
charakteriu, tradicijomis ir pažiūromis.

Tautinė kultūra turi būti nepriklausoma nuo antvalstybinių organų.
Be abejo, antvalstybė gali atskiroms tautoms kelti tam tikrų reikalavimų ir kultūros 

srityje, pirmiausia visuotinio švietimo srityje. Tačiau antvalstybė negali pozityviai nustatyti 
atskiroms tautoms kultūrinės kūrybos turinio, krypties, formų ir organizacijos. Šie dalykai 
yra nenusavinama kiekvienos tautos kompetencija. Tik demokratinė kultūros santvarka 
antvalstybėje gali apsaugoti tautas nuo kultūrinio totalizmo.

Valstybių jungimosi kelias

Kaip atskiro žmogaus kelias iki valstybės organizacijos yra ėjęs per žemesnio laipsnio 
bendruomenės organizacijas - šeimos, giminės, genties, - taip ir tautinės valstybės kelias 
iki visuotinės antvalstybines organizacijos natūraliai turi eiti per žemesnio laipsnio 
antvalstybines organizacijas. Natūraliai į pasaulinę antvalstybę tenka eiti palaipsniui, per 
rajonines, regionines, kontinentines antvalstybines organizacijas.

Savaime suprantama, išlaisvintojai Lietuvai pirmojo laipsnio natūrali antvalstybinė 
organizacija yra Jungtinės Baltijos Valstybės.

IV. Valstybė ir valdžia

Valdžios demokratinė sąranga

Valstybės demokratinėje santvarkoje aukščiausioji valdžia priklauso tautai. Šita 
valdžios kilmės demokratinė idėja mūsų laikais jau yra taip įsišaknijusi žmonių sąmonėje, 
kad netgi totalistiniai režimai nedrįsta jos visai paneigti. Ir totalistinės valstybės 
konstitucijoje galime užtikti, kad valstybės „suverenumas priklauso tautai“. Bet tai tik 
rodo, kad vienos tik konstitucinės deklaracijos apie valstybės aukščiausios valdžios 
priklausomybę tautai dar neužtenka valstybės demokratinei santvarkai sukurti.
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Kad tauta savo aukščiausiąją valdžią galėtų praktiškai vykdyti, ji privalo [sutelkti] 
tam tinkamų priemonių, ji privalo [paisyti] valdžios demokratinės sąrangos.

Pati tauta betarpiškai savo aukščiausios valdžios vykdyti negali. Tam ji privalo 
[pasitelkti] tarpinių organų. Kadangi valdžia yra trišakė - viena šaka kuria teisės nuostatus 
(įstatymų leidžiamoji valdžia), antrąja juos vykdo (vykdomoji valdžia), o trečiąja atstato 
sulaužytą teisę ir baudžia kaltuosius (teismo valdžia), - tai ir valdžios organai yra trejopi:

• įstatymams leisti, valstybės biudžetui nustatyti, kitoms tautos atstovybės 
pareigoms bei darbams yra seimas;

• įstatymams vykdyti ir kitiems valdymo veiksmams atlikti yra vyriausybė 
(prezidentas, ministerijos);

• pažeistai teisei atstatyti, kaltiesiems bausti yra teismas.
Totalizmas skelbia, kad „valstybės valdžia yra vieninga ir nedaloma“. Tokio 

nusistatymo praktines išdavas esame matę nacionalsocialistinėje Vokietijoje, jos tebėra 
akivaizdžios Sovietų Rusijoje. Totalistinės valstybės valdžios vieningumas reiškia, kad 
valdančioji niekingų žmonių bendrija su vienodu cinizmu gali piktnaudžiauti tiek įstatymų 
leidžiamąja, tiek vykdomąja, tiek ir teismo valdžia. Musolinio, Hitlerio praktikuota ir 
bolševikų tebepraktikuojama vieningos valdžios sistema yra ne kas kita, kaip žmonių 
giminės istorijoje dar nebūto žiaurumo tironija.

Demokratinės valstybės santvarka reikalauja, kad į trilypį valdžios funkcijų pobūdį 
būtų atsižvelgta valstybės institucijų sąrangoje. Valdžios demokratinė sąranga tik tada 
gali sklandžiai veikti, kai nei įstatymų leidžiamoji valdžia neviešpatauja vykdomajai, nei 
atvirkščiai vykdomoji valdžia savo galia neviešpatauja nei seimui, nei teismui. Nei 
seimas, nei vyriausybė, nei teismas skyrium savo galia neturi iškilti virš kitų dviejų. 
Valdžios demokratinė sąranga tik tada bus įgalinta sklandžiai funkcionuoti ir valstybė 
bus apsaugota nuo vienašališko valdžios susitelkimo arba seimo, arba vyriausybės 
rankose, kai seimo, vyriausybės ir teismo sąveika bus pagrįsta jų kompetencijos tam 
tikra pusiausvyra. Kitaip sakant, ateities

Lietuvos demokratinė valdžios sąranga, atsirėmusi į trilypį funkcijų pobūdį, turi įgalinti 
mūsų tautą jai priklausantį suverenumą reikšti tuo būdu, kuris įgalintų ne tik asmens 
demokratinių teisių vykdymą, bet ir [laiduotų] seimo orumą, vyriausybės pastovumą 
bei darbingumą, teismo kompetentingumą bei nepriklausomybę, o jų visų - darnia 
pusiausvyra grindžiamą sąveiką.

Seimas, vyriausybė, teismas

Seimo tiesioginis uždavinys - leisti įstatymus, nustatyti valstybės pajamų bei išlaidų 
sąmatą, tvirtinti sąmatos vykdymo apyskaitą, kontroliuoti vyriausybės darbus. Jeigu 
pirmieji seimo galios dalykai beveik visų vienodai suprantami ir vykdomi, tai dėl pastarojo 
- seimo kontrolės vyriausybei - yra įvairių nuomonių ir įvairios praktikos.
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Demokratinėje Lietuvoje seimas vyriausybę kontroliavo tuo būdu, kad kiekvienas 
naujas ministras pirmininkas turėjo prisistatyti seimui su savo ministrų kabinetu, 
paskaityti seimui savo ministrų kabineto deklaraciją ir prašyti seimą pasitikėjimo. Tai 
buvo pradinis pasitikėjimas. Seimo astuoni atstovai galėjo kiekvienu metu įteikti ministrui 
pirmininkui ar kuriam kitam ministrui interpeliaciją. Jei seimas interpeliaciją priimtų, tai 
dėl jos, išklausęs vyriausybės pasiaiškinimo, turėjo tarti vyriausybei pasitikėjimą. Tai 
tiesioginis pasitikėjimo ar nepasitikėjimo reiškimas. Netiesiogiai seimas galėjo pareikšti 
vyriausybei nepasitikėjimą, kiekvieną vyriausybės sumanymą svarstydamas ir jį 
atmesdamas.

Taigi, demokratinėje Lietuvoje vykdomoji valdžia buvo labai [nuo] seimo priklausoma. 
Seimo ir vyriausybės kompetencijose nebuvo pusiausvyros. Tiesa, prezidentas, susitaręs 
su ministru pirmininku, galėjo seimą paleisti. 1923 m. tai ir buvo padaryta, kai seimas 
pareiškė E.Galvanausko vadovautai vyriausybei nepasitikėjimą. Bet kadangi ir pats 
prezidentas buvo paties seimo išrinktas, be to, seimą paleidęs, naujojo seimo turėjo būti 
perrenkamas, tai šitokia prezidento priklausomybė nuo seimo, vykdomosios valdžios ir 
įstatymų leidžiamosios valdžios galių sąveiką vienašališkai lenkė seimo naudai.

Teismo galia buvo apribota tik civiline ir baudžiamąja sritimi. Įstatymų kons- 
titucingumas, taip pat administracijos aktų teisėtumas teismo kompetencijai nepriklausė. 
Todėl teismo vaidmuo valdžios galių sąveikoje buvo minimalus.

Kol seimas savo galiai vykdyti turėjo pastovią krikščioniškųjų partijų koalicijos 
daugumą, tol vyraujanti seimo galia pakenčiamai funkcionavo. Bet kai trečiojo seimo 
sudėtis tos vyraujančios seimo galios vykdymą, kad ir laikinai, padarė priklausomą nuo 
Lietuvai nelojalių elementų, valstybės viduje susidarė tokia socialinių jėgų įtampa, kuri į 
sąmokslą prieš jauną Lietuvos demokratinę santvarką pastūmėjo nemaža net tikrų 
demokratų. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo šaknys glūdėjo iš dalies vienašališkai 
vyraujančioje seimo galioje.

Ateities Lietuvos demokratinė santvarka šitokio valdžios galių vienašališkumo turi 
išvengti. Valdžios galių sąveika turi remtis jų pusiausvyra. Tam yra beveik lygiai gerų 
įvairių kelių.

Galima įvesti greta seimo dar senatą, sudaromą ūkio ir kultūros savivaldybių pagrindu. 
Senatas atsvertų seimo galios vienašališkumą.

Galima sustiprinti vykdomosios valdžios nepriklausomybę nuo seimo, prezidentą 
renkant pačiai tautai, prezidentui pasirenkant ministrus, kuriuos seimas tvirtintų, bet 
kurie būtų politiškai atsakingi tik prezidentui. Seimas ministrams nepasitikėjimą galėtų 
reikšti tik netiesiogiai, nustatydamas sąmatą.

Galima seimo ir vyriausybės galių pusiausvyrą išlaikyti ir tuo būdu, kad prezidentas 
būtų renkamas pačios tautos arba iš seimo ir vietos, veikmens bei kultūros savivaldybių 
atstovų sudaryto ypatingojo susirinkimo, kad prezidentas seimui pasiūlytų kandidatą į 
ministrus pirmininkus, nors seimas galėtų ministrą pirmininką ir iš savo kandidatų parinkti, 
bet kad ministras pirmininkas kitus ministrus pats pasirinktų ir juos tvirtintų tik 
prezidentas, ir kad seimas ministrui pirmininkui nepasitikėjimą pareikšti galėtų tik tuo 
būdu, kad absoliučia visų seimo balsų dauguma išrinktų naują ministrą pirmininką. Savaime
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suprantama, kad tokį seimą, kuris ministrui pirmininkui išrinkti negalėtų sudaryti 
absoliučios visų seimo balsų daugumos, prezidentas turėtų turėti teisę paleisti.

Kurį seimo ir vyriausybės galių pusiausvyros sąveikai išlaikyti aukščiau pažymėtą kelią 
turėtų pasirinkti ateities Lietuva, šiandien dar per anksti galutinai spręsti. Aišku, kad vieną 
kurį jų turės pasirinkti, norėdama, kad demokratinė sąranga sklandžiai funkcionuotų.

Savaime suprantama, valdžios galių pusiausvyrai išlaikyti turės reikšmės ir teismo 
kompetencijos išplėtimas administracijos veiksmų teisėtumui ir seimo priimtų įstatymų 
konstitucingumui.

Savo ruožtu, kad teismas, vykdydamas teisingumą, būtų visiems lygiai objektyvus 
ir teisingas, jis turi būti ne tik kompetentingas, bet ir nepriklausomas, t.y. palenktas tik 
įstatymui ir teisėjų sąžinei. Todėl teisėtai tapusį teisėju [asmenį] prieš jo valią iš pareigų 
atleisti, perkelti į kitas pareigas arba toms pačioms pareigoms į kitą vietą, paleisti į pensiją 
turi būti galima tik įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka, ir tik pagal atitinkamo teismo 
sprendimą.

Turint galvoje, kad aukščiausiojo teismo įstatymus aiškinantieji nutarimai turi kaip 
ir įstatyminės reikšmės, ir kad aiškinantieji įstatymų konstitucingumą nutarimai saistys 
ir įstatymų leidžiamąją, ir vykdomąją valdžią, bus tikslinga, kad aukščiausiojo teismo 
teisėjus parinktų prezidentas ir tvirtintų seimas.

Politinis susigrupavimas

Žmonių politinių nusistatymų įvairumas reikalauja, kad demokratinė valstybė laiduotų 
asmeniui:

1) teisę turėti savo nuomonę dėl valstybės demokratinių institucijų sąrangos, dėl 
valstybės uždavinių ir jų vykdymo būdų, ir

2) įgalintų asmenį tą savo nuomonę viešai reikšti ir teisėtu demokratiniu būdu 
vykdyti.

Savaime suprantama, kad vienodų politinių nusistatymų žmonės sudaro politines 
grupes. Politinės partijos yra valstybės demokratinės sąrangos integrali dalis. Kur iš 
valstybės gyvenimo politinės partijos išjungiamos, ten tuo pačiu iš valstybės gyvenimo 
išjungiama ir politinė laisvė. Antra vertus, kai tautos politinis susigrupavimas labai gausus 
ir susmulkėjęs, yra didelio pavojaus pačiai demokratinei santvarkai, yra didelio pavojaus 
bendrajai gerovei būti palenktai grupiniam, o kartais net ir vien asmeniniam interesui.

Lietuvos paskutiniame demokratiniame seime buvo atstovaujama ne mažiau kaip 
dešimt politinių sambūrių: krikščionių darbininkų (Darbo federacijos) (5), krikščionių 
demokratų (15). Klaipėdos krašto vokiečių partijų bloko (Landvvirtschaftspartei ir 
Volkspartei) (5). Lietuvos lenkų (3). socialdemokratų (15). tautininkų (3). ūkininkų liberalų 
(Ūkininkų partijos) (2), ūkininkų krikščionių (Ūkininkų sąjungos) (10), valstiečių 
liaudininkų (kairiųjų liberalą) (22), žydų partijų bloko (5).

Jau pats vienas politinių sambūrių gausumas rodo, kad buvęs demokratinėje Lietuvoje 
politinis susigrupavimas buvo ydingas. Mūsų siekimas, kad ateities Lietuva būtų įgalinta 
išsiversti su kuo mažesniu kiekiu politinių partijų.
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Bet demokratinės Lietuvos politinis susigrupavimas nebuvo laimingas ir savo 
pagrindų pobūdžiu. Jei žydų, lenkų, vokiečių politinės grupės buvo grynai tautinio 
pobūdžio, tai lietuvių politinio susigrupavimo pagrindas buvo pirmiausia pasaulėžiūrinio 
pobūdžio. Lietuvos politinės partijos buvo kilusios ne iš tautos politiniu, socialinių ar 
ūkinių skirtybių. bet iš pasaulėžiūrinių. Pagrindinis mūsų politinių partijų veido bruožas 
buvo pasaulėžiūrinio pobūdžio. Šitoks politinis susigrupavimas Lietuvos demokratinei 
santvarkai nebuvo laimingas. Mūsų politinės partijos seimą ir jo rinkimus buvo pavertusios 
ne tiek politinių ir ūkinių programų, kiek pasaulėžiūrinių principų rungtynių lauku. 
Tokiomis sąlygomis negalėjo tarpti nei demokratinė dvasia, nei demokratinės tradicijos. 
Ir Lietuvos demokratinės santvarkos sužlugdymas galėjo taip lengvai įvykti tik dėl to, 
kad nebuvo subrandinta ir išugdyta tautos demokratinė sąmonė. O tam kliudė žymia 
dalimi ano meto mūsų politinio susigrupavimo pobūdis.

Tačiau jeigu mes norime ateities Lietuvoje tikrai demokratinės santvarkos, mes turime 
jau dabar ugdyti mūsų politinio susigrupavimo reformos mintį. Mes turime politinį 
susigrupavimą pirmiausia grįsti valstybės politinių, socialinių, ūkinių uždavinių ir jų 
vykdymo supratimo skirtybėmis. Ugdykime stiprią savo asmens pasaulėžiūrą, bet savųjų 
pasaulėžiūrų skirtybėmis negrįskime savo politinio susigrupavimo. Jeigu Jungtinėse 
Valstijose vienoje partijoje gali išsitekti drauge skirtingų pasaulėžiūrų žmonės, jeigu 
Didžiojoje Britanijoje pas darbiečius ar pas konservatorius gali išsitekti drauge skirtingų 
pasaulėžiūrų žmonės, tai kodėl ateities Lietuvoje politinis susigrupavimas taip pat negalėtų 
pasekti anglosaksų pavyzdžiu?

Tiesa, amerikietiškasis ar britiškasis politinis susigrupavimas sąlygojami ne tik aukštos 
politinės bei intelektualinės kultūros, bet ir visų politinių sambūrių vienodo principinio 
nusiteikimo religijos ir jos institucijų atžvilgiu, religiją pripažįstant pozityviu veiksniu. 
Bet nėra pagrindo netikėti, kad ateities Lietuvos šviesuomenė šiais požiūriais nebūtų 
priaugusi Jungtinių Valstijų ar Didžiosios Britanijos šviesuomenės politinio subrendimo 
lygio. Mūsų tremties jaunoji karta, politiškai bręsdama anglosaksiškoje aplinkoje, jau 
dabar yra pašaukta ugdyti mūsų politinio susigrupavimo reformos mintį.

Rinkimai

Politinių partijų uždavinys - pasiūlyti tautai valstybės politinių uždavinių eilę pagal 
jų aktualumą bei reikšmingumą, pasiūlyti tų uždavinių sprendimo būdus ir pačius 
sprendėjus. Iš politinių partijų pasisiūlymų tauta pasirenka tas pažiūras, pagal kurias ji 
norėtų matyti tvarkomą valstybės gyvenimą. Tautos pasirinkimą nusprendžia dauguma. 
Tačiau demokratinėje santvarkoje dauguma nėra visagalė. Dauguma nėra kompetentinga 
spręsti pačių demokratijos principų, nėra kompetentinga nusavinti pagrindinių asmens 
teisių. Kai dauguma pasikėsina į demokratijos principus ar į nenusavinamas asmens teises, 
ji peržengia savo teisių ribas. Žinomas protestantų teologas prof. R.Niebuhras teisingai 
įspėja demokratiją „nekapituliuoti prieš daugumos išdidumą“. Demokratija turi gintis ir 
nuo daugumos, kai ši paneigia demokratinius principus, kurie saisto ir pačią daugumą.
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Skirtumas tarp daugumos ir mažumos demokratijoje yra reliatyvus. Ir daugumos, ir 
mažumos pareigos bei teisės iš esmės yra tos pačios. Teisingai yra pastebėjęs Stasys 
Šalkauskis, kad „nei dauguma, nei mažuma negali valstybiniame gyvenime nusistatyti 
ekskliuzyviniu būdu, t.y. monopolizuoti valdžios prerogatyvas savo naudai. Demokratinė 
tvarka kaip tik reikalauja, kad daugumos nauda būtų atseikėta teisėtais mažumos rei
kalais visuotinio solidarumo dvasioje“. („Židinys“, 1926 m. 8-9 nr., 41 p.)

Ten pat S.Šalkauskis dėl pozicijos santy kių su opozicija yra šitaip pasakęs: „Pozicija 
privalo realizuoti nepartinį valsty bės valdymą, o opozicija net ir savo kritikoje turi dirbti 
kuriamąjį darbą, nurodydama vyriausybei ne tik jos klaidas, bet ir tai, kaip šitos klaidos 
turi būti atitaisytos“. Tai yra teisingas praktinės politikos principas, kuris ateities 
Lietuvoje turi tapti visuotiniu.

Kurią partiją tauta parenka tam tikram laiko tarpui valstybės politikai vairuoti, parodo 
rinkimai. Rinkimai yra priemonė tautos daugumos valiai pasireikšti. Bet kad rinkimai iš 
tikrųjų parodytų tautos daugumos nusistatymą, yra reikalingas jų visuotinumas: reikalinga, 
kad rinkimuose galėtų dalyvauti visi tam tikro amžiaus sulaukę ir teismo nesusiaurintų 
teisių valstybės piliečiai. Nėra demokratijos ten. kur rinkimų teisę teturi tam tikra piliečių 
dalis. Vadinamieji cenziniai rinkimai, praktikuoti iš dalies ir Lietuvoje po demokratinės 
santvarkos panaikinimo, nėra demokratiniai rinkimai.

Kiekvieni demokratiniai rinkimai yra dviejų dalių: aktyviosios ir pasyviosios. Aktyvioji 
yra pats balsavimas, pasyvioji - balsuojamųjų [asmenų] pasirinkimas, tai yra laisvas 
kandidatų kėlimas. Balsavimo laisvę pripažįsta ir net įpareigoja ir totalistinės santvarkos. 
Užtat pasyvioji rinkimų teisė totalistinėje santvarkoje yra jei ne įsakmiai, tai praktiškai 
panaikinta. Kandidatų kėlimas totalistinėje santvarkoje yra valdančiosios klikos nuožiūrai 
paliktas. Nėra tada demokratiniai rinkimai, kai rinkimų visuotinumas telaikomas balsavimui, 
bet netaikomas kandidatų kėlimui.

Bet tikram tautos nusistatymui patirti vien rinkimų visuotinumo neužtenka. Rinkėjai 
turi būti apsaugoti nuo teroro ir bet kurių nemalonumų dėl savo pareikšto nusistatymo. 
Todėl rinkimai turi būti visiškai laisvi ir slapti. Demokratija bus žalojama, jei rinkimų 
metu rinkėjai bus gąsdinami arba persekiojami dėl savo pažiūrų. Maža to. Rinkimai turi 
būti ir lygūs. Niekas negali turėti skirtingos rinkimų teisės dėl savo padėties, lyties ar 
turto. Nors ir netiesioginiai rinkimai nėra nedemokratiniai, bet tautos valios pareiškimas 
visada yra tikresnis per tiesioginius rinkimus.

Lietuvoje seimo rinkimai turi būti visuotiniai, tiesioginiai, lygūs, slapti ir laisvi.
Rinkimų periodiškumas yra savaime suprantamas. Bet rinkimai neturi būti per dažni, 

kad nebūtų griaunamas institucijų pastovumas ir jų darbo našumas. Rinkimai neturi būti 
ir per reti, kad būtų palaikoma gyvenimo pažanga.

Pasirenkant rinkimų sistemą derėtų sustoti ties balsavimu už asmenis, bet ne už 
sąrašus. Balsavimas už sąrašus yra vis dėlto tam tikras balsuotojo prievartavimas. 
Balsuotojui atimama teisė iš visų pasiūlytųjų kandidatų laisvai pasirinkti tuos kandidatus, 
kuriuos jis mano esant vertus rinkti. Balsavimas sąrašais teikia daugiau laisvės partijų 
centrams. Balsuodamas už sąrašus, rinkėjas turi pasitikėti partija, nes dažnai visai 
nepriklauso nuo rinkėjo, kuris iš balsuojamojo sąrašo kandidatų faktiškai pasinaudos 
mandatu. Demokratinės Lietuvos rinkimuose į seimą visos partijos įžymiuosius savo
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veikėjus išstatydavo pirmaisiais kandidatais beveik visose rinkimų apygardose. Išstatydavo 
tam, kad lengviau būtų išrenkami už lyderio nugaros einantieji antraeiliai kandidatai. 
Lyderiui pasirinkus vienos kurios apygardos mandatą, nuo kitų apygardų įeina 
užnugariniai kandidatai. Balsuojant už asmenis, tokių reklaminių kandidatų būtų išvengta 
ir balsuotojas būtų įgalintas balsuoti tik už savo pasirinktus kandidatus. Balsuotojui šitoji 
galimybė negali būti atsakyta.

K Valstybė ir šeima

Šeima - tautos ir valstybės pagrindas

Šeima yra pirmykštė ir pagrindinė žmonių bendruomenė. Šeima yra ląstelė, iš kurios 
išauga ir kuria laikosi tauta ir valstybė. Šeima nėra valstybės funkcija, bet savarankiška 
bendruomenė, turinti teisių, kurių valstybė nei nusavinti, nei panaikinti negali. Be abejo, 
aukštos kultūros gyvenime šeima savo teisių negali įvykdyti vien savomis pastangomis. 
Jai į pagalba turi ateiti valstybė. Tačiau šeimai teikiama valstybės pagalba šeimos teisių 
nesusiaurina, o tik sudaro sąlygų joms vykdyti.

Kurti šeimą turėti vaikų, juos auklėti ir lavinti yra viena iš pagrindinių ir nenusavinamų 
asmens teisių.

Kad šeima tikrai būtų „tautos stiprybės bei garbės lopšys", kaip kad Pijus XII yra 
išsireiškęs ir ko mes visi turėtume norėti, šeima turi būti kuriama ir palaikoma pagal tam 
tikrus dėsnius. Šie dėsniai eina iš paties santuokos ryšio. Santuokos ryšys, iš esmės 
būdamas meilės ryšys, privalo [turėti] pastovumo, nes pačioje meilės prigimtyje glūdi 
amžinumo noras. Laikina meilė tėra meilės išjuoka. Jungdamas dviejų asmenų gyvenimą, 
santuokos ryšys turi būti pagrįstas dorovingumu, nes asmuo yra dorinė vertybė. Kitokio 
pagrindo (naudos ir kt.) santuokos ryšys yra žmogaus pažeminimas. Be to. šis dviejų 
lyčių ryšys savaime siekia vaisingumo. Taigi

tik pastovi, dorovinga ir vaisinga šeima yra tautos stiprybės ir garbės lopšys. 
Valstybės pareiga - padėti šeimai šias pagrindines savybes ugdyti ir palaikyti.

Santuokos sudarymas

Santuoka priklauso žmogaus įsitikinimų sričiai. Pvz. katalikams santuokos aktas yra 
sakramentas. Popiežius Leonas XIII santuoką taip nusako: „Kadangi moterystės kūrėjas 
yra Dievas ir kadangi ji nuo pat pradžios yra tam tikras Dievo Žodžio Įsikūnijimo 
paveikslas, todėl ji turi savyje kažką švento ir religinio, kas nėra atsitiktinai atsiradę, bet 
nuo pradžios įgimta; ne iš žmonių gauta, o josios prigimtyje įskiepyta... Moterystė yra 
šventa jau pati iš savęs, savo galia ir prigimtimi". (Enciklika ..Arcanum divinae 
sapientiae".) Todėl katalikas negali sutikti, kad santuokos aktas būtų palenktas valstybės 
galiai.

Savo ruožtu demokratinėje valstybėje asmuo turi teisę pasirinkti savo santuokai tokį 
būdą, kuris atitiktų jo pasaulėžiūrą ir turėtų teisinės galios. Praktiškai santuokos sudarymo 
būdas, kuris ne kartą sukelia painiavos ir asmeniui, ir valstybei, lengvai sprendžiamas 
kultūros savivaldybės.
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Santuokos aktų sudarymas turi būti pavestas kultūrinę savivaldą turinčioms 
pasaulėžiūrinėms bendruomenėms. Pasaulėžiūrinei bendruomenei nepriklausančių asmenų 
santuokos aktų sudarymas pavestinas atitinkamoms valstybės įstaigoms.

Valstybė gali iš savo piliečių reikalauti, kad jai būtų praneštas kiekvienas santuokos 
aktas, bet ji neturi teisės prievartauti žmogaus sąžinės, versdama visus santuokos aktus 
daryti pas valstybės valdininkus. Jei žmogus yra įsitikinęs, kad santuoka yra šventas 
dalykas, jis neturi būti verčiamas santuokos aktą sudaryti ar sudaryto kartoti valstybės 
įstaigoje, kurią jis laiko tam nekompetentinga. Privaloma valstybinė santuoka yra nusi
kaltimas sąžinės laisvei. Demokratinėje santvarkoje privaloma valstybinė santuoka neturi 
rasti vietos.

Yra nuoseklu, kad santuokinės bylos, kiek jos liečia patį santuokos aktą, priklausytų 
tos pačios kompetencijos įstaigoms, kuriose santuoka buvo sudaryta.

Kam žmogus pagal savo pasaulėžiūrą patikėjo savo santuokos akto sudarymą, tik 
tas kompetentingai gali spręsti ir tolimesnį santuokos likimą. Todėl dėl bažnytinės 
santuokos bylas turi spręsti bažnytinės įstaigos, civilinės - atitinkamos valstybės įstaigos.

Šeima vaikų auklėjimo sprendėja

Jungtinių Tautų priimtoji Visuotinė žmogaus teisių deklaracija skelbia, kad „tėvai turi 
pirmumo teisę spręsti, koks auklėjimas turi būti teikiamas jų vaikams“ (XXVI, 3). Tad 
valstybė, nenusikaisdama šioms pagrindinėms tėvų teisėms, negali versti tėvų auklėti savo 
vaikus taip, kaip tėvai nenori.

Tėvai yra aukščiausias savo vaikų ugdymo linkmės sprendėjas.
Bet kadangi pati šeima neturi pakankamai priemonių savo vaikams išugdyti, kiek 

reikalinga aukštos kultūros gyvenime, tai ji privalo (pasitelkti] bendruomenės paramos. 
Šią paramą natūraliai turi šeimai suteikti aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija 
- valstybė. Valstybės pareiga šeimos ugdomąją vaikų teisę ne tik pagerbti, bet ir parūpinti 
reikiamų priemonių jai įvykdyti. Valstybės teikiamos šeimai reikalingos vaikų ugdomosios 
priemonės turi būti teikiamos tokiu būdu, kad nepažeistų pačios šeimos ugdymo teisių 
vykdymo. Visai pagrįstai ir teisingai Pijus XI yra pastebėjęs, kad „visoks mokyklų bei 
auklėjimo monopolis, kuris materialiniu būdu priverčia šeimas naudotis valstybės 
mokyklomis prieš krikščioniškosios sąžinės reikalavimus arba kad ir prieš tai, kas joms 
teisėtai geriau patinka, yra neteisingas ir nedoras“. (Enciklika „Divini illius Magistri“.) 
Ta pati išvada išplaukia ir iš minėtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatos. 
Ši išvada demokratinėje ateities Lietuvoje turi būti ne tik konstitucijoje įrašyta, bet ir 
gyvenime vykdoma.

Mokykla yra šeimos ugdymo pratęsimas. Mokykla pirmiausia veikia tėvų vardu. 
Tėvai turi teisę nuspręsti mokyklos auklėjimo kryptį ir jos laikymąsi.

Šeimos prieauglis ir jos pajamos

Kad mūsų tauta galėtų išlaikyti savo gyvybę, išskleisti savo tautinę kūrybą ir savo 
kultūra bendradarbiauti visuotinei žmonijos pažangai, jai yra būtinas nuolatinis prieauglis. 
Šeimos vaisingumas turi būti valstybės remiamas ir skatinamas.
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Valstybė turi globoti gausias šeimas. Šeimos gausumas žmogui neturi būti ūkinė našta.
Šeimos medžiaginė padėtis negali smukti dėl to. kad šeima susilaukia vaikų. Šeimos 

prieauglio išlaikymas yra ne vien tėvų, bet ir bendruomenės uždavinys, nes šeimos 
bendruomenė yra pagrindas ir šaltinis visoms kitoms žmonių bendruomenėms. Šeimos 
prieauglio padėtis turi atsispindėti šeimos pajamose.

Moteris pačia savo prigimtimi yra šeimos židinio kūrėja ir jo saugotoja. Jos rankose 
vaikų auklėjimas. Labai didelė blogybė yra, kai dėl šeimos pajamų stokos motinos 
verčiamos uždarbiauti. Nuo to kenčia motiniškos pareigos, ypatingai vaikų auklėjimas. 
Reikia daryti visas pastangas, kad, šeimos motinai ir neuždarbiaujant, šeimos pajamų 
pakaktų visiems šeimos reikalams patenkinti. Gausėjant šeimai, ir pajamos turi atitinkamai 
didėti.

Antra vertus, dirbančiojo šeimos tėvo pajamos neturi būti našta jo darbdaviui. Todėl 
šeimos pajamas, be dirbančiojo šeimos tėvo tiesioginio uždarbio, turi sudaryti socialinis 
šeimos priedas.

Socialiniam šeimos priedui mokėti lėšų turi sukelti socialinio aprūpinimo fondas. Tai 
vienas pagrindinių šio fondo uždavinių.

Mokesčių sistemoje ir kitose viešose prievolėse šeimos reikalai taip pat turi rasti 
tinkamą atspindį.

Motinystės globa ir pagalba jaunavedžiams

Motinos namai turi aprūpinti motinas butais ir išlaikymu, jeigu jos dėl motinystės 
jų negali turėti. Motinos namai ne tik turi prižiūrėti nėščių, gimdyvių ir naujagimių 
sveikatą, bet taip pat turi organizuoti jaunimo paruošimą šeimos pareigoms.

Daugelis socialinio gyvenimo negerovių savo šaknis turi šeimos pareigų bei uždavinių 
nesupratime. Jei tad valstybės pareiga rūpintis žmonių profesiniu lavinimu, tai juo labiau 
valstybė turi sudaryti sąlygų tinkamai jaunimui pasiruošti šeimos pareigoms.

Šeimos gyvenimo trūkumai dažniausiai atsiranda iš to, kad susipainiojęs šių dienų 
socialinis gyvenimas - butų, santaupų, pastovaus uždarbio stoka - neleidžia jaunimui 
laiku kurti šeimos, verčia jį santuokos sudarymą atidėlioti. Šiuo atžvilgiu turi ateiti 
jaunavedžiams į pagalbą socialinio aprūpinimo fondas.

Nuosavas šeimos židinys

Savas kampelis suteikia šeimai tėviškę, padeda pagrindą, ant kurio įsitvirtina tautiniai 
papročiai, prisirišimas prie tėvynės, krašto meilė ir pagarba. Turėti nuosavą židinį yra 
natūralus žmogaus noras. Savas kampelis sudaro pagrindą pačiai žmogaus asmenybei 
išsiskleisti, jaunajai kartai auklėti, pagaliau, dvasinei, o iš dalies ir socialinei tautos gerovei 
tarpti.

Nepriimtina ir nepateisinama yra tokia gyvenamųjų namų statyba, kuri verčia šeimas 
gyventi susispaudus, be tinkamos erdvės vaikams. Tokie žmonių „skruzdėlynai’“ yra ne 
tik juose gyvenančių žmonių, bet ir pačios demokratijos karstai.

Gyvenamųjų namų statyba turi būti apspręsta šeimos židinio.
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Šiuo atžvilgiu mūsų idealas yra, kad kiekviena lietuvių šeima turėtų nuosavą žemės 
sklypą ir namus. Materialiai nepajėgioms darbininkų, tarnautojų, valdininkų šeimoms 
valstybė turi ateiti į pagalbą ilgamečiu kreditu ir atitinkamu žemės nuosavybės tvarkymu.

Gimimas nesiaurina teisių

Pavainikių gimimas yra, be abejo, ir doroviniu, ir socialiniu požiūriu netvarkingas 
dalykas. Tačiau dėl šios tėvų netvarkos neturi nukentėti pats pavainikis, kuris nieku dėtas. 
Todėl pavainikio teisės neturi būti siauresnės kaip santuokinių vaikų.

Tėvui prisipažinus arba teismui tėvą nustačius, pavainikis turi turėti lygias su 
santuokiniais vaikais teises į tėvo pavardę, išlaikymą, palikimą. Suprantama, pavainikio 
pareigos tėvui taip pat yra tos pačios, kaip ir santuokinių vaikų.

P7. Valstybė ir demokratija

Tarnas ar viešpats

Valstybė nėra asmens ar šeimos amžininkė. Tik gyvenimui išsišakojus, kai nei atskiras 
asmuo, nei atskira šeima nebepajėgė patenkinti žmogaus reikalų; kai šeimos susijungė į 
gimines; kai ūkis virto organizuota medžiokle, sutelktiniu žemės dirbimu arba gyvulių 
auginimu; kai auklėjimas pralaužė šeimos sienas ir perėjo į gentį, - tik tada iškilo naujos, 
galingesnės organizacijos reikalas. Tada pradėjo reikštis valstybė. Ji apjungė asmenis, 
šeimas ir gimines, bet jų nesunaikino. Valstybė neabsorbavo nei šeimos bendruomenės, 
nei religinės bendruomenės, nei kitų bendruomenių, ir jų pakaitalu netapo. Valstybė visas 
jas tik sustiprino. Davėjoms ir pačiam asmeniui apsaugą. Žodžiu, valstybė atsirado kaip 
pagalba asmeniui ir kitoms pagrindinėms visuomenės formoms.

Pirmykštė valstybės paskirtis - padėti asmeniui ir šeiminei, religinei bei kitoms 
bendruomenėms išsilaikyti bei išsiskleisti.

Žmogus suorganizavo valstybę ne kaip savo gyvenimo tikslą, bet tik kaip vieną iš 
priemonių savo būčiai tobulinti. Todėl

ne žmogus valstybei, bet valstybė žmogui turi tarnauti.
Bet jeigu valstybė atsirado tik tada, kai asmuo, šeima ar giminė be valstybės nebepajėgė 

savo uždavinių atlikti, tai natūrali valstybės kompetencija ir turi tenkintis tik tuo, ko 
nebepajėgia atlikti asmuo, šeima ar kuri kita bendruomenė. Valstybės teisė ir pareiga 
sudaryti asmeniui ir bendruomenei veikti tinkamų sąlygų, bet ne paglemžti jų uždavinius 
ir stelbti jų užsimojimus.

Ką nori ir pajėgia atlikti asmuo, to nereikia pavesti bendruomenei; ką nori ir pajėgia 
atlikti šeiminė, religinė, profesinė bendruomenė, to nereikia pavesti valstybei.

Tai yra privačios iniciatyvos dėsnis. Jis eina iš pačios valstybinio gyvenimo 
prigimties. Jis nubrėžia ribas kiekvienai valstybinei kompetencijai.

Totalistinis dėsnis - „Niekas be valstybės, niekas šalia valstybės ir per valstybę“ - 
priešžmogiškas. Jis iškreipia valstybės paskirti. Pagal jį valstybė, užuot tarnavusi žmogui, 
turi jam viešpatauti.Totalistinė valstybė jau nebe priemonė žmonių reikalams tenkinti, 
bet pats žmogaus buvimo tikslas. Ji pasiglemžia visus žmonių gyvenimo uždavinius ir 
visas gyvenimo sritis. Totalizmas suvalstybina ne tik gyvenimą, bet ir patį žmogų. Demo-
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kratija yra totalizmo priešybė. Ji valstybę supranta kaip priemonę asmens tikslams 
tarnauti.

Valstybės paskirtį pagelbėti asmeniui, šeiminei, kultūrinei, religinei, profesinei 
bendruomenei išreiškia ir vykdo tiktai demokratinė valstybė.

Vergas ar sau žmogus

Demokratija gali būti atremta tik į tam tikrą žmogaus sampratą, būtent, kad žmogus 
yra nelygstamai vertinga asmenybė, gyvenanti ir veikianti prigimtosiose bendruomenėse.

Iš vienos pusės, žmogaus asmuo yra vertybė pati savimi, todėl negali būti naudojamas 
kaip priemonė kam nors. Iš antros pusės, savo esme žmogus yra suaugęs su bendruomene, 
todėl negali elgtis savavališkai. Kur nėra šitokios žmogaus sampratos, ten negali būti nė 
tikros demokratijos sampratos.

Demokratija reikalauja aukštos dvasinės kultūros.
Nei barbariškas žmogus, nei barbariška tauta nėra demokratiški. Demokratija nėra 

prigimties dovana. Ji yra kovos laimėjimas. Ilgos kovos su barbariškais atskiro žmogaus 
ir visuomenės instinktais. Todėl

auklėjimas demokratijai yra vienas iš pagrindinių visuomeninių uždavinių.
Jeigu vienur ar kitur demokratiją ištinka sunkumai, tai jie eina ne iš demokratijos 

principų, bet tik iš demokratijos sąmonės krizės. Asmens sampratos nuosmukis, 
demokratijai išauklėtų vadų stoka, visuomeninio atsakingumo pajautimo sumenkėjimas 
ne vienoje šalyje sužlugdo pačią demokratiją. Visomis tad visuomenės pedagogikos 
priemonėmis reikia ugdyti žmoguje demokratinę asmenybę.

Demokratija yra aukščiausioji visuomeninė vertybė.
Bet kaip tik todėl ji gali būti lengvai prarasta. Demokratija niekada nėra laimėta visam 

laikui. Ją reikia nuolat ir nuolat laimėti.

Laisvė nėra sauvaliavimas

Asmens pirmumas praktiškai gali reikštis tik asmens laisve. Todėl asmens laisvės 
vykdymas yra viena iš pagrindinių demokratinės valstybės pareigų. Totalizmas ne kartą 
demokratijai yra priekaištavęs, kad ji, pasisakydama už asmens laisvę, skelbianti anarchiją 
ir tuo būdu stumianti valstybę į suirutę. Tačiau šitoks priekaištas yra paremtas 
nesusipratimu. Laisvės principas demokratijoje yra visuotinis. Demokratinės laisvės esmė 
yra ta, kad tai yra laisvė visiems, ne tik tam tikriems luomams, grupėms ar asmenims. 
Tad jeigu kas savo laisvę naudoja piktam, kenkdamas kitiems savąja laisve naudotis, tuo 
pačiu jis pats praranda teisę į laisvės naudojimą. Kaip amerikiečiai vaizdžiai sako, 
kiekvieno rankų laisvė pasibaigia ties kaimyno nosim. Taigi

asmuo demokratijoje tėra tiek laisvas, kiek jis pats laisvės visuotinumą išpažįsta ir 
vykdo.

Kas kitų laisvę neigia, tas pats nustoja teisės į savo laisvę. Kiekvienas kito laisvės 
pažeidimas iššaukia pažeidėjo laisvės apribojimą. Tai liečia atskirus žmones ir jų
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sambūrius. Partija, kuri neigia asmens laisvę, kuri griebiasi prievartos, susikerta su pačia 
demokratijos esme. Tokia partija neturi teisės naudotis demokratinės partijos laisve.

Prievarta yra demokratijos užpuolimas.
Kaip atskiras asmuo turi būtinojo apsigynimo teisę, taip lygiai tokią pat teisę turi ir 

demokratija. Todėl
nedemokratinės partijos ar sąjūdžiai, neigią demokratines asmens laisves, demokratijoje 

neturi būti toleruojami.
Bendroji asmens laisvė gyvenime reiškiasi įvairiomis atskiromis laisvėmis. Jas galima 

vadinti įvairiais vardais, bet visos jos turi esminio ryšio su asmens pirmumu visuomeninėje 
srityje. įsitikinimų laisvė, kitaip dar sąžinės, tikėjimo, pasaulėžiūros laisve vadinama, 
yra demokratijos ginama pirmiausia. Prievarta įsitikinimų srityje yra pats didžiausias 
asmens [teisių] pažeidimas. Iš pačios įsitikinimų laisvės eina žodžio laisvė. Žmogus turi 
būti įgalintas savo įsitikinimus reikšti. įsitikinimų laisvė be laisvės juos reikšti tebūtų 
fariziejiškas laisvės paneigimas. Savo įsitikinimus asmuo turi būti įgalintas ne tik reikšti, 
bet ir vykdyti savo paties, savo šeimos gyvenime. Ši asmens laisvė įgalina žmonių religinį, 
kultūrinį, politinį organizavimąsi. Ugdymo laisvė apima auklėjimą ir lavinimą bei mokymą. 
Žodžiu

asmens laisvė demokratijoje reiškiasi įsitikinimų, žodžio, organizavimosi ir ugdymo 
laisve visose gyvenimo srityse.

Laisvės principas kyla iš nepakartojamo žmogiškosios asmenybės originalumo, kuriuo 
remiantis susikuria visuomenės įvairumas. Visuomenė nėra vienalytė dėl to, kad kiekvienas 
žmogiškasis asmuo yra kitoks.

Laisvės vykdymas demokratijoje turi paisyti šio įvairumo ir jį įglausti į valstybinę 
santvarką.

Demokratinė santvarka nėra ir negali būti uniforminė. Ji turi būti įvairiapusė. 
Demokratija globoja visuomeninį įvairumą ir iš jo kuria darnią vienybę įvairybėje. Vietinės, 
profesinės, kultūrinės, konfesinės žmonių skirtybės turi rasti vietos demokratinėje 
valstybės santvarkoje. Tatai pasiekiama plačiai taikant savivaldą valstybės gyvenimo 
svarbiosioms sritims.

Savivaldybinis įvairiapusiškumas

Pastarajame šimtmetyje beveik visi visuomeniniai uždaviniai buvo kraunami valstybės 
politiniams organams. Valstybinė iniciatyva, nustelbusi privačią, pasirodė per daug 
sustingusi ir biurokratiška, nepajėgi aukštos kultūros gyvenimo išsišakojusiųjų reikalų 
patenkinti. Antra vertus, viską aprėpusi valstybinė politinių organų kompetencija buvo 
apsprendžiama tik politiniu požiūriu, iš akių išleidžiant kitus požiūrius, pvz. profesinį, 
religinį, kultūrinį. Tuo būdu visas valstybės gyvenimas buvo kreipiamas vienašališkai. 
Demokratinės valstybės politiniai organai turi būti išlaisvinti nuo jiems nepakeliamos
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profesinių, kultūrinių uždavinių naštos, ir ši našta turi būti paskirstyta natūraliems šių 
uždavinių vykdytojams - atitinkamoms bendruomenėms. Šiam reikalui turi būti sukurti 
atitinkami savivaldybiniai organai. Jie turi veikti greta politinių valstybės organų, kaip 
savarankiški atskirų valstybės gyvenimo sričių tvarkytojai.

Trys sritys privalo [tvarkytis] savivaldos [būdu]:
1) vietos;
2) ūkio bei socialinė;
3) kultūros.
Vietos reikalų savarankiškumas jau seniai yra suprastas ir vykdomas. Socialinių bei 

ūkio reikalų srities savivaldos užuomazgą jau taip pat turėjome nepriklausomos Lietuvos 
kai kuriuose veikmeninės savivaldybės pakaitaluose. Ateities Lietuvoje turėtų būti 
sudarytos sąlygos socialinei bei ūkio demokratijai išsivystyti, apimant visų ūkio sričių 
visus ūkio veiksnius.

Kuo mažiausiai praktikuotas dalykas yra kultūros reikalų savivalda. Bet kad valstybės 
santvarka iš tikro būtų demokratinė, ir kad asmens laisvės tikrai būtų vykdomos, ir 
kultūros sričiai reikalinga savivalda.

Demokratija įgalina valstybę nenusavinamąsias asmens teises bei laisves įvykdyti 
tik per vietinę, ūkinę bei socialinę ir kultūrinę savivaldą.

Demokratija apima visą valstybės gyvenimą. Negali likti nė vienos viešojo gyvenimo 
srities, kurioje demokratiniai principai būtų paneigti. Demokratija apima ne tik politinę 
sritį, bet ir socialinę bei ūkinę, ir kultūrinę. Asmens pirmumo principas galioja visoms 
gyvenimo sritims ir jose visose turi rasti tinkamą savo išraišką. Demokratija turi būti 
pilnutinė.

VII. Pilnutinės demokratijos idėjų raida

Pilnutinės demokratijos sąjūdis savo idėjinėmis šaknimis siekia pačią Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės pradžią. Turbūt neatsitiktinis reiškinys, kad tų idėjų pirmieji 
skelbėjai buvo veikiami Amerikos demokratijos praktikos. Jų labiausiai minėtini trys: 
kun., paskui vyskupas Pranas Būčys, prof. kan. Fabijonas Kemėšis ir prof. dr. Kazys 
Pakštas. Jų pareikštas mintis plėtojo ir sistemino toliau jau grynai europinis protas prof. 
Stasys Šalkauskis.

1. Pranciškus Būčys: apie švietimą

Amerikos „Drauge“, dienraštyje, 1917 m. pasirodė kun. Pr. Bučio eilė straipsnių, kuriuos 
Uosis (kan. F. Kemėšis) išleido atskira knygele, vardu „Apie apšvietą“ (Chicago, 1918). Ji 
buvo mažai pažįstama Lietuvoje, bet joje buvo idėjos, kurios Lietuvoje paskiau buvo žinomos 
kultūrinės autonomijos vardu, ir kurias Lietuvoje įtaigiai plėtojo bei skelbė prof. Pakštas, 
sistemingai išvystė prof. Šalkauskis.

Keli pasisakymai apie mokyklos pobūdį - juose pakeičiant tik žodį „valstija“ į 
„valstybė“.
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„Vakaruose XVI šimtmetyje sustiprėjo, - rašo kun. Būčys, - taisyklė: cuius regio, 
eius religio (kieno karalija, to ir tikyba)... Tačiau Vakaruose ta barbariška taisyklė gana 
greitai žuvo. Jos vietą užėmė tikėjimo laisvės principas. Jis sako: Valstybė neturi kištis 
į religinius žmogaus įsitikinimus. Ji neplatina tikėjimų nei trukdo jiems.“ <...>

„Visos dabartinės kultūringos valstybės pripažįsta tris laisves: tikėjimo, spaudos ir 
draugijų. Negalima nepripažinti trijų laisvių pamato, būtent, principo, kad valstybė neturi 
kištis į idėjų, įsitikinimų, pažiūrų sritį, nes toje srityje valstybė neturi kompetencijos. 
Pripažinti jai kompetenciją toje srityje yra vis vien ką sugriauti dabartinį laisvių pamatą. 
Nepripažinus gi valstybei kompetencijos dvasios ir pažiūrų srityje, negalima jai pavesti 
mokyklų, nes tos yra negalimos be pažiūrų ir įsitikinimų. Taigi, vardan laisvės pamatų 
apgynimo, mokykla turi būti vien privat[in]ė, o ne valstybinė.“ (36-37 p.)

„Valstybė, kaipo kūno reikalų aprūpintoja, negali apsieiti be santykių su mokykla. 
Pirmiausia valstybė, kaipo organizacija, turi teisę prižiūrėti, kad jos kas neardytų.“ <...>

„Toliau valstybė neaprūpintų savo gyventojų labo, jei leistų mokykloj griauti 
visuomenės dorą. Valstybės priedermė yra aprūpinti, kad įvairiausios visuomenės dalys 
gražiai sugyventų. <...> valstybė gali ir turi prižiūrėti, kad mokinimo sąlygos nekenktų 
sveikatai.“ (38-30 p.)

„Valstybinis monopolis yra negeistinas. Juk jis kyla iš vergijos principo. Jis laužo 
laisvo piliečio, turinčio skirtingų nuo valstybės nuomonių mokslo dalykuose ir norinčio 
jas įteikti priaugančiai kartai. Jis laužo laisvę jaunosios kartos, kad neduoti jai kitaip 
sutvarkyti savo žiniją, kaip tik sulig valdininko pateikto kurpalio.

Monopolis dažniausiai kenkia pačiam mokslui ir dargi dvejopai. Jau anksčiau 
pažymėjome, kad mokyklos gali tapti politikos vergėmis. Ten, kur yra mokyklų 
monopolis, jos neišvengiamai tampa politikos įrankiu. <.. .> Kas nori mokyklų monopolio, 
tas nori, kad jos būtų ne mokslo, o politikos įstaigos.

Ten, kur valstybė vienai partijai patarnauja mokyklomis, kitą partiją verčia arba apsieiti 
be mokyklų, arba sudėti dideles aukas joms užlaikyti, ta valstybė nedaro partijų ir piliečių 
lygybės. Tokioje valstybėje galingiausios partijos žmonėms vaikų auklėjimas atsieina 
pigiau, negu neviešpataujančios partijos asmenims. Taigi tokioje valstybėje nėra piliečių 
lygybės. <...> Gerai sutvarkyta valstybė turi taip padaryti, kad jos piliečiai neturėtų 
kentėti sunkenybių už savo tikėjiminius įsitikinimus.“ (26 p.)

2. Kazys Pakštas: kultūrinė autonomija

Pr. Būčio minėtos idėjos konkretaus atgarsio rado prof. Pakšto kultūrinės autonomijos 
siūlyme, kurį jis pirmą kartą lietuvių visuomenei viešai paskelbė straipsnyje „Kultūrinės 
autonomijos problema“ („Židinys“, 1926 m., 6-7 nr.). Pakštas ten rašė:

„Rimtesnieji patriotai šiandien, rodos, jau pradeda suprasti, koks didelis pavojus gresia 
mūsų tautai dėl aštrių tarpusavio rietenų ir smulkaus susiskaldymo į fanatiškas grupes. 
Aistriai kovojama dėl politinių ir ekonominių interesų, bet daug aistriau grumiamasi, kai 
susiduria atskirų grupių priešingos pasaulėžiūros. Pikčiausios rietenos Lietuvos seimuose 
kildavo ne žemės reformą svarstant, bet mokyklų reikalą palietus. Bažnyčios, mokyklos
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ir kitos pasaulėžiūrai artimos įstaigos labiau mus suskaldo, nei muitų klausimas ar socialinės 
apsaugos įstatymai. Vaizdžiau tariant: Lietuvos piliečiams nelyginamai sunkiau susitarti 
dėl rožančiaus, kaip dėl bulvių ar rauginto pieno.

Jau daugelis supranta, kad didžiausias lietuvių nesantaikos šaltinis - tai pasaulėžiūra. 
Tačiau retai kas rimtai pagalvojo, kaip šį reikalą sutvarkius, išmintingais įstatymais 
sureguliavus, kad jis nebekliudytų tautai glaudžiau susitarti bent pačiais bendraisiais 
politiniais bei ekonominiais klausimais. Inercija, stoka gerų pavyzdžių pas mūsų 
artimuosius kaimynus ir aklas prisirišimas prie nusistovėjusių tradicijų („taip mūsų tėvai 
gyveno") dar ilgai trukdys mūsų valstybės vyrams susirasti praktišką išeitį iš dabartinių 
kivirčų dėl pasaulėžiūros. Katalikai jau vidutiniškai sugyvena su protestantais, stačia
tikiais ir sentikiais. Ne visai blogi jų santykiai ir su Izraelio vaikais. Pikčiausios rietenos 
eina tarp dviejų stipriausių grupių: katalikų ir laisvamanių. <...>

Šiandieninis mūsų laisvamanis dar nesižino, kas jis yra. ko jis siekia visuomenės 
santvarkoje, užklaustas kokiai tikybai jis priklauso, dažniausiai pasisako esąs katalikas, 
bet bažnyčios atžvilgiu jis yra arba indiferentas, arba jos priešas. <...> Kol kas beveik 
visi Lietuvos laisvamanijos šulai dar tebesisuka užburtame antikatalikiškos propagandos 
rate ir nebando aiškiau formuluoti savo pasaulėžiūros. <...> Kai visa jų energija yra nu
kreipta ne į savąją statybą, bet į trukdymą svetimo (katalikų) darbo, tai iš to negalima 
laukti naudos tautos kultūrinei pažangai, labai abejotina nauda net pačiai laisvamanijai. 
<...> Tauta daugiausia išloštų, jei kiekviena pasaulėžiūros grupė autonomingai dirbtų 
kultūros darbą, viena kitai nepavydėdama ir nekenkdama. Tuomet visos tautos dalys 
turėtų lygių progų augti, kelti tautos kultūrą ir jos didybę. Plati visų grupių kultūrinė 
autonomija duotų galimybės įrodyti kiekvienos pasaulėžiūros auklėjimą ir dorovinę vertę 
ir sykiu iš politinio gyvenimo išimtų begalinių nesusipratimų objektą. Neblogą kultūrinės 
autonomijos pavyzdį buvo pagaminę Lietuvos žydai, bet jų pastangos dėl nesusipratimo 
buvo trukdomos iš pusės tų grupių, kurios nieko panašaus nenorėjo sau taikinti.

Kultūrinės autonomijos kertinis akmuo ir pats svarbiausias objektas yra mokykla. <...> 
Mokykla gali ir turi būti visiškai laisva nuo politinio valstybės spaudimo ir partijų 

propagandos. Tačiau nėra jokios faktines galimybės sukurti mokyklą be pasaulėžiūros, 
nes nėra ir negali būti jokio stipriau protaujančio inteligento, kuris būtų be pasaulėžiūros 
ar pasaulėžiūrų mišinio. Jei valstybė negali sukurti pasaulėžiūros atžvilgiu neitralės 
mokyklos, tai ji turi garantuoti laisvą kultūrinį apsisprendimą."

Bet autorius abejoja, kad greitu laiku toks sprendimas rastų pritarimo Lietuvoje. 
Kliudąs ne tik stipresniųjų egoizmas, bet ir „dvasinis sustingimas, nerangumas ir baimė 
naujų idėjų bei originalumo lygiai trukdo mums praverti naujo teisingesnio ir gražesnio 
gyvenimo angą“. (457 p.)

3. Stasys Šalkauskis: pilnutinė demokratija

Tais pačiais metais kaip ir K.Pakšto straipsnis pasirodė ir prof. St. Šalkauskio studija 
„Momento reikalai ir principų reikalavimai" („Židinys“, 1926 nr. 6-12). kurioje šalia 
kritinio anuometinės politikos įvertinimo duodami ir valstybinės sąrangos apmatai, atremti 
į plačiai išvystytą savivaldos principą ne tik kultūrinėje, bet jau ir socialinėje srityje. Tai
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jau ištisa pilnutinės demokratijos sistema. Ją plėtodamas, tas pats autorius buvo paruošęs 
net įstatymo projektą savo studijoje „Racionali mokyklų organizacijos sistema“ (Kaunas. 
1927).

Šalkauskio sistemos pagrindiniai bruožai išreikšti jo tokiais žodžiais:

Socialinė demokratija

„Kalbant apie profesinį judėjimą, reik pasakyti, kad profesinis asocianizmas tik tada 
gali pilnai ir organingai laiduoti individualines profesijos darbininkų ir jų organizacijų teises, 
jei galutinoje sąskaitoje profesija yra tinkamai atstovaujama centralinėje ekonominėje 
federacijoje, kuri turi autonominių teisių normuoti profesijos reikalus visuomenės gerovės 
ir solidarumo dvasioje. Tokiu būdu profesinis judėjimas, kuris kilo iš aktualių gyvenimo 
reikalų, turi rasti savo legalų atbaigimą federacinėje profesinių sąjungų santvarkoje, kurioje 
būtų atstovaujami ne tik darbininkų, bet ir įmonininkų reikalai, ir kuri turėtų teisių 
autoritetingai tvarkyti ekonominius socialinius profesijos santykius visuomeninės taikos 
bei tvarkos principais. <...>

Kai ekonominiai socialiniai visuomenės santykiai yra normuojami bei tvarkomi 
tiesiogine valstybinės valdžios intervencija, bendra darbo žmonių masė pasilieka pasyvi 
materialinių savo reikalų tvarkyme ir tesitenkina per rinkimus į valstybės valdžios organus 
pritarimu demagoginiams masinimams, kurie žada su lengva širdimi tobulą ekonominių 
socialinių santykių sutvarkymą pagal doktrinalinį diletantų nusistatymą. <...>

Demokratizmo dvasia kaip tik reikalauja decentralizuoti valstybės pareigas visose 
tose srityse, kur reikalingas yra individualinių teisių laidavimas mažiau ar daugiau 
tiesioginiu užinteresuotų asmenų dalyvavimu savo reikalų tvarkyme.“

Kultūrinė demokratija

„Visuomeniniai žmonių susibūrimai gali turėti savo objektu ne tik materialinio 
gyvenimo teises, kurios tikslingiausiai gali būti laiduotos ne tiesioginės valstybinės 
intervencijos priemonėmis, bet organingu atitinkamų visuomeninių sambūrių sutvarkymu 
kultūrinės autonomijos pagrindais. <...> Kultūrinio dvasinio gyvenimo srityje reikalas 
atpalaiduoti parlamentą ir vyriausybę nuo pareigų globoti tiesioginės savo intervencijos 
priemonėmis individualines žmonių teises yra principaliai dar didesnis, kadangi valstybė, 
kaipo neideologinė organizacija, negali pagal savo nuožiūrą turėti tiesioginės įtakos 
ideologiniam arba net tautiniam savo piliečių apsisprendimui. <...>

Tokiu būdu šalia ekonominio federalizmo kyla reikalas organingoje visuomenės 
santvarkoje rasti vietos ir kultūriniam federalizmui, kuris įstengtų faktinai laiduoti 
individualines žmonių teises ideologinio bei tautinio apsisprendimo dalykuose. <...>

Taikus piliečių sugyvenimas ir tuo pačiu visuomeninė pusiausvyra pareina toliau nuo 
kultūrinės autonomijos realizavimo. <...> Faktinai kultūrinės autonomijos reikalavimo 
pagrinde glūdi patobulintas demokratinių principų supratimas, kuriuo einant privalu 
legalizuoti ideologiniai bei tautiniai sambūriai, laiduoją individams galimybę apsispręsti 
ir lygiai pasireikšti kultūrinio dvasinio gyvenimo srityje.
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Šito gyvenimo srityje laisvas kultūrinis apsisprendimas yra neliečiama kiekvienos 
žmogiškos asmenybės teisė, kuri negali būti net teisėtai panaikinta jokiais parlamento 
sprendimais. Laisvas kultūrinis apsisprendimas, kaip būtina sąlyga žmogaus pašaukimui 
atlikti, yra, kitaip tariant, prigimtoji jo teisė, kuri neprivalo pareiti nuo parlamento 
daugumos nusistatymo.“

Mokymas ir laisvė

„Kai tenka rūpintis išviršine mokyklų santvarka sąryšyje su visu visuomeniniu 
demokratijos gyvenimu, dera visų pirma įsisąmoninti tie pagrindiniai principai, kurie šioje 
santvarkoje taip ar šiaip turi būti realizuoti. Tokių principų, turinčių bendros vedamosios 
reikšmės mokyklų organizacijai, bus čia ne pro šalį iškėlus aikštėn visą ketvertą.

Pirmas principas reikalauja, kad mokyklų organizacijos sistemoje būtų realizuota 
mokymo laisvė. Mokymo laisvė iš tikrųjų yra nuosekli išvada iš tikėjimo, sąžinės, žodžio 
ir susidraugavimo laisvės; o gi būdama savo ruožtu išvystyta iki pilno nuoseklumo, ji 
virsta mokyklų steigimo laisve.

Antras principas reikalauja, kad mokyklų organizacijos sistemoje būtų laiduota tėvams, 
siunčiantiems savo vaikus į mokyklą, tikra mokyklos pasirinkimo laisvė. Jei tėvai yra 
principialiai ar tik faktinai suvaržomi mokyklos pasirinkime, mokymo laisvė tampa gryna 
fikcija.

Trečias principas reikalauja, kad mokyklų organizacijos sistemoje būtų nuosekliai 
išlaikyta mokyklinė teisybė. Ten. kur viena kuri mokyklų rūšis iš tų, tarp kurių laisvai 
gali rinktis vaikų tėvai, yra moraliai ar materialiai labiau favorizuojama visuomeninės 
organizacijos priemonėmis, negali būti kalbos apie mokyklinę teisybę.

Pagaliau ketvirtas principas reikalauja, kad mokyklų organizacijos sistema būtų 
pilietinės taikos veiksnys. Tokiu veiksniu mokykla iš tikrųjų tampa jau tada, kai yra joje 
išlaikomi pirmieji trys principai, t, y. mokymo laisvės principas, kuris laiduoja mokyklų 
steigime bei išlaikyme lygaus pasireiškimo galimybes.“

Mokykla, valstybė ir pasaulėžiūra

,. Mokyklos santykiavimui su pasaulėžiūra turi jau sprendžiamos reikšmės tas faktas, 
kad bet kuri ugdomoji pedagogikos sistema yra /aklinoje priklausomybėje nuo tos 
pasaulėžiūros, kuria apsisprendžia pats pedagogas. Tai įvyksta todėl, kad ugdomasis 
veikimas ruošia naujas kartas prie gyvenimo tikslų, tuo tarpu kad gyvenimo ir jo tikslų 
supratimas pareina nuo nusistatymo praktinės pasaulėžiūros srityje. Ir apskritai ugdymo 
ir jo rolės supratimas pareina nuo to supratimo, kurio pedagogas turi apie žmogų ir jo 
pašaukimą. O kadangi mokykloje taip ar šiaip visuomet yra realizuojama tokia ar kitokia 
lavinimo sistema, tai tuo pačiu joje yra realizuojama tam tikras nusistatymas pasaulėžiūros 
atžvilgiu. <...>

Jei taip ar šiaip mokykliniame auklėjime bei lavinime turi būti realizuota tokia ar 
kitokia pasaulėžiūra, tai dar nereiškia, kad viena kuri pasaulėžiūra privalo turėti 
hemogenijos mokyklų gyvenime be atodairos į tai. kokių tėvų vaikai lankosi į mokyklas.
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Apie dėtiną į mokyklinio ugdymo pagrindą pasaulėžiūrą turi spręsti tasai ugdomasis 
veiksnys, kuris yra kompetentingas šį klausimą spręsti. Tokiu ugdomuoju veiksniu yra 
šeimyna arba, tiksliau tariant, tėvai. <...>

Tokiu būdu mokykla iš esmės turi būti ugdymo atžvilgiu ne kas kita kaip šeimyninio 
židinio padėjėja bei tęsėja. Atitinkamai mokytojas turi būti patikimas ir įgaliotas šeimynos 
asmuo, kuris privalo ugdomąjį savo veikimą suderinti su šeimyniniu auklėjimu, tėvų 
suteikiamu savo vaikams.

Iš to, kad ugdomasis veikimas negali būti visai atpalaiduotas nuo bet kurios 
pasaulėžiūros ir kad, tarp kitko, mokykla, kaip suorganizuota ugdymo vykdytoja, negali 
būti neutrali pasaulėžiūros atžvilgiu, galima padaryti išvadą, kad mokyklos steigėjais bei 
tvarkytojais visai natūraliai tegali būti vien tie veiksniai, kurie gali turėti pasaulėžiūrą ir 
bent patys sau spręsti pasaulėžiūros klausimus. <...> Kai. pavyzdžiui, mokykla yra 
valstybės steigiama ir tvarkoma, beveik nėra jokios galimybės visiškai apsaugoti ją nuo 
politinės prievartos, kuri taip ar šiaip visuomet įžeidžia kieno nors sąžinės laisvę. 
Mokykla privalo būti laisva nuo politinės prievartos kaip tik todėl, kad ji negali būti 
visai atpalaiduota nuo pasaulėžiūros; tuo tarpu apsisprendimas pasaulėžiūros dalykuose 
nepakenčia jokios išviršinės prievartos. <...>

Kad valstybės teisės švietimo srityje būtų patenkinamos, valstybei pakanka iš vienos 
pusės remti savo resursų priemonėmis privatinė iniciatyva mokyklų steigime ir tvarkyme, 
o iš kitos pusės kontroliuoti moky klinis švietimas natūraliose savo užinteresavimo ribose.“

4. Šešiolikos deklaracija: f organiškosios valstybės kūrybą

Aukščiau cituotos kun. Bučio, prof. K.Pakšto, prof. St.Šalkauskio mintys nepraėjo 
negirdomis. 1936 m. vasario 23 d. „Naujojoje romuvoje“ pasirodė deklaracija, pavadinta 
„Į organiškosios valstybės kūrybą“. Tai buvo bandymas viešu kolektyviniu žodžiu 
paraginti lietuviškąją visuomenę išeiti iš politinio sustingimo, kuris buvo susidaręs per 
dešimtį nedemokratinio [valdymo] metų. Šią deklaraciją pasirašė J. Ambrazevičius, dr. 
P.Dielininkaitis, dr. J.Grinius, J.Grušas, dr. Z.lvinskis, J.Keliuotis, dr. A.Maceina, 1.Mali
nauskas, Pr.Mantvydas, prof. K.Pakštas, dr. Č.Pakuckas. dr. J.Pankauskas. dr. A.Salys, 
dr. Ig.Skrupskelis, A. Vaičiulaitis, doc. B. Vitkus. Parašai dėl anuo metu veikusios cenzūros 
buvo paskelbti kitame „NĮaujosios] romuvos“ numeryje. Daugiausia deklaraciją redaguoti 
teko trim: Ig.Skrupskeliui. A.Maceinai ir P.Dielininkaičiui.

Deklaracija gyvenamą Lietuvos valstybės padėtį taip vertino:
„Nepaprastai rimtas pasaulio istorijos momentas žiūri mūsų tautai į akis. Rūstūs 

didelių kaimynų grūmojimai ir naujo visuotinio karo garsai šiurpiu aidu atsimuša į mūsų 
kraštą, o dvasinis nihilizmas ar aštrėjanti ekonominė krizė vis didesnės įtakos daro mūsų 
gyvenimui ir gresia pakirsti jaunas mūsų nepriklausomybės šaknis."

Pirmoj deklaracijos dalyje konstatavę tos nepriklausomybės du laikotarpius - 
liberalistinės demokratijos ir autoritetizmo. deklaracijos autoriai sako, kad „lietuviškąjį 
autoritetizmą galima laikyti tik pereinamąja mūsų valstybės gyvenimo forma, iš kurios
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gali išaugti lietuviška organiška valstybės santvarka. <...> Valstybės kūrimas niekada 
neturi baigtis. Kiekvienas sustingimas - vis tiek ar jis būtų liberalistinėje demokratijoje, 
ar autoritetizme - neša valstybei mirtį, nes užmuša kūrybinę tautos energiją.“

Antroj dalyje išryškino valstybės santykiavimąsu gyvenimo pradais pagal organiškos 
valstybės supratimą.

Valstybė ir tauta:
„Valstybė yra jėga, kuri jungia ir organizuoja tautą. Tuo tarpu tauta yra organiška. 

<...> Tauta yra bendruomenė. <...> Per valstybę tauta įgyja organizacijos formą ir 
autoritetingą galią. <...> Valstybė yra išraiška tautos teisės gyventi.“

Valstybė ir individas:
„Valstybės tikslas yra bendrasis gėris. Jis yra normos visiems: ir tiems, kurie valdo, 

ir tiems, kurie valdomi. <...> Organiškoje valstybėje pilietis nėra aukojamas valstybei, 
nė valstybė nėra aukojama piliečiui. <...> Pagal šią koncepciją neturi būti naikinamos 
nei atskirų piliečių, nei valstybės teisės, bet viskas turi būti koordinuojama ir 
harmonizuojama. Juo žmogus yra stipriau įjungtas į gerai organizuotą valstybę, juo jis 
yra galingesnis ir laimingesnis. Ir juo piliečiai yra stipresnės asmenybės, juo labiau stiprėja 
jų galiomis ir valstybė.“

Valstybė ir kultūra:
„Kultūros kūrėjas yra asmuo, <...> kūryba vyksta dvasinėje sferoje, nepareinamai 

nuo valstybės. Todėl valstybė negali turėti savo atskiros pasaulėžiūros. Valstybės pareiga 
pripažinti kiekvieną pasaulėžiūrą, kuri yra pozityvi, ir kuri sutinka su žmogaus prigimties 
dėsniais. Pasaulėžiūros srityje žmogaus dvasios kūryba pasiekia aukščiausią laipsnį, ir 
todėl kūrybos autonomiškumas čia taip pat turi būti didžiausias.“

Organiškosios valstybės pagrindai - autoritetas, laisvė bei solidarumas, teisingumas 
ir meilė.

Autoritetas:
„Organiškajai valstybei autoritetas nėra tik sąlyga josios darbo našumui, bet vienas 

iš pirmųjų josios egzistencijos pagrindų. Be autoriteto nėra įmanomas joks visuomeninis, 
tautinis ar politinis veikimas. <...> Žmogus, paklusdamas kitam, nepažemina savęs tik 
tada, kai jis šitame kitame jaučia aukštesnįjį pradą dėl funkcijų, kompetencijos ar 
asmenybės.“

Laisvė:
„Laisvė turi realų pagrindą pačioje žmogaus prigimtyje. <...> Be asmens laisvės nėra 

įmanoma jokia žmogiška institucija ir joks kūrybinis žmogaus užsimojimas. Kiekviena 
kūryba, vis tiek ar ji bus mokslinė, ar meninė, ar politinė bei socialinė, suponuoja laisvą 
žmogaus asmenybę. Be asmenybės laisvės nėra galima jokia pažanga. Todėl organiškosios 
valstybės koncepcijoje asmenybės laisvė yra vienas iš aukščiausių principų. <...> Laisvės 
principo realizavimas valstybėje ugdo piliečių solidarumą bei susitarimą.“

Teisingumas:
„Laisvė iš esmės yra susijusi su teisingumu. Teisingumas remiasi laisvės principu ir 

iš asmens laisvės kyla. Jei vienas asmuo turi teisę būti laisvas, tai kitas turi pareigą atiduoti 
jam visa, kas yra reikalinga šitai laisvei laiduoti. Reikalavimas pagerbti teises pačiam sau
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tuo pačiu yra reikalavimas jas pagerbti ir kitam. Neigdami pagrindines kitų žmonių teises, 
mes neigiame idealinį žmogaus vertingumų ir tuo pačiu neigiame patys save. <...>

Todėl ir organiškoji valstybė į santvarkos pagrindus deda teisingumą, kaip 
visuomeninio gyvenimo tvarkomąjį principą."

Meilė:
„Visus šituos organiškosios valstybės pagrindus gaivina artimo meilė. Meilė yra ne 

tik subjektyvinis žmogaus dvasios nusiteikimas, bet ji yra stiprus visuomeninio gyvenimo 
ryšys. Organiškoji valstybė savą tvarką grindžia ne tik teisingumu, bet sykiu ir net visų 
pirma meile. Meilė yra visų kitų principų gaivintoja ir palaikytoja. Meilė gimdo mumyse 
pageidavimą aukštesnio gėrio visiems, nė vieno neišskiriant.

Organiškoji valstybė meilę deda į visuomeninio gyvenimo principų eilę, dar daugiau, 
į jų pagrindą, nes vienas tik teisingumas, nors jis būtų ir stropiausiai vykdomas, niekados 
nesugeba pašalinti visuomeninių kovų. Vienas tik teisingumas nesujungia žmonių dvasių 
ir širdžių, o be to - yra negalima nei tikra laisvė, nei tikras teisingumas, nei solidarumas, 
nei pagaliau bendradarbiavimas.“

Trečiojoje dalyje deklaracija svarsto valstybės gaires ir jas nurodo tokias:
„Mūsų įsitikinimu, valstybė turėtų būti reformuojama ir organizuojama taip, kad ji 

patenkintų visos lietuvių tautos opiausius reikalus ir vyriausius siekimus, kad atitiktų 
mūsų tautos prigimtį ir jos gyvenimo sąlygas, kad neįpratintų lietuvių tautos būti tik iš 
viršaus diriguojama - valstybės nelaimių valandoje tai patarnautų josios priešams. - bet 
kad ji pačią tautą, pačius mūsų krašto gyventojus darytų vis sąmoningesnius, 
aktingesnius. sumanesnius, sąžiningesnius. ne tik suprantančius, bet giliai jaučiančius 
nepriklausomos valstybės prasmę.

Šitaip suprantama valstybė turėtų būti organizuojama: socialinėje ekonominėje srityje 
įvedant korporatyvinę santvarką: ideologinėje kultūrinėje srityje vykdant kultūrinę 
autonomiją; teisinėje politinėje srityje pertvarkant ir sudarant institucijas, reikalingas 
teisinei valstybei."

Baigiamasis žodis:
„Pateikiame bendrus principus ir pačias pagrindines gaires tolimesnei mūsų valstybinio 

gyvenimo plėtotei. Programos paruošimas - glaudžiai susijęs su mūsų gyvenimo tikrove ir 
šios rūšies patyrimais užsienyje - tai ateities sutelktinio darbo uždavinys.

Gerai suprantame, kad laimingesnei Lietuvos ateičiai sukurti neužtenka reformuoti 
vien valstybės santvarką ir suorganizuoti naujų institucijų, bet kad turi reformuotis ir 
patys žmonės! Turėtų būti reformuoti ne visai laimingi ligšioliniai mūsų politiniai papročiai, 
aukštai iškelta politinė dorovė, pareigos bei atsakomybės jausmas, asmeniškas ir profesinis 
sąžiningumas, supratimas ir vertinimas bendrų pastoviųjų valstybės reikalų ir bendros 
viešosios gerovės.

Gyvenamasai momentas nepaprastai rimtas. Mūsų valstybės vidaus bei užsienio 
sunkenybės ir tarptautinės būklės netikrumas yra pasiekę tokį laipsnį, kad ramintis 
kuriomis nors fikcijomis yra per daug rizikinga. Valstybės gyvenimas reikalauja gilių, 
realių reformų, stiprinančių, o ne silpninančių gyvąsias tautos jėgas, skatinančių, o ne 
alsinančių visuomenės veiklumą.“
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Pilietinės ini

Piliečių Santalka ir 
kultūros žmonės kviečia:

paraginkime politikus neišduoti Lietuvos ir 
demokratijos

Vilnius, 2007 metų balandžio 4 diena
Pilietės ir Piliečiai,
Pavasaris - metas apsitvarkyti. Ne tik savo kiemuose, bet ir savo valstybėje. 

Metas padėti mūsų politikams ir valstybės pareigūnams nusimesti baimės ir 
neskaidrių įsipareigojimų naštą, trukdančiąjiems sąžiningai atlikti savo pareigas 
ir saugoti konstitucinę krašto santvarką.

Lietuvos Konstitucija šiandien paminama, kai specialiosios tarnybos ima veikti 
be parlamentinės kontrolės, kai informacija apie pareigūnų korupciją slepiama 
nuo visuomenės, kai Valstybės saugumo departamento vadovas viešai kaltina 
piliečius esant „šnipais“, „valstybės išdavikais“, „nusikaltėliais“, nepateikęs tokių 
nusikaltimų įrodymų, kai Respublikos Prezidentas nesiryžta sutramdyti tokios 
specialiųjų tarnybų savivalės.

Pagrindinis šalies įstatymas yra pažeidžiamas, kai Seimo valdyba keičia Seimo 
priimtus nutarimus, kai Seimo komiteto sprendimus pavedama vertinti Seimo 
kanceliarijos darbuotojų komisijai. Mūsų Konstitucija paminama, kai Valstybės 
gynimo taryba imasi svarstyti Seimo galių suvaržymo klausimus, kai ši taryba 
duoda nurodymus Generaliniam Prokurorui, kaip tirti konkrečias bylas.

Tokių dalykų demokratinėje valstybėje neturi būti, bet jie vyksta dabarties 
Lietuvoje.

Tad atėjo laikas mums prisiminti Trečiąjį savo šalies Konstitucijos straipsnį: 
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi 
į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę 
santvarką.

Laikas ir mums prisiminti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Teddo 
Roosevelto amerikiečiams sakytus žodžius: kai valstybės lyderiai pasuka 
valstybės vairą melo keliais, kai jie pradeda pažeidinėti Konstituciją, kai ją 
elgesys neatitinka mūsą lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir pareiga mesti 
iššūkį tokiems lyderiams, išsakyti savo nerimą garsiai atsakingu balsu ir 
pakeisti valstybės valdymo būdą - kiekvienas, kuris to nepadaro, turėtą būti 
apkaltintas patriotizmo išdavyste.
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Šiandien visi, kam rūpi Lietuvos laisvė, atsakingais balsais turime paraginti
savo valstybės politikus ir pareigūnus: turėkite drąsos atsispirti svetimai įtakai
ir svetimiems pinigams, neišduokite demokratijos, neišduokite Lietuvos.

Jūratė Baranova Danutė Jokubėnienė
Osvaldas Balakauskas Eglė Pranckūnienė
Kęstutis Cilinskas Tomas S. Butkus
Leonidas Donskis A n tanas A. Jonynas
Gražina Drėmaitė Genoveita Gricienė
Edmundas Gedgaudas Gintaras Abaravičius
Algimantas Gražulis Zigmas Zinkevičius
Kun. Robertas Grigas Antanas Šnaras
Arvydas Guogis Bronys Savukynas
Liudvikas Jakimavičius Juozas Tumelis
Ruslanas Iržikevičius Robertas Keturakis
Rasa Kalinauskaitė Kornelijus Papšys
Sergejus Kanovičius Laimantas Jonušys
Valdas Kilpys Augustinas Linčius
Donatas Katkus Gediminas Akstinas
Skirmantė Kondratienė Giedrius Zemkauskas
Jonas Algirdas Kronkaitis Julius Taminskas
Darius Kuolys Renata Šerelytė
Tomas Kutavičius Julius Šalkauskas
Vytautas V. Landsbergis Almis Grybauskas
Teisutis Makačinas Alfredas Gusčius
Aidas Marčėnas Stasys Bačkaitis
Gediminas Mikelaitis Algirdas Katkus
Edita Mildažytė Kazys Saja
Vytautas Narbutas Gražina Mažeikaitė Sajienė
Leonas Narbutis Gedi m i n as Storpirštis
Andrius Navickas Paulius Jurčys
Aidas Feliksas Palubinskas Onutė Narbutaitė
Valdas Papievis Vytautas Jurgutis
A i nė Ramonaitė Vytautas Juozapaitis
Romas Sakadolskis Jurgis Juozapaitis
Diana Skučaitė Irena Juozapaitienė
Mindaugas Šnipas Eugenijus Laurinaitis
Vidmantas Valiušaitis Indrė Vareikytė
Feliksas Bajoras Dainius Velykis
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Jonas Vaitkus Antanas Rimvydas Čaplinskas
Alvydas Šlepikas Arūnas Matelis
Birutė Marcinkevičiūtė Nijolė Sadūnaitė
Daiva Vaiškūnienė Alfonsas Svarinskas
Jonas Vaiškūnas Valentinas Baltrūnas
Rūta Sip a lyte Romas Klivis
Marius Jampolskis Regina Gytė Narušienė
Vaiva Žukienė Rytas Kupčinskas
Dana Palionytė Andrius Mamontovas
Arvydas Anusauskas Viktoras Diawara
Agnė Sunklodaitė Algis Ramanauskas
Vytautas Rasimas Antanas Tyla
Joana čižauskaitė Romas Pakalnis
Vida Klimčiauskaitė Žygimantas Vaičiūnas
Dalius Skamarakas Reda Sopranaitė
R a imondas Ražpoliauskas Vidas A kraitis
Tomas Stirna Algimantas Zolubas
Kazys Almenas Jonas Jurašas
Petras Dirgėla Aušra Marija Jurašienė
Žibartas Jackūnas Kornelijus Platelis
Vidas Petkevičius Jolanta Zabarskaitė
Herkus Kimčius Steponas Lukoševičius
Saulius Balandis Viktoras Milvydas
Marina Vildžiūnienė Filomena Linčiūtė Vaitiekūnienė
Linas Vildžiūnas Rimvydas Juozas Vaitiekūnas
Juozas Girdzijauskas Algimantas Nasvytis
Petras Plumpa Vidmantas Vitkauskas
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Kultūros žmonių ir 
Piliečių Santalkos 

viešas kreipimasis į
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos narius

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nariams 
2007 m. gegužės 31 d.

Gerbiamieji Seimo valdybos nariai,

Mes, pilietinės akcijos „Neišduok!“ iniciatoriai, kviečiame Jus užtikrinti 
Lietuvos Seimo - Tautos atstovybės - savarankiškumą bei galias, būtinas 
visoms Konstitucijos parlamentui patikėtoms priedermėms atlikti. Parlamentinė 
vykdomosios valdžios ir specialiųjų tarnybų kontrolė yra esminė demokratinės 
santvarkos, kurią ginti prisiekė visi Seimo nariai, sąlyga. Deja, Seimo gebėjimu 
atlikti šią svarbią priedermę ir diegti krašte demokratinę tvarką piliečiai pastaruoju 
metu vis labiau nusivilia.

Sveikintinas yra parlamento apsisprendimas pritarti Valstybės saugumo 
departamento vadovo Arvydo Pociaus atleidimui. Tačiau vien šio sprendimo 
nepakanka. Rūpestį kelia tai, kad Seimas aplaidžiai žvelgia į kontitucinę pareigą 
kontroliuoti, ar specialiosios tarnybos neveikia prieš įstatymą ir tautos interesus. 
Jis taip pat vis dažniau atsisako siekti tiesos - pamatinės bendro valstybės 
gyvenimo vertybės.

Parlamentas - tautos politinių teisių ir laisvių reiškėjas bei garantas. Kai jis 
netenka savarankiškumo ir atsisako savo priedermių, politinį savarankiškumą 
praranda ir tauta. Kai parlamento nariai liaujasi savo veiksmus grindę tiesos siekiu, 
ima irti moraliniai valstybės pagrindai. Tai tiesos, kurias mums turėtų nuolat 
priminti dramatiška Lietuvos istorija. Šiandien šias tiesas drįstame priminti Jums, 
Seimo išsirinktiems vadovams.

Raginame Jus ir visus Lietuvos Respublikos Seimo narius imtis visų 
priemonių, kad 2006 metų rugsėjo 28 dieną Seimo priimtas nutarimas dėl Valstybės 
saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo būtų iki galo įgyvendintas. 
Jei mūsų valstybė išties demokratinė, joje turi būti nuodugniai ištirtos ir 
visuomenei paaiškintos visos Baltarusijoje žuvusio pulkininko Vytauto Pociūno 
perkėlimo į darbą Gardine priežastys ir aplinkybės. Privalo būti iki galo ištirta ir
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visuomenei atskleista galima politikų, verslo ar kitų interesų grupių įtaka Valstybės 
saugumo departamento pareigūnų veiklai ir jų sprendimams. Lietuvos Seimo 
nutarimas, įpareigojęs Valstybės saugumo departamentą iki šių metų sausio 10 
dienos pateikti parlamentiniam tyrimui reikalingą medžiagą - analitines pažymas, 
demokratinėje valstybėje negali likti neįvykdytas. Laisvoje Respublikoje 
nedelsiant turi būti sustabdytas pilietinę pareigą atlikusių ir parlamentui liudijusių 
valstybės pareigūnų persekiojimas.

Pagarbiai,

Leonidas Donskis Šarūnas Sauka
Jūratė Baranova Kęstutis Čilinskas
Liudvikas Jakimavičius Petras Plumpa
Vidmantas Valiušaitis Vidas Abraitis
Jonas Kronkaitis Kęstutis Milkeraitis
Vytautas V. Landsbergis Robertas Keturakis
Kazys Saja Vilius Bražėnas
Osvaldas Balakauskas Antra Vincė Karosienė
Feliksas R. Bajoras Rimas Šapauskas
Algimantas N as vyt is Edmundas Gedgaudas
Andrius Navickas Teisutis Makačinas
Diana Skučaitė Bronys Savukynas
Regina Narušienė Indrė Vareikytė
Darius Kuolys Dainius Velykis
Andrius Mamontovas Vytautas Dudėnas
Romas Sakadolskis Justas Dvarionas
Vaiva Žukienė Vidmantas Vitkauskas
Romas Kilikauskas Jonas Kairevičius
Kun. Robertas Grigas Vytautas Narbutas
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Mūsų praeitis poezijoje, 
publicistikoje ir 

nuotraukose
Vidas Vitkus

2007 m. balandžio pabaigoje 
[LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti Lietuvos filialas išleido du 
naujus leidinius: Julijos Švabaitės- 
Gylienės poezijos knygą Ant vėlių 
suolelio ir Vytauto Kaziulionio mono
grafiją Dainavos apygardos partizanų 
atminties paminklai.

„Ant vėlių suolelio“

Taip pavadinta jau dešimtoji JAV 
lietuvių išeivių poetės Julijos Šva- 
baitės-Gylienės poezijos knyga. Įžangą 
knygai parašė žinomas Lietuvos 
poetas Robertas Keturakis. Knygos 
redaktorė Regina Pupalaigytė, daili
ninkė Inga Zamulskienė.

Knygoje sudėti keturiasdešimt 
keturi pastaruoju laikotarpiu parašyti 
poetės eilėraščiai. Eilėraščiai trumpi ir 
šviesūs, alsuojantys gerumu bei 
skaidrumu. Anot R. Keturakio .Julijos 
Švabaitės eilėraščiai yra ne tik 
praregėti, bet ir iškentėti. Jų papra
stumas yra toji būties dalis, kurią mūsų 
tautosaka vadina geruoju vandeniu“.

Julija Švabaitė-Gylienė

Knyga suskirstyta į keturias dalis: Kas 
priims muši. Pasodinau diemedį. 
Netoli Kernavės piliakalnio ir Ko jūs, 
atsiminimai... Knygoje dominuoja 
eilėraščiai gimtinės prisiminimų, artimų 
ir sutiktų žmonių prisilietimų bei 
istorinės praeities tematika.
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Julija Švabaitė gimė Čyčkuose, 
Alvito valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Kaune, vėliau Vilniuje ir Paryžiuje 
studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 
Baigiantis karui pasitraukė į Austriją, 
vėliau - į Vokietiją. Po karo kurį laiką 
gyveno Australijoje, nuo 1960 m. įsi
kūrė JAV.

Nuo 1935 m. J. Švabaitė savo kūry
bą spausdino Ateityje, Naujojoje vai
dilutėje, Naujojoje Romuvoje, 
Amerikoje — Aiduose, Drauge, Tėviš
kės žiburiuose ir kitur.

Julija Švabaitė-Gylienė JAV ir 
Lietuvoje jau yra išleidusi devynias 
savo poezijos, apysakų ir romanų 
knygas: Vynuogės ir kaktusai (eilė
raščiai), 1963 m.; Gabriuko užrašai 
(apysaka jaunimui), 1973 m.; Septyni 
saulės patekėjimai (eilėraščiai), 
1994 m.; Vilties ledinė valtis (eilė
raščiai), 1981 m., Stikliniai ramentai 
(romanas), 1985 m. (šią knygą 
pakartotinai išleido ir „Vagos“ leidykla 
2004 m. Lietuvoje); Tu niekur neišėjai 
(eilėraščių rinktinė ir naujas eilėraščių 
rinkinys Užuojautos namai, 1991 m.. 
Žiemos erškėtis (eilėraščiai), 1994 m.; 
Kur šią naktį nakvosi (eilėraščiai), 
2002 m.; Draugų laivelis (humori
stiniai apsakymai), 2006 m.

Knygą Ant vėlių suolelio spaus
dino „Morkūno ir Ko“ spaustuvė. 
Tiražas 300 egz.

Rašytinis paminklas Dainavos 
apygardos partizanams

Tai antras ir papildytas neseniai 
išleistos Vytauto Kaziulionio knygos

Dainavos apygardos partizanų at
minties paminklai leidimas. Knygoje 
pasakojama apie Lietuvos partizanų 
kovas ir žūties aplinkybes Varėnos 
rajone sovietinės okupacijos metais, jų 
palaikų paieškas ir atminimo įamžinimą. 
Remiantis liudininkų parodymais ir 
pasakojimais, knygos autorius 
atskleidžia laisvės kovotojų drąsą, 
parodo okupantų ir jų kolaborantų 
niekšiškumą bei žiaurumą. Knygoje 
aprašant tragišką Lietuvos praeitį, 
įvykiai siejami su šių dienų realijomis. 
Ši knyga, papildanti visos Lietuvos 
laisvės kovų ir kančių istoriją, yra 
tarytum rašytinis paminklas visiems 
pokario partizanams, laisvės gynėjams. 
Knygoje gausu nuotraukų, žemėlapių, 
įvairių dokumentų.
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Knygos leidimą parėmė JAV 
gyvenantis lietuvis Stasys Sula. 
Spausdino spaustuvė „Spindulys“. 
Tiražas 2000 egz. Beveik visą knygos 
tiražą numatoma padovanoti Lietuvos 
mokykloms.

Knygos autorius Vytautas Kaziu- 
lionis gimė 1930 m. Varėnoje. Pokario 
metais, dar būdamas paaugliu, 
V. Kaziulionis buvo aktyvais partizanų 
ryšininkas ir rėmėjas. Du jo vyresni 
broliai kovėsi partizanų gretose, kur 
garbingai žuvo. 1947 m. V Kazilionis su 
tėvais buvo ištremtas į Sibirą. Čia su 
bendraminčiais įkūrė draugiją „Priesaika 
ištrėmime“, kurios tikslas buvo padėti 
Sibire atsidūrusiems kraštiečiams, remti 
daugiavaikes šeimas, rūpintis tautinių 
tradicijų puoselėjimu. Draugija leido 
savo pogrindinį laikraštėlį „Toli nuo 
tėvynės“. 1951 m. V. Kazilionis už 
nelegalią veiklą buvo suimtas ir 
nuteistas mirties bausme. Po metų 
nuosprendis buvo pakeistas 25 m. 
kalėjimu lageryje. Lageriuose aktyviai 
įsijungė į politinių kalinių slaptą 
judėjimą, aktyviai dalyvavo 1953 m. 
Norilsko lagerininkų sukilime. Į Lietuvą 
V Kazilionis grįžo tik 1960 m. Lietuvos 
atgimimo metais aktyviai įsijungė į 
Sąjūdžio bei kitą visuomeninę veiklą, 
rūpinosi partizanų palaikų paieškomis, 
perlaidojimu ir įamžinimu. 1999 m. 
Vytautas Kazilionis buvo apdovanotas 
5-o laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.

Tremties golgotų prisiminimai

Giedre Productions, Ltd. (New 
York) ir leidykla „Naujasis lankas“ 

(Kaunas) išleido Juzės Avižienytės- 
Žukauskienės prisiminimų knygą 
Nelaukta kelionė. Tai knyga apie vie
nos šeimos gyvenimą, sutiktus žmo
nes, patirtus išgyvenimus ir netektis 
tremtyje.

Juzė Avižienytė gimė 1896 m. 
Suvalkijoje, Netičkampio kaime, netoli 
Marijampolės. Pirmo pasaulinio karo 
metu tarnavo fronte kaip gailestingoji 
seselė. Po karo grįžo į Lietuvą ir, 
gavusi stipendiją, pradėjo studijuoti 
mediciną. Netrukus susipažino ir 
ištekėjo už kpt. Liudo Žukausko. 1941 
m. birželio 15 d. drauge su vyru ir trimis 
sūnumis (Juozu, Stasiu ir Liudu), kaip 
ir daugelis kitų nekaltų lietuvių, buvo 
brutaliai ištremta į Sibirą. Ten išbuvo 
24 metus.

Savo knygoje J. Avižienytė-Žukau- 
skienė chronologiškai, labai detaliai ir
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paprastai aprašo savo šeimos golgo- 
tas Sibiro tremties keliais. Rašytiniai 
prisiminimai iliustruoti įvairaus laiko
tarpio šeimos nuotraukomis, laiškų 
faksimilėmis.

Knygos išleidimu rūpinosi 
J. Avižienytės-Žukauskienės sesers 
Izabelės dukra dr. Giedrė Kumpikaitė, 
gyvenanti JAV. G. Kumpikaitė su savo 
teta J. Avižienyje-Žukauskiene susi
pažino 1978 m., kai pirmą kartą aplankė 
Lietuvą. Tada ir gavo ji iš savo tetos 
šios knygos rankraštį. Diktuojant 
mamai Izabelei Kumpikienei, ji šį tekstą 
perrašė ir suredagavo. Knygą sumake
tavo JAV lietuvių dienraščio „Draugas“ 
redakcija. Finansinę paramą knygos 
leidimui suteikė Tautos fondas. Knyga 
išleista 1200 egz. tiražu ir, talkinant 
dr. Rožei Šomkaitei, bus nemokamai 
išplatinta Lietuvos mokykloms.

Knygą spausdino spaustuvė 
„Morkūnas ir Ko“.

Kiti leidiniai apie tautos rezi
stenciją

Redakcijai, skaitytojų supažin
dinimui, atsiųsti keli pernai metais ir 
anksčiau išleisti leidiniai apie 1941 m. 
sukilimą bei pokario laisvės kovas.

Valdas Striužas, 1941 metų 
sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje, 
Vilnius: Žaltvykslė, 2006,-428. Tiražas 
800 egz. Spausdino UAB A. Jakšto 
spaustuvė.

Plačios apimties monografijoje 
plačiai aprašomi 1941 m. sukilimo įvy
kiai buvusioje Švenčionių apskrityje, 

Vilniuje, Varėnos-Valkininkų ir Alytaus 
krašte. Knygoje gausu dokumentų, 
nuotraukų ir iliustracijų. Pateikiami šių 
vietovių sukilėlių bei aukų sąrašai su 
trumpomis biografijomis, kovotojų 
atsiminimai, įvairių straipsnių san
traukos.

Albinas Kijauskas, Damijonas 
Riauka, 1941 metų birželio 21-25 
dienų sukilėliai. NIardosų kuopa, 
Kaunas: „Atmintis“, 2005,-33. Tiražas 
500 egz. Spausdino UAB „Taura- 
polis“. Leidinys išleistas koncerno 
„Achema" lėšomis.

Foto albume pateikiamas kpt. Jono 
Noreikos-Generolo Vėtros sukilėlių 
kuopos, kovojusios prieš raudon
armiečius 1941 m. birželio 22 d. 
Mardosų Nausodžio kaimų sandūroje, 
1941 m. birželio 23 d. prie Santakos 
tilto (ant Minijos upės) kautynėse ir 
Stonaičių hidroelektrinės apsaugoje, 
dalyvių sąrašas, nuotraukos, bio
grafiniai faktai, užimtos pareigos, 
sukilimo schemos ir kt. Atskira leidinio 
dalis skirta kpt. Jono Noreikos- 
Generolo Vėtros atminimo įamžinimui 
Mardosuose, Šukonyse, Šiauliuose, 
Vilniuje ir Kaune.
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Drąsiai stovėsim laisvės 
sargyboj™

Sudarytoja Daiva Gadliauskaitė. 
Anykščių A. Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus. 2006.-99. Spausdino UAB 
„Petro ofsetas”.

Įžangą foto leidiniui apie Anykščių 
krašto laisvės kovas parašė anyk
štėnas prof. Antanas Tyla. Leidinyje 
pateikiami pagrindinių partizanų 
dalinių, veikusių dabartinio Anykščių 
rajono teritorijoje-Anykščių, Andrio
niškio, Debeikių. Kavarsko, Kurklių, 
Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troš
kūnų, Viešintų seniūnijose, aprašymai, 
partizanų būrių vadų ir kitų kovotojų 
nuotraukos pagal apygardas. Albumo 
pabaigoje, asmenvardžių rodyklėje. 

pateikiamos trumpos leidinyje minimų 
asmenų biografijos.

Naujos publikacijos

LKMA metraščio XXIX tome 
pateikta mokslinės konferencijos, 
skirtos 1941 m. birželio sukilimo 65- 
sioms metinėms, programa ir skaitytų 
pranešimų tekstai: M. Bloznelis, 
Jaunimas 1941 m. birželio sukilime 
(p. 107—120), S. E. Jegelevičius, Birželio 
sukilimo varomųjų jėgų klausimu 
(p. 121-139), A. Bubnys, 1941 m. 
birželio sukilimas šiaurės rytų 
Lietuvoje (p. 141-169), J. A. Antanaitis, 
1941 m. sukilimas ir jo reikšmė Lietuvos 
valstybingumo raidai (p. 171—184).

Tai stambiausia paskutinio meto 
publikacija apie 1941 m. birželio sukilimą.

Dėkojame už redakcijai atsiųstas knygas ir žinias apie naujus leidinius 
laidui Striužui (Švenčionėliai), Damijonui Riaukai (Kaunas). Dainiui Žąsinui 
(Anykščiai) ir Mindaugui Blozneliui (Kaunas).

Redaktorius

Mirus LKMA Kauno skyriaus bibliotekos įkūrėjui ir mecenatui. 
Bažnyčios istorijos licenciatui mons. RAPOLUI KRASAUSKUI, Jo 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia bibliotekos darbuotojai ir skaitytojai.
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At A JONAS PRAKAPAS 
(1921-2007)

2007 birželio mėn. 23 d. netikėtai Lietuvoje mirė iš JAV į Tėvynę gyventi 
sugrįžęs aktyvus Lietuvių fronto bičiulių narys, ilgametis žurnalo „Į LAISVĘ“ 
administratorius Amerikoje Jonas Prakapas.

Jonas Prakapas gimė 1921 m. vasario 8 d. tuometinėje Raseinių apskrityje. 
Girkalnio valsčiuje, Skapiškiu kaime.

Tėvai - Antanina ir Jonas Prakapai buvo vidutiniai ūkininkai, tačiau labai 
šviesūs ir gerbiami savo krašte žmonės. Jie užaugino šešis vaikus - Joną, Antaną, 
Stasį, Janiną, Stefą ir Vytautą. Visus stengėsi išleisti į mokslus. Šiuo metu gyvi 
liko tik du broliai - Kanadoje gyvenantis Stasys Prakapas bei tėviškėje 
ūkininkaujantis Vytautas Prakapas. Vienuolis pranciškonas kunigas Antanas 
Prakapas miręs ir palaidotas JAV. sesuo Janina Paulauskienė - Alytuje, sesuo 
Stefa Dabravolskienė - gimtojo kaimo kapinaitėse.

Vyriausiasis Prakapų sūnus Jonas mokėsi Girkalnio pradžios mokykloje, 
vėliau - Raseinių gimnazijoje, kurią baigęs buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę 
ir tarnavo puskarininkiu. Sovietų armijai okupavus Lietuvą. Jonas Prakapas buvo
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priverstas tapti Rytų fronto kariu, ten pateko į vokiečių nelaisvę, nugabentas į 
karo belaisvių lagerį. Puikus vokiečių kalbos žinojimas, fizinė ir dvasinė stiprybė 
padėjo jam įvykdyti ypač drąsų planą, - Jonas pabėgo iš belaisvių stovyklos 
bei pėsčias nukeliavo iki Austrijos.

Austrijoje dirbo kaip lietuviškos spaudos korespondentas, kartu su rašytoju 
Vincu Krėve-Mickevičium kūrė bei puoselėjo išeivijos lietuvių laikraštį „Tėviškės 
žiburiai“. Vėliau Jonas Prakapas savo pavarde ir Henriko Kudreikio slapyvardžiu 
daug rašė ne tik į Kanadoje leidžiamą „Tėviškės žiburių“ laikraštį, bet ir JAV 
lietuvių dienraštį „Draugas“, žurnalą,,} LAISVĘ“ ir kitur.

1948 m. Jonas Prakapas apsigyveno Kanadoje, čia dirbo aukso kasyklose, 
kirto mišką. Vėliau persikėlė gyventi į JAV. Iki išvykimo į Lietuvą gyveno 
Kalifornijoje, Bakersfielde.

Antrasis pasaulinis karas atskyrė nuo tėvų ir gimtųjų namų tris vyresniuosius 
brolius - Joną, kunigą Antaną bei Stasį. Pastarieji vėliau susirado vienas kitą 
Kanadoje, bet apie Lietuvoje likusius šeimos narius daugiau kaip 15 metų neturėjo 
jokių žinių ir laikė vieni kitus žuvusiais, mat 1952 m. tėvus, brolį Vytautą ir seseris 
Janiną bei Stefą sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą. Tik paskutiniaisiais tremties metais 
šeima gavo žinių apie užsienyje atsidūrusius brolius. Jie pradėjo rašyti laiškus, 
siuntė siuntinius su būtiniausiais daiktais ir maisto produktais. 1967 m. Jono 
Prakapo mama Antanina, būdama paprasta kaimo moteris, nuvažiavo net į 
Maskvą ir iš Kremliaus valdininkų išsireikalavo leidimą aplankyti JAV bei 
Kanadoje gyvenančius sūnus.

Nuo 1978 m. iki pat išvykimo (2007 m. birželio mėn. 6 d.) į Lietuvą, Jonas 
Prakapas dirbo žurnalo „Į LAISVĘ“ administratoriumi Amerikoje, rūpinosi žurnalo 
prenumerata, lėšų tvarkymu, žurnalo siuntinėjimu ir t.t.

Šiuo metu, JAV, Aidaho (Idaho) valstijoje, gyvena Jono Prakapo dukra Laima 
Swanson su vyru Chris ir dukra Nataly. Laima iš savo lietuvių tėvų paveldėjo ne 
tik aštrų protą, darbštumą, atsakingumą, bet ir polinkį į kūrybą. Ji yra žinomos 
audito kompanijos specialistė ir puiki orchidėjų augintoja, parodų-konkursų 
dalyvė bei nugalėtoja.

Jonas Prakapas 2007 m. birželio 25 d. buvo palaidotas Juodaičių kapinėse 
(Jurbarko rajone) šalia savo žmonos Birutės Malskytės-Prakapienės (2002 m. 
mirusios JAV ir čia a. a. Jono pastangomis palaidotos). Netoliese, šiose kapinėse, 
ilsisi ir Jono Prakapo tėvai, seneliai bei kiti giminaičiai.

Lietuvių fronto bičiulių, Į LAISVĘ fondo centrinė ir Lietuvos filialo 
tarybos bei žurnalo LAISVĘ“ redakcija ir administracija 

reiškia gilią užuojautą
a. a. Jono Prakapo šeimos nariams ir visiems artimiesiems.
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Lietuvoje įsteigta Lietuvių fronto 

bičiulių organizacija

2007 m. balandžio 28 dieną Kaune 
įvyko Lietuvių fronto bičiulių organizacijos 
steigiamoji konferencija. Iš įvairių Lietuvos 
vietovių susirinkę žmonės patvirtino šios 
organizacijos įstatus, išrinko vadovus bei 
valdybos narius, patvirtino etikos komi
sijos sudėtį bei aptarė aktualias Lietuvos 
šiandienos problemas.

Konferencija prasidėjo kunigo Roberto 
Grigo invokacija. po to buvo perskaityti 
generolo Juozo Kronkaičio bei Los Angeles 
sambūrio pirmininkės Žibutės Brinkienės 
sveikinimai konferencijos dalyviams, taip 
pat kalbėjo Seimo narys Rytas Kup
činskas, žinomas išeivijos veikėjas, žurna
listas Juozas Kojelis bei publicistas, 
visuomenininkas Vilius Bražėnas. Lietuvių 
fronto bičiulių istoriją apžvelgė LFB tarybos 
narys ex-officio, žurnalo „J LAISVĘ" 
redaktorius Vidmantas Vitkauskas.

Pradėdamas konferenciją. Kauno 
sambūrio pirmininkas Vidas Abraitis 
akcentavo, kad į šią konferenciją susirin
kusiems žmonėms nėra tas pats, kas dabar 
vyksta Lietuvoje. ..Žmonės pasiilgę pasi
keitimų, kurie vestų į gera, o mums svarbu

Juozas Kojelis
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

Vilius Bražėnas
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

nepasiklysti mažuose tiksluose", - sakė 
Kauno sambūrio pirmininkas.

Konferencijos dalyvių balsų dauguma 
išrinktas LFB Lietuvos sambūrio 
valdybos pirmininkas Kęstutis Milke- 
raitis konstatavo, kad Lietuvoje šiuo metu 
nėra organizuotos visuomenės, ir tai yra 
didelė problema. „Esu pasiruošęs atiduoti 
visas jėgas, kad tik galėčiau prisidėti prie 
tokios visuomenės kūrimo". - sakė 
K. Milkeraitis.

Susirinkusieji į konferenciją balsų 
dauguma taip pat išrinko Lietuvių fronto 
bičiulių organizacijos Lietuvos valdybą. 
Jos nariais tapo Almantas Laučius, Milda 
Narmontienė, Albinas Kamerūnas. 
Vidmantas Vitkauskas ir Adolfas Barysas.

Sambūrio valdybos pirmininkas Kęs
tutis Milkeraitis ne kartą pabrėžė, kad 
Lietuvių fronto bičiulių organizacijai labai 
svarbu „kontroliuoti save etiniu požiūriu, 
nes su etika Lietuvoje nėra gerai“. Todėl 
buvo sudaryta organizacijos etikos komi
sija. kurioje mielai sutiko dirbti Ona 
Gustienė ir kunigai Robertas Grigas. 
Robertas Pukenis.

Iš įvairiausių Lietuvos vietovių - 
Šiaulių, Alytaus. Lazdijų. Vilniaus. 
Kupiškio. Panevėžio. Pasvalio. Utenos 
miestų ir rajonų - atvykę konferencijos
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Kęstutis Milkeraitis
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

dalyviai, sambūrių nariai, aptarė daugybę 
visiems aktualių problemų bei siūlė būdus, 
kaip jas spręsti. Daug buvo kalbama apie 
Lietuvos ir kaimyninių valstybių santy
kius, Lietuvos teisėsaugos ir socialines bei 
pilietybės problemas, paramą šeimai, 
partijų tarpusavio santykius ir kita. 
Kunigas Robertas Grigas pastebėjo, kad 
dėl nesveikos idėjų konkurencijos Lie
tuvoje labai sunku įgyvendinti geras idėjas 
ir linkėjo Lietuvių fronto bičiulių organi
zacijai ne neigti kitus susivienijimus, o 
bandyti remti visus gerus sumanymus. 
Konferencijos pabaigoje buvo priimta 
Estiją palaikanti rezoliucija.

Visuomeninės organizacijos 
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI 

konferencijos dalyvių 
PAREIŠKIMAS 

dėl įvykių Estijoje

2007 m. balandžio 28 d.
Kaunas

Lietuvių fronto bičiuliai, kaip 
visuomenės organizacija, tęsia lietuvių tautos 
pasipriešinimo okupacijoms ir svetimų jėgų 
įtakoms valstybėje, tradicijas.

Konferencijos dalyviai, apsvarstę 
įvykius Estijoje, pareiškia, kad:

- pritaria teisėtiems Estijos Respu
blikos valdžios veiksmams, užtikrinusiems 
tvarką ir ramybę savo šakyje, nes 
veiksmai neturėjo nieko bendra su 
nepagarba įnirusiems ir praeities įvykių 
vertinimais, o yra tik administracinis 
suverenios šalies vidaus tvarkos aktas;

- konferencija smerkia neadekvačią 
Rusijos valstybės institucijų reakciją, 
suprasdama ją kaip kišimąsi į suverenios 
Estijos valstybės vidaus reikalus;

- siūlo Lietuvos Respublikos val
stybės institucijoms, solidarizuotis su 
Estijos tauta ir valstybe, o į Rusijos reak
ciją ir galimus veiksmus prieš Estijos 
Respubliką reaguoti kaip į tarptautinės 
teisės normų nepaisymą, imantis būtinų 
diplomatinių veiksmų prieš Rusijos 
Federaciją, kaip neramumų kurstytoją.

Konferencijos dalyvių pavedimu 
konferencijos pirmininkas 

Vidas A b ra i t is
3

Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijai- 15 metų

2007 m. gegužės 4 d. buvo iškilmingai 
paminėtas Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos 15-kos metų jubiliejus. Gimnazija 
buvo įsteigta 1992 m. balandžio pabaigoje. 
1994 m. jai buvo suteiktas partizano 
Juozo Lukšos vardas, o 1997 m. - pilnas 
humanitarinio ir realinio profilio gimna
zijos statusas. Jubiliejaus proga buvo su
rengtas iškilmingas minėjimas-koncertas, 
kurio metu buvo prisimintas gimnazijos 
nuteitas kelias, įvertinti pasiekimai, apdo
vanoti darbuotojai. Renginyje dalyvavo 
Kauno rajono savivaldybės ir švietimo 
skyriaus vadovai; savo sveikinimą moky
tojams ir mokiniams iš JAV atsiuntė 
gimnazijos „krikšto mama" dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto.
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Premija Lietuvos bičiuliui iš 
Švedijos

Žinomam vertėjui, žurnalistui, publi
cistui ir dokumentinių filmų bei scenarijų 
kūrėjui iš Švedijos Jonui Ohmanui šiais 
metais bus įteikta Felicijos Bartkevičienės 
premija. J. Ohmaną premijuoti nuspręsta 
už aktyvią veiklą skatinant ir plėtojant 
lituanistikos tyrinėjimus užsienyje, už 
paskelbtus visuomenei darbus, skirtus 
išsamiau pažinti lietuvių kultūros istorinį 
paveldą. J. Ohmanas yra paskelbęs darbų 
apie lietuvių pokario rezistenciją, išvertęs 
keletą lietuvių autorių knygų, nuolat 
plėtoja lituanistikos paveldo pažinimą 
tarp užsienio skaitytojų, dalį darbų 
darydamas neatlygintinai.

Jonas Ohmanas kilęs iš Šiaurės Šve
dijos. Baigė filologijos bakalauro ir 
teologijos magistro studijas. Kurį laiką 
dirbo pastoriumi. Žurnalisto karjerą 
pradėjo darbu Švedijos valstybiniame 
radijuje. [ Lietuvą pirmą kartą, kaip 
žurnalistas, atvyko 1990 metais. Netrukus 
išmoko lietuvių kalbą ir tapo dideliu 
Lietuvos bičiuliu, Lietuvos istorijos ir 
kultūros propaguotoju Švedijoje. Pasta
ruoju metu gyvena Stokholme ir Vilniuje. 
2005 m. dalyvavo [ LAISVĘ fondo XIV 
studijų savaitėje Kulautuvoje.

Šiuo metu J. Ohmanas rašo publi
cistinę knygą apie Lietuvos pokarį ir apima 
platesnį Baltijos jūros šalių kontekstą. 
Savo knyga (per kelių žmonių likimus) jis 
sieks paskatinti pirmiausia švedus daugiau 
sužinoti apie Baltijos šalis, geriau suvokti 
visą Rytų Europą. Knyga turėtų pasiro
dyti maždaug po metų. —

LFB vadovų pasitarimas

2007 m. gegužės 23 d. Lemonte, 
Ateitininkų namuose vyko LFB ir kitų, su 

šia organizacija susijusių, institucijų 
vadovų pasitarimas. Dalyvavo Vytas 
Petrulis, dr. Kazys Ambrazaitis, Jonas 
Urbonas, Juozas Baužys, Alfonsas Par- 
gauskas. Jonas Vaznelis. Pasitarime buvo 
pasikeista mintimis apie padėtį LFB 
organizacijoje, LFB kūrimąsi Lietuvoje ir 
galimybes paremti šį sambūrį, apie 
Į LAISVĘ fondo ir jo filialo Lietuvoje 
perspektyvas, žurnalo „Į LAISVĘ“ leidimą 
ir tiražą, ryšius su „Morkūno ir Ko“ 
spaustuve bei M&F. Buvo aptarti LFB 
tarybos ir Centrinio fondo finansiniai 
klausimai bei įsipareigojimai. Prisiminti ir 
nebaigti darbai: Juozo Brazaičio bei LFB 
istorijos rašymas. Pasitarimo dalyviai 
nutarė siūlyti LFB tarybai ir toliau remti 
žurnalo „Į LAISVĘ“ leidimą ir išlaikyti 
dabartinį jo tiražą, paremti Į LAISVĘ 
fondo XVI studijų savaitės Lietuvoje 
organizavimą, surengti LFB narių 
susirinkimą bei studijų dienas Dainavoje 
šios vasaros pabaigoje.

Komunizmą į tarptautinį tribunolą

2006 m. birželio 16 d. Vilniuje vyko 
mokslinė konferencija KOMUNIZMĄ Į 
TARPTAUTINĮ TRIBUNOLĄ. Ši moks
linė konferencija yra tarptautinio kongreso 
KOMUNIZMO NUSIKALTIMŲ ĮVER
TINIMAS ir visuomeninio tribunolo 
(2000 m.) ir tarptautinės mokslinės konfe
rencijos VILNIUS 2005 darbų tęsinys.

Pagrindiniai konferencijos tikslai: 
atskleisti žmonijai ir žmogiškumui 
padarytus nusikaltimus valdant komu
nistiniams režimams, teisiškai įvertinti 
šiuos nusikaltimus užkirsti kelius 
nežmoniškos ideologijos restauravimo 
galimybei, siekti, kad būtų atlyginta 
valstybėms ir jų piliečiams padaryta žala.

Konferenciją organizavo Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdis, Lietuvos politinių
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kalinių, Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos bei bendrija.

Pranešimus konferencijoje skaitė 
Europos parlamento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Respublikos Tei
singumo ministras Petras Baguška, Seimo 
narys dr. Povilas Jakučionis, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro darbuotojai dr. Arvydas Anusaus
kas, Teresė B. Burauskaitė, Kristina 
Burinskaitė. prof. Antanas Tyla, prof. Ona 
Voverienė, žurnalistai Vilius Bražėnas, 
Edmundas Simonaitis ir kiti.

Tautos sukilimo 66-ųjų metinių 
minėjimas

2007 m. birželio 23 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje vyko Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 66-jų metinių 
minėjimas. Minėjimą organizavo Lietuvos 
1941 metų birželio 22-23 d. sukilėlių 
sąjunga, Kauno miesto savivaldybės 
kultūros skyrius ir Kauno įgulos karininkų 
ramovė.

Minėjimo renginiai prasidėjo Šv. 
Mišiomis už žuvusius ir mirusius 
sukilėlius šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo rektorius, 
apskrities įgulos kapelionas kun. Tomas 
Karklys. Vėliau minėjimo dalyviai padėjo 
gėles prie paminklo žuvusiams sukilėliams 

(Vytauto prospekte). Ceremonijos metu 
grojo Karinių oro pajėgų pučiamųjų 
orkestras (vadovas R. Kukulskis), dainavo 
choras „Gimtinė“ (vadovas P. Jurkonis). 
Gėlės buvo padėtos ir prie Laisvės pamin
klo bei Nežinomo kareivio kapo Karo 
muziejaus sodelyje.

Pranešimą karininkų ramovėje 
„1941 m. birželio sukilimas-tautos valios 
vykdymas" skaitė dr. J. Jankauskas.

Minėjimo pabaigoje buvo demon
struojamas dokumentinis filmas „1941 
metų birželio sukilimas“.

Minint sukilimo metines, Vytauto 
Didžiojo universitete, buvo iškilmingai 
atidaryta vieno iš sukilimo vadovų. Laiki
nosios vyriausybės ministro pirmininko. 
Lietuvių fronto ir Lietuvių fronto bičiulių 
vadovų prof. Juozo Ambrazevičiaus- 
Brazaičio vardo auditorija.

Valstybiniais ordinais apdovanoti 
Lietuvių fronto bičiuliai

2007 m. liepos 6 d. Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adamkus už 
ypatingus nuopelnus Lietuvai aukštais 
valstybės apdovanojimais - LDK 
Gedimino ordinais apdovanojo žinomus 
LFB organizacijos narius dr. Nijolę 
Bražėnaitę ir Vidmantą Vitkauską. Plačiau 
kitame numeryje. _

„Įvykių ir darbų“ apžvalgą rengė 
Vidmantas Vitkauskas ir Elena Uselienė

Klaidos atitaisymas

Žurnalo ,.Į LAISVĘ" 156 numeryje. 73 psl. įsivėlė korektūros klaida. Turi būti: 
.. Gavęs informaciją apie Žaliojo Velnio buvimo vietą, agentas Aitvaras paprašė...". Toliau 
kaip tekste. Atsiprašome skaitytojų.

Redaktorius
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