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Pirmajame viršelyje - prof. dr. Vytautas Stasys Vardys - politologas, visuomenininkas. 
Vytauto Maželio nuotrauka.

Vytautas Stasys Vardys (Žvirzdys) gimė 1924 m. rugsėjo 2 d. Beržone, Platelių valsčiuje, 
Kretingos apskrityje. 1941 m. Vytautas baigė Palangos progimnaziją, kurioje aktyviai daly
vavo ateitininkų veikloje. 1941 m. jis mokėsi Telšių, vėliau Vilniaus kunigų seminarijose. 
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Vytautas S. Vardys pasitraukė į Vokietiją ir mokslus 
tęsė Eischstatto kunigų seminarijoje. 1945-1949 m. Tubingeno universitete studijavo 
filosofiją ir literatūrą. V. Vardys buvo vienas iš Moksleivių ateitininkų sąjungos atkūrėjų 
Vokietijoje ir jos pirmininkas 1946-1948 m. Kurį laiką redagavo žurnalą Ateitis.

1949 m. Vytautas S. Vardys persikėlė gyventi į JAV. 1951 m. Helenos Carrollo koledže 
įgijo bakalauro, o 1953 m. Wisconsino universitete magistro laipsnius. Vėliau šiame univer
sitete V. S. Vardys apgynė ir politinių mokslų daktaro disertaciją.

1951 m. V. S. Vardys buvo vienas iš JAV lietuvių studentų sąjungos steigėjų, 1951 m. 
jos pirmininkas, studentų šalpos fondo iniciatorius. 1953 m. V.S. Vardys buvo Ateitininkų 
federacijos pirmininkas.

Dr. V. S. Vardys buvo aktyvus Lietuvių fronto bičiulių sąjūdžio narys, vienas iš 
l LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti steigėjų ir pirmųjų vadovų. 1958-1960 m. 
dr. V. S. Vardys buvo žurnalo [LAISVĘ redaktorius. Vytautas S. Vardys aktyviai dalyvavo ir 
JAV LB veikloje: 1961-1967 ir 1973-1976 m. buvo šios organizacijos tarybos narys; Baltų 
studijoms skatinti draugijos (AABS) steigėjas ir pirmininkas.

V. Vardys gyvendamas JAV sukūrė šeimą su Nijole Rimkute ir išaugino penkis vaikus: 
tris dukras - Iną, Elzytę, Rūtą ir du sūnus - Vytautą ir Liną, susilaukė gausaus būrio 
vaikaičių.

Nuo 1968 m. dr. V. S. Vardys tapo Oklahomos universiteto profesoriumi, 1968-1978 m. buvo 
šio universiteto sovietologijos studijų, o nuo 1983 m. politinių mokslų programų vedėjas. 
1968-1973 m. prof. V. S. Vardys buvo rusų kalbos ir sovietologijos studijų centro Miunchene 
direktorius, 1974—1976 m. Harvardo universiteto Rusijos studijų centro bendradarbis.

Prof. V. S. Vardys buvo Lietuvių enciklopedijos bendradarbis, Journal of Slavic Review 
ir Journal of Baltic Studies redakcijų kolegijų narys, rašė straipsnius į Tėviškės Žiburius, 
Draugą, [ LAISVĘ, Problems of Communism, Review of Politics ir kt. Dr. V. S. Vardys parašė 
kelias knygas anglų kalba (The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet 
Lithuania (1978), Cristianity in Lithuania (1993)) bei buvo dar kelių knygų politinėmis 
temomis bendraautorius ir redaktorius.

Prof. Vytautas S. Vardys mirė 1993 m. spalio 20 d. Palaidotas netoli Oklahomos, Norman 
miestelyje, Oklahomos valstijoje, JAV.
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Redaktoriaus

Nereikia būti labai įžvalgiu, kad nepastebėtum, jog pamažu, bet vis su 
didesniu proveržiu ima kunkuliuoti Lietuvos gyventoją aistros dėl to, kas vyksta 
mūsą valstybėje ir visuomenėje. O labiausiai jos kunkuliuoja dėl paprastą bei 
žemišką dalyką: didėjančią prekią ir paslaugą kainą, infliacijos, mažą 
atlyginimą, ryškią socialinės padėties skirtumą. Kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumą pirmiausiai pastebėjo privataus verslo įmonės. Pritruko statybininką, 
vairuotoją, virėją, pardavėją... Vieni išvažiavo darbo ieškoti į užsienį, kiti susirado 
geriau apmokamą darbą čia. Lietuvoje. Šiandien jau trūksta paprastą darbininką 
ir biudžetinėse įstaigose (mokyklose, ligoninėse, teatruose), ypač miestuose. Kas 
gi nori ir gali dirbti bei pragyventi gaudamas tik atlyginimo minimumą - šiek 
tiek daugiau nei 500 Lt „į rankas“. Žinoma, kai kas gal ir paprieštaraus, kad 
dabartinis vidutinis darbo atlyginimas Lietuvoje kur kas didesnis. Bet juk 
vidurkis išvedamas iš mažiausias ir didžiausias pajamas gaunančią atlyginimą... 
Jau ir ūkininkai prabilo, kad būtą keičiami įstatymai, leidžiantys lengviau 
įsivežti darbo jėgos iš kaimyninią šalią. Nėra kam dirbti kaime. Niekas nenori 
būti baudžiauninkais... Tačiau įdomiausia bus tada, kai pritruks Lietuvoje 
gydytoją, mokytoją, policininką ir kitą dorą, aukštos kvalifikacijos specialistą. 
Juk ne visi jie dirba prestižinėse klinikose, kolegijose, gimnazijose, privačiuose 
seklią biuruose. Ir toli gražu gauna nevienodą ir normaliam pragyvenimui 
reikalingą atlyginimą. Taigi skirtumas tarp greitai praturtėjusios ar geras 
pajamas gaunančios valdininkijos, verslininką ir eilinią Lietuvos piliečią ryškiai 
didėja kiekvieną dieną. Didėjanti socialinė atskirtis ir nusivylimas tokia savo 
ekonomine bei socialine padėtimi gimdo ne tik nusivylimą ir abejingumą, 
skatina emigraciją, bet ir keičia Lietuvos demografinę padėtį. Miršta vis daugiau. 
Tai ga! ir natūralu. Bet. kad išvažiuoja iš Lietuvos vis daugiau jauną ir darbingą 
specialistą, mažėja gimstamumas, didėja priklausomybė nuo kvaišalą, tai jau 
neramina. Tačiau, pasirodo, tai ne taip svarbu mūsą „valstybininkams“. Arba, 
dar kol kas nesvarbu. Galima už 50 milijoną pastatyti ir įrengti naują Seimo 
posėdžią salę, galima lengva ranka atseikėti beveik 20 milijoną Pasauliniam 
artoją konkursui, galima statyti tik naujiesiems Lietuvos „valdovams“ 
reikalingus Valdovą rūmus, už mokesčią mokėtoją pinigus rengti tūkstančius 
litą kainuojančius priėmimus bei banketus... Galima, nes visa tai daroma ne 
savais pinigais... Galima, nes mūsą žmonės kantrūs, dar kenčia sukandę dantis.

Ar žinote iš kokią pajamą turi gyventi, mokėti mokesčius, maitinti, rengti ir 
leisti į mokslus savo vaikus tūkstančiai eilinią Lietuvos mirtingąją? Už tą patį 
atlyginimo minimumą, minimalią pensiją ar socialinę pašalpą. Žinoma, gal ir 
nusipelno buvęs prezidentas U rūkstančią litą per mėnesį pensijos, valdiško 
namo, automobilio, vairuotojo, sekretoriaus, apsaugininko. Bet vienišai motinai, 
mažas pajamas gaunančiai daugiavaikei šeimai, eiliniam darbininkui,
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pensininkui, tarnautojui nuo to šilčiau ir sočiau nepasidaro...Ir nuo to, kad 
Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, paprasti lietuviai didesniais europiečiais 
netapo. Ir kad Lietuvos Seime yra 141 Seimo narys ar politiniame gyvenime 
makaluojasi daugiau nei trys dešimtys politinių partijų, gaunančių milijonines 
dotacijas, Lietuva labiau demokratinė ir teisinė valstybė netapo. Ir kad Lietuvoje 
pristeigta visokių biurokratinių žinybų, tarnybų ar komisijų, daugiau tvarkos 
ir teisybės neatsirado. Ir patriotizmo ar Tėvynės meilės nepadidėjo. Ir valstybinių 
švenčių esmė nuo sovietmečio laikų nepasikeitė - laisva diena nuo darbo kaip 
buvo taip ir liko galimybe gerti, nes nereikia į darbą eiti...

Sniego gniūžtė vis sparčiau ritasi nuo kalno. Sniego kamuolys vis didėja. 
Lietuvos mokytojai šį rudenį vos susilaikė nuo naujų streikų, piketų ir įvairių 
akcijų. Gal todėl, kad dar žino kas yra moralė ir pareiga, ir nenorėjo streikuoti 
per Mokytojų dieną. Bet kas bus, jei moky tojai sutars streikuoti per brandos 
egzaminų sesijų ir tuo sužlugdy s abiturientų baigimo ir stojimo į aukštąsias 
mokyklas tvarką? Tai. kad Premjeras nuo naujų metų ketina didinti 10-11 proc. 
mokytojų atlyginimus, iš vargano gyvenimo mokytojų neištrauks ir nuotaikos 
nepakels. Kas tas keliais ar šimtu litų padidėjęs atlyginimas, kai jau dabar 
vidutiniškai penktadaliu didėja šildymo kainos, beveik 13 proc. (lyginant su 
2006 m. rugsėju) pabrango maisto prekės, 7,1 proc. - infliacija. Ir mažėjimo tempų 
nesimato. Analitikai prognozuoja dar didesnius tempus, taigi ir dar didesnes 
socialines problemas. Ar neužkris po kurio laiko vis didėjanti sniego lavina ant 
kol kas sočiai valgančių ir dar kol kas ramiai miegančiųjų pečių? Žinoma, kol 
kas dar galima būti ramiais. Matome kaip auga prekybos centrai, įvairių ofisų 
dangoraižiai, turtuolių ir į paskolas klimpstančių bei normalaus gyvenimo 
išsiilgusiųjų, namai... Dar galima gydytis privačiose klinikose, vaikus leisti į 
privačias mokyklas ar užsienio universitetus, bet kas bus, kai pabus Lietuvos 
mužikas ir pakviestas kokio nors naujų laikų Tado Blindos griebsis dalgio? Juk 
lygiavos ir socializmo idėjos Lietuvoje dar neišnyko. Bet kas bus, kai žmonės 
neišgalės mokėti mokesčių, grąžinti bankams paskolų? Naujos varžytinės? 
Nesinori, kad taip būtų, nesinori, kad vėl plūsteltų naujų vagysčių, plėšimų, 
prievartavimų, girtuoklysčių, abortų ir vaikų atsisakymų banga. Bet kas gali 
pasakyti, kas gali paneigti, kad taip negali atsitikti?

Pasivaikščiokime po tamsius ir apleistus miestų kvartalus, po purvinus ir 
duobėtus Lietuvos kaimus, vienkiemius. Pasikalbėkime su žmonėmis, su eiliniais 
savo valstybės piliečiais. Tada ir išgirsime atsakymą ką bei kodėl jie taip 
galvoja... Gal tada suprasime, kodėl Lietuvoj sakoma, jog čia visi lygūs, bet kiti 
lygesni... Gal tada suvoksime, kodėl per valstybines šventes nekeliamos vėliavos, 
o keliamos degtinės ir įvairių surogatų stiklinės, kodėl tėvai nemoko mylėti 
Tėvynės, o skatina, atsiradus bet kokiai galimybei, bėgti iš Lietuvos?

. Į! i Je.
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Laiškai

Didžiai gerbiamas Vidmantai, 
esame labai dėkingi už Jūsų mums 

siunčiamą leidinį „Į LAISVĘ“, kurį 
ištisai skaitome.

Džiaugiamės Jūsų prasminga veik
la ir mielai prie jos pagal savo išgales 
prisidėtume.

Gal kada šį tą ir pats parašyčiau. 
Mielai dalyvaučiau Jūsų rengiamuose 
susitikimuose.

Gerbiamas redaktoriau,
Jūsų redaguojamą žurnalą skai

tymui gaunu iš kaimyno, kuriam jį 
reguliariai siunčiate. Dažniausiai su juo 
ir aptariame žurnalo turinį. Pasku
tiniame žurnalo numeryje paskelbta 
medžiaga apie valstybės pagrindus (/ 
pilną demokratiją) ypač sudomino ir 
sukėlė daug minčių. Keista, kad iki šiol 
ši medžiaga Lietuvoje nebuvo pa
skelbta (arba man nėra žinoma). Tai iš
ties įspūdingas ir savo keliamomis 
idėjomis vertingas dokumentas. Tai 
savotiška rinkiminė programa einan-

Atsiradus galimybei norime Jūsų 
veiklą ir leidinį materialiai paremti. Tik 
tam tikslui turėtume žinoti kur lėšas 
jums siųsti.

Su nuoširdžia padėka, pritarimu ir 
geriausiais linkėjimais

Julius Šalkauskas
Vilnius, 

2007 m. rugsėjo 21 d.

tiems į valdžią doriems politikams, 
Lietuvos patriotams. Žinant, kad 
dokumentas buvo rašomas išeivijoje, 
kai Lietuva dar buvo okupuota, pa
rodo kaip reikia mylėti Tėvynę ir 
rūpintis jos ateitimi. Tą darė ir šį 
programinį dokumentą rašantys 
asmenys. Gaila, kad apie juos mažai čia 
kas Lietuvoje žino. Todėl gerai, kad 
nors jūsų žurnale apie tai rašoma.

Pagarbiai, 
Stasys Kažemėkas 

Vilnius, 
2007 m. rugsėjo 12 d.

Gerbiami skaitytojai,
dėkojame, kad skaitote žurnalą „Į LAISVĘ“ ir savo laiškais teigiamai 

vertinate mūsą kuklų darbą.
Informaciją apie tai, kaip mūsą žurnalą galima užsiprenumeruoti, rasite 

šio numerio viršelio trečiame puslapyje.
Pagarbiai,

Vidmantas Vitkauskas,
Redaktorius
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Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

Dvylika metų be 
prof. Vytauto S. Vardžio

Kelios mintys bičiuli atminti

Kazys G. Ambrazaitis

Prof. Vytautas S. Vardys

Nesustabdomas laikas pastoviai ir 
negailestingai keičia viską, keičia ir 
mus visus. Taip neseniai vėlyvo ru
dens saulėtą dieną palydėjome bičiulį 
prof. dr. Vytautą S. Vardį į jo paties 
pasirinktą amžino poilsio vietą- Šv. 
Juozapo kapines Norman miestelyje, 
arti Oklahomos universiteto, kuriame 
jis praleido savo 34 kūrybingiausius 
akademinius metus. Nors nuo tos 
atmintinos dienos jau praėjo 12 metų, 
tačiau laikas neištrynėjo iš to univer
siteto akademikų ir buvusių studentų 
atminties.

Vytautas Vardys buvo Oklahomos 
universiteto Politologijos departa

mento dekanas, pasižymėjęs moksli
ninkas, populiarus profesorius, kelių 
kitų universitetų ir mokslo draugijų 
narys bei patarėjas. Dievo ramybėje 
V. Vardys ilsis, žemiškoje kelionėje 
pragyvenęs tik 69 metus. Jis gyvas ir 
visų mūsų, ypač Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdžio bendraminčių bei 
bendradarbių, atmintyje. Staigiai 
išsiplėtusios vėžio ligos pakirstas, 
bičiulis Vytautas Amžinybėn išėjo, 
palikdamas daug dar pradėtų ir 
nebaigtų darbų.

Beveik vienu metu V. Vardys buvo 
Oklahomos universiteto Sovietų 
Studijų Centro direktorius Miunchene, 
„visiting professor" Wiscounsin'o 
Universitete Milwaukee ir Madison, 
Gearge Washington universitete bei 
Kennan Institute. Taip pat V. Vardys 
buvo ir ..visiting scholar" bei ..research 
fellow" Hoover Institute prie Stanford'© 
universiteto. Kaip žinomas politologas 
ir sovietologas V. Vardys buvo kvie
čiamas skaityti paskaitų į įvairias 
pasaulio šalis. Su paskaitomis, įvairiu 
metu. V. Vardys lankėsi Sovietų Sąjun-
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Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

gos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugo
slavijos, Rumunijos, Rytų Vokietijos, 
Japonijos ir Korėjos universitetuose.

Neminint įvairių kitų įsipareigojimų 
daugelyje universiteto komitetų ir 
organizacijų, prof. V. Vardys skyrė ne
mažai laiko ir įvairioms lietuvių 
organizacijoms: buvo aktyvus JAV 
LB, PLB, LFB, ateitininkų federacijos 
bei jaunimo sąjungų narys. V. Vardys 
šių organizacijų konferencijose, 
suvažiavimuose skaitė paskaitas, 
talkino studijų savaičių programų 
planavimuose, vadovavo seminarams 
ir turėjo įvairias pareigas tų organi
zacijų valdybose bei tarybose.

V. Vardys redagavo „Į laisvę“ 
žurnalą (1958-1960), dar studentas 
būdamas. Vokietijoje redagavo 
„Ateitį". Visoms išeivijos lietuvių 
organizacijoms skyrė ypatingą dėmesį, 
atidžiai sekė „laisvinimo veiksnių“ 
veiklą, savo straipsniais buvo dažnai 
pastebimas išeivijos lietuviškoje 
spaudoje.

Atkreiptinas dėmesys ir į Vytauto 
Vardžio kai kuriuos straipsnius ir 
paskaitas, kurios išryškina jį kaip gabų 
jaunimo vadovą, mokslininką ir 
politologą. Jo paskaita ateitininkų 
Reino ekskursijos atidaryme 1947 m. 
gegužės 20 d. parodė jį kaip entu
ziastingą idealistą ir davė impulsą visai 
ateitininkų organizacijai stipriai 
atsistoti ant kojų išeivijoje.

Tyliai, bet sistemingai V. Vardys 
visomis patogiomis progomis stengėsi 
padėti Lietuvai jos laisvinimo reika
luose per universitetus. Tokį kovos 

metodą skatino ir prof. J. Brazaitis. 
Vardys turėjo įtakos išeivijos lietuvių 
jaunimui, kėlėjų entuziazmą išlaikant 
lietuvy bę, dalyvaudavo įvairiuose ren
giniuose. suvažiavimuose.

Lengvai vartodamas rusų, anglų, 
vokiečių, prancūzų ir lietuvių kalbas, 
V. Vardys pasižymėjo ir tarptautiniu 
mastu, rašė straipsnius į įvairių šalių 
spaudą, palaikė ryšius su tų kraštų 
leidžiamų leidinių redakcijomis. Vienas jo 
straipsnis buvo panaudotas net „New 
York Times" dienraščio vedamuoju. Būtų 
sunku išvardinti jo proginius, studijinius 
ir diskusinius straipsnius, tilpusius 
įvairiuose tarptautiniuose žurnaluose ir 
laikraščiuose.

Pagal paties V. Vardžio Curriculum 
Vitae pažymėtus duomenis, galima tik 
apytikriai suskaičiuoti įvairioje 
spaudoje paskelbtus profesinius 
straipsnius, monografijas, recenzijas ir 
nuomones, kurių yra 85. Papildomai jo 
paties yra užregistruota dar 70 atvejų, 
kai įvairių kraštų spaudoje buvo 
cituojamos mintys iš jo raštų bei 
paskaitų, arba pilnai ar dalinai išversti 
jo straipsniai į keletą kitų kalbų.

Atskirai pažymėtini šeši prof. 
V. Vardžio darbai:

a) Regional Identity Under Soviet 
Rule: The Case of the Baltic States 
(esė) 1990.

b) The Catholic Church. Dissent 
and nationality in Soviet Lithuania; 
Columbia University Press, 1978.

c) Baltic States in Peace and War, 
1917-1945. The Pennsylvania State 
University Press, 1978.
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d) Karl Marx: Humanist? Scientist? 
Revolutionary? Boston 1971.

e) Lithuania under the Soviets: 
Portrait of a nation. 1940-65. Praeger. 
1965.

f) Lithuania - The Rebel Nation. 
Westview Press.

Ši paskutinė prof. Vardžio 242 
puslapių knyga buvo planuota kaip 
pagalbinė medžiaga, turėjusi padėti 
istorijos ir politologijos doktorantams 
geriau orientuotis kokioje situacijoje 
lietuvių tauta ir valstybė buvo Antrojo 
pasaulinio karo metu ir tuoj po karo; 
atskleisti koks buvo lietuvių tautos 
vaidmuo disidentine veikla klibinant 
Sovietų Sąjungos ir sovietinio režimo 
pamatus; palyginti Lietuvos padėtį 
kitų Europos ir ypač Baltijos valstybių 
naujai susidariusioje situacijoje, ypač 
subyrėjus Sovietų Sąjungai. Nors 
knygos autorius jau buvo netoli šio 
projekto pabaigos, bet sveikatai palū
žus. knygos rašymo nebaigė. 1993 
metų ankstyvą rudenio dieną profe
sorius Vardys paskambino iš ligoninės 
ir pranešė, kad tos paskutinės knygos 
negali užbaigti, nes turi nesustabdomą 
kraujoplūdį, visiškai silpnas ir kad ją 
užbaigti ir išleisti paveda savo bendra
darbei Hooverio Institute Juditai 
Sedaitis. Knyga pasirodė praėjus trims 
metams po Vardžio mirties. Daugelį 
nustebino, kad gražiai išleista knyga 
yra dedikuota profesoriui Vytautui 
Kavoliui, žinant, kad tų dviejų profe
sorių santykiai buvo gana šalti. Šeima 
negalėjo paaiškinti, kodėl ir kaip ta 
dedikacija atsirado.

Ne mažiau vertiname ir jo reda
guotą knygą „Lithuania under the 
Soviets“ (1965), kuri plačiai Praeger' io 
leidyklos buvo išreklamuota bei išpla
tinta. Laisvasis pasaulis pirmą kartą 
tokiu mastu buvo informuotas apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje.

Lietuvos nepriklausomybės atsikū
rimo ir įtvirtinimo metais V. Vardys vėl 
atsiskleidė kaip didelį autoritetą ir 
pripažinimą turintis politologas. 
Išnaudodamas savo padėtį univer
sitete, jis už Lietuvos vardo kėlimą ir 
nepriklausomybės gynimą kovojo aka
deminiais ginklais. Nors jau sirgdamas, 
V. Vardys dar pasinaudojo Vilniaus ir 
Kauno universitetų kvietimais atvykti 
į juos konsultantu. Po kurio laiko 
sugrįžęs iš Lietuvos, jis 1993 m. birželio 
30 d. dar dalyvavo Southfield - 
Detroito LB suvažiavime, į kurį buvo 
atvykęs ir tuometinis Lietuvos Res
publikos Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius bei kiti valdžios atsto
vai. Suvažiavime V. Vardys perskaitė 
pranešimą „Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai“. Kalbėjo jau 
svyruodamas ir išsiplėtusio vėžio ligos 
dusinamas, tačiau sukaupęs jėgas 
savo kalbą baigė. Tada sugrįžęs salėje 
prie stalo tyliai pasakė: jam atrodę, 
kad jo kalbos tie valdžios atstovai 
neklausę. Tada dar ironizavo, kad 
rengiant Lietuvos konstituciją, jie be 
reikalo kviečia konsultantus iš 
Harvardo, kurie Lietuvos vidaus gyve
nimo nežino ir nesupranta. Tai buvo 
paskutinė V. Vardžio kalba, kuri paliu
dijo jo pastangas kelti Lietuvos 
politinę kultūrą.
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Prof. V. Vardžio laidotuvių metu 
teko išklausyti šešių universiteto pro
fesorių atsisveikinimo kalbas. Iš to tik 
dar kartą paaiškėjo, koks populiarus ir 
gerbiamas buvo prof. V. S. Vardys, ir 
kaip mokslininkas, ir kaip pripažintas 
sovietologas, ir kaip kolegų mėgiamas 
bendradarbis, ir studentų mylimas 
profesorius. Vienas iš paliktų Vardžio 
pėdsakų Oklahomos universitete yra 
Politinių studijų departamente, dokto
rantų skyriuje įsteigtas „Prof. V. Stanley 
Vardys Aword“, kuris laikas nuo laiko 
specialaus komiteto skiriamas pasižy
mėjusiam doktorantui.

Artimiausiai su prof. V. Vardžiu man 
teko bendrauti steigiant „Į Laisvę 
fondą lietuviškai kultūrai ugdyti“. 1960 
metais, man atsikėlus dirbti prie 
Chicagos, Vytautas Vardys tada ruo
šėsi doktoratui Viscounsin'o univer
sitete. Abudu priklausėme LFB tary
bai. Jis iškėlė mintį, kad išeivijoje nėra 
pakankamai literatūros Lietuvos isto
rijos, lietuvybės išlaikymo, rezisten
cijos ir krikščioniškų principų bei 
demokratijos puoselėjimo temomis. Jis 
sakė, kad reikia LF bičiulių tarpe 
suorganizuoti būrelį, kuris tais daly
kais rūpintųsi, o kiti bičiuliai galėtų 
tęsti toliau ryšius su Lietuvos pogrin
džiu ir rūpintis kitais laisvinimo rei
kalais. Toms mintims gavome pritarimą 
iš kitų bičiulių, vyko tolimesnės disku
sijos dėl tokios grupės teisinio įformi
nimo. Buvo pasiūlytas net tokio fondo 
vardas ir veiklos forma. V. Vardys 
paruošė steigiamo kultūrinio fondo 
įstatų projektą, o man teko pasirūpinti 
jo registracija Illinois valstybėje. Fon

do pirmininku buvo išrinktas V. Vardys. 
Po trumpo laiko Vardys išsikėlė į 
Medison ir man teko perimti pirmininko 
pareigas. Artimas bendradarbiavimas 
su V. Vardžiu vyko ir toliau, jis daly
vavo [ Laisvę Fondo veiklos planavi
mo komitete.

V. Vardys entuziastingai rėmė ir 
Į Laisvę Fondo filialo steigimą Lie
tuvoje.

Dėl pablogėjusios sveikatos išei
damas iš Oklahomos universiteto 
aktyvaus darbo, prof. Vardys perkėlė 
savo gausią asmeninę biblioteką į 
privačius šeimos namus Norman, OK 
ir jos daugumą patalpino garaže. 
1994 m. balandžio mėn. Į Laisvę Fondo 
vadovybės vardu delegavome J. Ka
valiūną ir A. Pargauską nuvykti į jo 
namus bei padėti Vardžio šeimai 
peržiūrėti ir paskirstyti jo sukauptą 
biblioteką. Dalį knygų Vardys išvyk
damas dovanojo universitetui. Likusį 
knygų ir rankraščių turtą mūsų atsto
vai supakavo į 37 dėžes (viso 1316 
svarų) ir pasiuntė: Alkos muziejui - 
33. [ Laisvę Fondo archyvui - 3. 
Krikščionybės Jubiliejaus organi
zavimo komitetui - 1 dėžę. Alka gautą 
Vardžio archyvą palaipsniui tvarko, o 
Į Laisvę Fondas, šių metų pradžioje, 
gautą Vardžio archyvo dalį perdavė 
saugojimui Lituanistinių studijų centrui 
Chicagoje.

Šviesios atminties profesoriaus dr. 
Vytauto S. Vardžio sudėtas kraitis 
Lietuvos laisvinimui ir jos politinės 
kultūros ugdymui yra didelis. Nuveikti 
gausūs ir reikšmingi darbai. Belieka 
paklausti, ar Lietuva tai įvertino? m
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Lietuvos politinė kultūra 
ir laiko reikalavimai

Vytautas Vardys

Spausdiname prof, Vytauto Vardžio pranešimų Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai, kurį profesorius skaitė 1993 m. birželio 20 dieną 
visuomeninėje-politinėje konferencijoje Southfield. Michigan. Tai buvo viena 
iš paskutiniųjų prof V. Vardžio paskaitų. Konferencijoje JAV lietuvių 
visuomeninių organizacijų atstovai ir aktyvistai svarstė Lietuvos politinės, 
ekonominės ir socialinės raidos perspektyvas, kalbėjo apie naujai 
besiformuojančiai Lietuvos valstybei iškylančias problemas bei kliuvinius. 
Konferencijoje dalyvavo tuometinis Lietuvos Respublikos Ministras 
pirmininkas Adolfas Sleževičius, kili aukšti Lietuvos valdžios pareigūnai.

Prof. Vytauto Vardžio paskaita buvo atspausdinta žurnale „Į LAISVĘ" 
(1993 liepa. Nr. 116 (153), vėliau, tais pačiais metais, išleista atskiru 
leidinuku Lietuvoje (išleido Į LAISVĘ Fondo Lietuvos filialas).

Kadangi tuo metu leidžiamas žurnalas „( LAISVĘ" dar negalėjo pasiekti 
daugelio skaitytojų Lietuvoje, o ir šiandien net didžiosiose bibliotekose būtų 
sunku surasti šį žurnalo numerį, nutarėme skaitytojus su šiuo prof. Vytauto 
Vardžio straipsniu supažindinti dar kartą. Ir neatsitiktinai. O dėl to, kad 
norime parodyti prof. V. Vardžio minčių aktualumą ir šių dienų Lietuvos 
visuomenei bei politikams. Tuo pačiu tęsdami ir pradėtą LFB organizacijos ir 
jos vadovų ar narių darbų, programų pristatymą mūsų žurnale.

Redaktorius

Moderniojoje pokomunistinėje 
epochoje ekonominis tautinis ben
druomenės ar valstybės progresas, 
kultūrinė pažanga bei tautos sau
gumas neįmanomas be demokratiškai 
organizuotos ir disciplinuotos poli
tinės santvarkos. Toji tačiau negalima

be ją išlaikančios ir ją maitinančios 
atitinkamos politinės kultūros. O 
kultūra surišta su politiniu žmogumi, jo 
vertybėmis ir jo politinio proceso 
dinamika. Čia keliame klausimą: ar 
naujoji Lietuva turi tokią ateitį 
žadančią ir dabartį palaikančią kultūrą?
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- kokia jinai? - kokios galimybės 
progresyvaus demokratinio proceso?

Mokslinėje politinės sistemos 
analizėje politinės kultūros sąvoka 
nėra sena, tačiau jos esmė ir svarba 
buvo suprasta jau seniausiais laikais. 
Toji esmė ir svarba glūdi socialinėje 
tiesoje, patyrime, - kad valstybinė 
santvarka ir politinė sistema glaudžiai 
rišasi su piliečių ir visuomenės 
charakteriu. Platonas, pirmasis žymus 
Vakarų mintytojas valstybės ir 
visuomenės santykių temomis, o po jo 
Aristotelis ir kiti valstybės idėjos 
filosofai, ypač pabrėžė politinės 
sistemos priklausomumą nuo žmonių 
elgesio ir įsitikinimų, nuo jų charakterio 
ir vertybių sistemos. Politinė kultūra - 
tiek seniau, tiek dabar - iš tikrųjų 
nurodo priežastinį ryšį tarp pilietinės 
visuomenės kokybės ir politinio 
elgesio bei valstybinės santvarkos 
pobūdžio. Ji tiek pat svarbi politinei 
veiklai suprasti, kiek „tautinio 
charakterio“ sąvoka būtina tarp
tautinės politikos elgesiui iššifruoti.

Politinės kultūros sąvoka nėra pre
ciziška, bet pakankamai veiksminga, - 
kaip ir kitos socialinių-politinių mokslų 
sąvokos, - pagelbėti politinio proceso 
ir elgesio analizei. Reikia pažymėti, kad 
skirtingai nuo kasdieninio vartojimo, 
politinės kultūros sąvoka neapsiriboja 
moralinėmis normomis ar elgesiu, kuris 
kasdieniškoje kalboje vadinamas 
moraliu, bet apima visą elgesio skalę. 
Dėl to kai kurie politinių mokslų 
analistai sako, kad politinė kultūra - 
tai veiklos ir elgesio pobūdis. Ją 

galima nusakyti kaip būdą, kuriuo 
politikuojama, kaip valstybinių reikalų 
tvarkymo pobūdį. Šios analitinės 
sampratos pagalba stengiamės su
prasti ir pačių politikų elgesį, skver
biamės sužinoti, kodėl jie elgiasi taip, 
o ne kitaip, ir kodėl rezultatai yra 
vienoki, o ne kitoki. Analizuodami 
politinę kultūrą, taigi, pripažįstame, kad 
politiniam procesui suprasti atsakymo 
reikia ieškoti giliau nei institucijų, 
įstatymų ai' teisinių normų bei taisyklių 
sistemoje.

Klasikinėje politinių mokslų 
literatūroje politinė kultūra nusakoma 
kaip dėsningas individualių pažiūrų ir 
orientacijų sukaupimas politinės si
stemos narių tarpe. Pažiūros ir 
orientacijos susidaro iš politinių 
veiksmų pažinimo, emocijų ir vertinimų. 
Kaip politinė visuomenė nėra 
homogeniška, t. y. vienarūšiška, vie
noda, taip ir įvairių jos sluoksnių 
politinė kultūra irgi skiriasi. Tačiau 
vargas tai politinei sistemai, kurios 
nejungia pakankamai vieninga politinė 
kultūra. Tokia sistema tampa nepajėgia 
pilnai tarnauti žmogui ekonominiu ar 
kultūriniu progresu bei gerove.

Politinė kultūra nesusikuria dekla
racijos būdu, bet yra ilgo, per kartų 
kartas užsitęsiančio, augimo ir bren
dimo rezultatas. Politinės kultūros 
susidarymui ir jos kaitai įtakos turi 
įvairūs veiksniai. Dabartinė Lietuvos 
politinė kultūra didele dalimi yra 
sovietų civilizacijos paveldas. Vakarų 
sovietologai, nors ir neblogai pažinę 
sovietų politinę sistemą, niekad pa-
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kankamai neįvertino sovietines socia- 
lizacijos įtakos sovietiniam žmogui ir 
visuomenei. Mes dažnai galvojome, 
kad lietuviai, kaip ir kiti baltiečiai. 
sovietinės sistemos yra paveikti tik 
panašiai kaip ridikai: žievele pasidariusi 
raudona, o vidus išlikęs grynas, baltas, 
nesovietinis. Žinome tačiau, kad taip 
nėra. Ir ridiko vidus - arba paraudęs, 
arba bent pasikeitęs, o jo skonis 
sovietinės sistemos perdirbtas. Tačau 
vienur mažiau, kitur daugiau yra išli
kusio ir to baltumo - nesovietiškumo.

Politinės kultūros veiksniai

Sovietinio režimo pobūdis ir 
socializacija neišaiškina visos politinės 
kultūros augimo. Lietuvos politinė 
kultūra pradėjo vystytis dar nepri
klausomybės metais. Tad naudinga 
palyginti, ar bent paminėti tuos 
veiksnius, kurie įtaigavo Lietuvos 
politinę kultūrą priešsovietiniais 
metais ir tuos, kurie ją apibrėžė sovie
tiniais. Išskirti verta bent septynis 
tokius veiksnius, formavusius nepri
klausomos Lietuvos politinę kultūrą:

1. 1920-taisiais metais išaugęs 
agresyvus istorinis tautiškumas.

2. Katalikų Bažnyčios įtaka visuo
menės sąrangos susidarymui, politinio 
autoriteto sampratai, visuomeninės 
kultūros pobūdžiui bei krypčiai, indi
vidualiems įsitikinimams bei grupinei 
socializacijai.

3. Rusiškosios mokyklos socialis
tinės ir revoliucinės pažiūros, brandi
nusios iš vienos pusės antikatali- 

kiškus nusistatymus, iš kitos - revo
liucinį fanatizmą, kuriuo buvo užkrėsta 
dalis inteligentijos.

4. Pasaulėžiūra paremta politinė 
diferenciacija, trukdžiusi kompromisinį 
politinį procesą dėl labai griežto 
priešinimosi religijos ir valstybės- 
Bažnyčios santykių klausimais.

5. Egalitarinė demokratijos sam
prata, išmokta iš Vakarų, bet prak
tikuota Rusijos pavyzdžiu - be kom
promiso ir pakantumo tradicijos.

6. Dominuojantis kaimiškas krašto 
charakteris su paternalistine šeimos 
santvarka, pagarbinio autoriteto 
pripažinimu, aversija miestui, pramonei, 
komercijai ir organizuotam konku
rencinio gyvenimo stiliui.

7. Stipraus valdžios autoriteto 
tradicija, tapatinanti laisvę ir anarchiją, 
teisinį autoritetą su silpnumu ir ne
efektyvumu, net kenkiančiu nepriklau
somybei.

Sovietinis režimas arba sunaikino, 
arba stipriai pažeidė šiuos veiksnius ir 
jų įtaką. Tokios radikalios žmogaus ir 
visuomenės transformacijos per pa
lyginti trumpą laiką istorijoje nėra 
buvę. Ką ypač svarbu suprasti Vaka
ruose (to kartais kai kur ir Lietuvoje 
pilnai nesuprantama), - kad Lietuva 
yra radikaliai pasikeitusi, ir kad 
grįžimas į senąją Lietuvą yra neįma
nomas. Jau vien dėl to jis yra ir nesiek- 
tinas. Lieka tačiau sovietinis paveldas 
kaip dominuojanti šiuolaikės kultūros 
ir sistemos charakteristika, persunkusi 
nepriklausomybės laikų visuomeninės 
sąmonės brendimą ir nuostatas.
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Kokie sovietinės okupacijos veik
sniai labiausiai paveikė politinę 
Lietuvos kultūrą ir sąmonę?

1. Pirmiausia tai teroro ir prievartos 
būdu įvestas naujas tautos socialinis 
persluoksniavimas. Jo tikslas buvo 
sukurti naują socialinę sistemą, 
tinkamą vienpartiniam ideologinės 
iliuzijos valdymui ir įgyjančią režimui 
naujųjų socialinių sluoksnių lojalumą.

2. Praktiškai totalus pilietinės vi
suomenės sunaikinimas.

3. Komunistų partijos vienval
dystės su savo normomis įvedimas, 
reikalaujantis šizofreniško gyvenimo 
būdo ir valdančiųjų privilegijos 
pripažinimo.

4. Šizofreniško gyvenimo būdo ir 
psichologinės korupcijos palaikymas 
KGB institucijos pagalba.

5. Kolektyvistinė, Maskvos milita- 
riniams tikslams pajungta ir jos 
administruojama ekonominė centra- 
listinė sistema, paremta vartotojams 
reikalingų naudmenų nepritekliumi, 
ugdanti privilegijas, korupciją, o taip 
pat lygiavą, socialinį pavydą, ir 
žlugdanti lietuvišką darbštumą.

6. Katalikų Bažnyčios ir apskritai 
religijos įtakos visuomenėje sunai
kinimas, jos vieton nesugebant iškišti 
etinio, tačiau tik nihilistinio, ateizmo 
sekuliarizacija.

7. Autoritetinės tradicijos suin- 
tensyvinimas ir lietuviškojo naciona
lizmo transformacija, net ir korupcija, - 
iš idealizmo-moralės orientuojantis į 
ekonomiškai asmeninės naudos ieško
jimą, ir todėl tos naudos sąlygojamą. 

Ekonominio elemento ryškumas duoda 
Lietuvos nacionalizmui tikrai reikalingo 
pragmatiškumo, bet pavojingai grasina 
tautinės idėjos ir savistovumo pirmu
mui.

Pusė šimto metų radikalioje bolše
vikinėje sistemoje pasirodė esąs pa
kankamai ilgas laikas pakeisti poros 
generacijų politinę kultūrą ir nusi
statymus valdžios, pasaulėžiūros, eko
nomijos, kultūros klausimais, bet nepa
kankamai ilgas eliminuoti tradiciją, 
totaliai užgožti religiją, ištrinti istoriją. 
Todėl Lietuvos politinė kultūra yra 
prieštaringa, komplikuota ir „sluok
sniuota“. Ją reikia gerai suprasti, no
rint jos atžvilgiu nusiteikti ne tik 
kritiškai, bet ir pozityviai kūrybiškai.

Politinė kultūra
posovietiniais metais

Kokie susidarė Lietuvos politinės 
kultūros bruožai šiais posovietiniais 
metais? Sovietinė patirtis paveikė 
pažiūras ir į institucinę organizaciją, ir 
į politinį elgesį. Pirmiausia Lietuva 
nusikopijavo sovietų institucijas. Taip, 
pavyzdžiui, skubomis parašyta ir pora 
valandų po nepriklausomybės paskel
bimo 1990 metais priimta laikinoji 
konstitucija pasekė sovietinės konsti
tucijos struktūrą, kurioje sujungtos 
įstatymdavystės ir vykdomoji val
džios.

Kolektyvinės Aukščiausiosios Ta
rybos - parlamento vadovybės vadas 
buvo jos pirmininkas, Vakaruose 
vadinamas prezidentu. Jo pozicija
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buvo aukštesnė negu premjero. AT 
pirmininko Vytauto Landsbergio ir 
premjerės Kazimieros Prunskienės 
pažiūros greit išsiskyrė santykių su 
Gorbačiovu ir su Vakarais klausimais; 
jų konfliktą gilino konstitucijoje ne
aiškiai apibrėžta parlamento ir vyriau
sybės jurisdikcija. Aiškesnėje san
tvarkoje, aiškiai išskiriančioje šias dvi 
valdžios galias, tas konfliktas būtų 
buvęs dalykiškesnis ir mažesnis. Au
gantis tarpusavio priešiškumas buvo 
nenaudingas Lietuvai. Toje sistemoje 
nebuvo aišku, kas vyresnis, kas valdo 
ir tvarko kasdienius reikalus - Aukš
čiausiosios Tarybos komisijos, ar 
vyriausybės ministerial. Buvo kal
bama, kad parlamento nariai turėjo 
„savus“ ministerius ir direktorius. 
Seniau sovietinėje sistemoje susidarę 
ar galį susidaryti tokie konfliktai buvo 
apvaldomi Komunistų partijos, kuri 
valdė abi institucijas. Demokratinės 
sistemos rėmuose to nebuvo galima 
padaryti iš partijų centrinių komitetų, 
nes parlamente partinio monopolio jau 
nebebuvo.

Institucinių sovietų tradicijų ran
dama ir 1992 metų konstitucijoje, 
pakeitusioje laikinąją. Tai smulkus 
teisinių ir ekonominių pažadų išminė- 
jimas, nors tų konstitucinių pažadų 
greičiausiai negalima bus išpildyti, 
kaip to negalėjo nei sovietinis režimas. 
Konstituciškai suformuluojama tam 
tikra utopija, susismulkinant net iki to, 
kad 39-tame straipsnyje numatomos 
apmokamos atostogos motinoms iki 
gimdymo ir po jo, o paskui palankios 

darbo sąlygos ir kitos lengvatos. Tuo 
norima išlaikyti iš sovietinės sistemos 
paveldėtą valstybinį gyventojų aprū
pinimą nemokamu gydymu, pensi
jomis. Žinoma, tai buvo būtina ir 
socialiniu, ir ekonominiu, ir svar
biausia, politiniu požvilgiu, nes 
socialinio apsaugos tinklo įvedimas 
buvo turbūt pats pozityviausias 
sovietinės sistemos pasiekimas, kurio 
joks gyventojas nenorėtų atsisakyti.

Galima sakyti, kad sovietinės 
konstitucijos pėdsakų randame ir 
šiandieninės konstitucijos neaiškiame 
formulavime, koks yra priežastinis 
asmens ir valstybės teisių santykis.

Kita paveldėta sovietinio elgesio 
tradicija - tai kavalieriškas konstitu
cijos traktavimas. Sovietams konstitu
cija buvo ne teisinės valstybės pagrin
das, bet grynai politinis instrumentas. 
Konstitucija todėl buvo galima lank
styti politiniams tikslams, jos nekei
čiant, kad nebūtų sunaikintas simbolių 
ir pažadų formulavimas. Konstituciją 
ėmėsi lankstyti ir Sąjūdžio politikai, bet 
vėliau jiems nepasidavė Brazausko 
darbiečiai. Sąjūdžio koalicija dar 1990 
metais norėjo nusikratyti Prunskiene 
kaip premjere. Proga atėjo 1991 m. 
sausio krizės metu, kai pasimetusi 
premjerė bėgiojo tarp Maskvos ir 
Vilniaus. Remiantis konstitucija, ją 
galima buvo atleisti 2/3-daliais Aukš
čiausiosios Tarybos balsų. Tos daugu
mos negalėdama surinkti. Sąjūdžio 
koalicija sausio 8 pakeitė konstituciją 
ir tuo palengvino nepasitikėjimo parei
škimą. Už valandos Prunskienė įteikė
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atsistatydinimo raštą. Jos atstatymas, 
aišku, buvo legalus, bet iš tiesų pažei
džiantis konstitucijos dvasią.

Aukščiausiasis Teismas nepasida
vė Aukščiausiajai Tarybai 1992 m. 
rudenį, svarstant dr. Kazio Bobelio 
kvalifikacijas kandidatuoti į Seimą. 
Pagal laikinąją konstituciją, kandi
datuoti galėjo tik Lietuvos pilietis (66 
str.), bet Lietuvos pilietis, pagal 13 str., 
„paprastai“ negali būti ir kitos valsty
bės piliečiu. Bobelis nepateikė doku
mentų, kad jis nėra JAV pilietis, tik 
raštą, tvirtinantį, jog jis nėra atsisakęs 
Lietuvos pilietybės ir Amerikai prie
saikos nepadaręs. Tai buvo melagystė, 
kaip tai visiems natūralizuotiems Ame
rikos piliečiams žinoma. Aukščiausia
sis Teismas šio liudijimo pagalba 
sulaužė konstitucijos 13 ir 66 straip
snius ir kvalifikavo Bobelį kandidatu.

Lietuvos demokratinės darbo par
tijos vadai taip pat geriau nesielgia. 
Partijos dauguma Seime išrinko du 
pavaduotojus, nors konstitucija to 
nėra pramačiusi. Galima gal ginčytis, 
ką ji pramatė, bet pagal konstitucijos 
66 straipsnį. Seimo pirmininką pava
duoja „pavaduotojas“, o ne „pava
duotojai“, kaip tai buvo aišku laiki
nosios konstitucijos apibrėžime. 
Aišku, dviejų pirmininko pavaduotojų 
daugumos partijai reikėjo dėl politinių 
tikslų, tad juos ir paskyrė, pažeidžiant 
rašytinės konstitucijos dvasią ir, mažų 
mažiausia, be legalinės interpretacijos.

Jei tokiu keliu LDDP ir toliau eis, 
jos valdžia labai greitai pralenks bet 
kokius anksčiau Sąjūdžio koalicijos 

padarytus tikrus ar netikrus prasilen
kimus su konstitucija ar teise, kuriuos 
dabar Socialdemokratų partija surašė 
ir bandys kraštą įtikinti, kad jie tikrai 
buvę.

Panašiai Seimo dauguma šį pava
sarį nusprendė įvesti Vilniuje tiesioginį 
valdymą. Seimas negalėjo nurodyti, 
kaip toji rinkta Vilniaus savivaldybė 
yra pažeidusi konstituciją. Seimo dau
gumai nepatiko Vilniaus politika. Tik 
protingas Brazausko įsikišimas sustab
dė tokį nelemtą gorbačiovišką kišimąsi 
į vietinės demokratijos žlugdymą.

Tačiau, kiek tai liedžia konstitucija, 
Brazauskas, pagal Lietuvos spaudą, 
pasirodė vis dėlto neišsivadavęs iš 
senų visagalio Centro komiteto sekre
toriaus papročių. Dar prezidentiniuose 
rinkimuose jis pasirodė neskiriąs priva
čios nuo valstybinės nuosavybės, 
tiesa, produktyvumo sferoje. Naujas 
bręstantis skandalas, nekalbant apie 
Bobelio gynybą, rodo Brazausko 
majopinę pažiūrą į konstituciją. Pagal 
Lietuvos ryto informaciją, Brazauskas 
įpareigojo finansų ministrą Vilkelį pasi
rašyti ketinimų protokolą, „neatšau
kiamai“ įpareigojantį Lietuvos vyriau
sybę paimti iš UFINCO, neaiškios New 
Jersey firmos, dviejų milijardų dolerių 
paskolą, sumokant 4% už tarpinin
kavimą šiai paskolai gauti. Paskola, 
žinoma, būtų valstybinė, vienu ar kitu 
būdu būtų įvesta į biudžetą, iš kurio 
būtų mokami ir procentai, ir tas 
komisas už paskolos gavimą. Tačiau 
pagal konstituciją, tarpvalstybines su
tartis ir biudžetą kontroliuoja Seimas,

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2007 15

17



Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

kuris formaliai, atrodo, nebuvo net pa
informuotas. Viskas vyko preziden
tūroje ir Vilkelio raštinėje, apie tai 
nežinant net premjerui Šleževičiui. Šis 
į politinį skandalą vedąs nuotykis 
prasidėjo iš kavalieriško žvilgsnio į 
konstituciją: - su Seimu vėliau pakal
bėsime, - nors jis yra pagrindinis kon
stitucinis aktorius tokiuose dalykuose.

Galima būtų paminėti ir kitus 
pavyzdžius, kaip atskiros rinkimų 
komisijos sukūrimą prezidento rinki
mams, nors konstitucija pramato tik 
vieną komisiją visiems centrinės 
valdžios rinkimams. Arba tos komisijos 
pirmininko potvarkį, pagal Laisvosios 
Europos radiją, kad penkias dienas 
prieš rinkimus spauda ir kita media 
neturi teisės skelbti jokios informacijos 
apie prezidentinius kandidatus, kuri 
gali būti laikoma kompromituojančia. 
Tokiu būdu jis vienu plunksnos brūk
šniu užgožė laikinosios konstitucijos 
spaudos ir žodžio laisvės garantijas. 
Tikriausiai tos komisijos pirmininkas 
nė nepagalvojo, kad jo potvarkis buvo 
nelegalus ir nedemokratiškas.

Tai seno galvojimo pasekmė. Val
dantys ar valdžios siekiantys žmonės 
turi būti apsaugoti nuo tiesos. 
Valdžios reikia atsiklausti, ar galimąją 
kritikuoti. Todėl, nors naujoji konsti
tucija ir suteikia darbininkų organiza
cijoms teisę streikuoti, ginant savo 
ekonominius ir socialinius interesus 
(51 str.), tačiau, kai šių metų gegužės 
mėnesį sustreikavo mokytojai, Seimo 
narys prof. Genzelis, savo laiku 
reikalavęs Songailos atsistatydinimo. 

dabar reikalavo, kad mokytojai prieš 
streikuodami pasitartų su valdžia, ką iš 
jos gali gauti, ar ne per daug prašo, iš 
tiesų, kad gautų valdžios leidimą 
streikuoti. Tad kam tada konstitucijos 
garantija? Jis taip pat apkaltino moky
tojus, kad tai esąs politinis streikas, 
inspiruotas dar Sąjūdžio vyriausybės 
paskirtų kai kurių mokyklų direktorių. 
Bet ar kitokių politinių pažiūrų žmonės 
negu Genzelis neturi teisės ginti savo 
ekonominių ir socialinių interesų, t. y. 
reikalauti vos pragyventi užtenkančių 
algų pakėlimo.

Politinio elgesio charakteristika

Čia prieiname prie politinio elgesio 
charakteristikos. Politinė diferenciacija 
Lietuvoje nebėra tikra prasme pasau
lėžiūrinė. paremta religiniais ar 
mesianiškos ideologijos principais, 
kaip tai buvo nepriklausomybės laiko
tarpiu. Ji yra paremta sovietinio galvo
jimo tradicijos, iš vienos pusės, ir 
posovietinio jos atsisakymo bei re- 
vanšizmo. iš kitos. Tai veda į grupinį 
konfliktą dėl valdžios vietų ir eko
nominių privilegijų, tai surišta su 
tokiais svarbiais klausimais kaip ryšiai 
su Rusija, nepriklausomybės pobūdis, 
ištikimybė Lietuvai, apsprendžiama 
faktu, jog praeity neturėta jokių ryšių 
su KGB, privatizacija ir ekonomine 
reforma. Yra „mūsų” ir .jūsų“ žmonės, 
bet ne tradicine pasaulėžiūrine pra
sme. „Mūsų“ žmonės yra demokratai, 
,Jų“ žmonės parsidavėliai ir diktatūros 
šalininkai. Tai ypač išryškėjo deba-
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tuose dėl desovietizacijos įstatymo.
Taip Sąjūdžio vadovai daugelį 

mėnesių charakterizavo buvusius ko
munistus kolegas, sykį net pavar
tojant, tegu ir netiesiogiai, žodį 
„šunauja“ ir įkuriant pulk. Skučo 
vadovaujamą ir daug, nors be reikalo, 
įtarinėjamą prezidento apsaugos būrį. 
Brazausko partija atsilygino kal
tinimais, kad Landsbergis siekiąs 
įvesti diktatūrą. Buvo įtariama, kad 
įsteigus Lietuvos aidą, Landsbergio 
valdžia norinti monopolizuoti spaudos 
laisvę. Taip pat Brazauskas savo par
tijos suvažiavime 1992 sausio 29 d. 
pastebėjo, kad „visur vienijasi tautinės 
idėjos šaukliai su brutalios jėgos šali
ninkais. Nestabilumas dirgina ir var
gina žmones. Tai gali sukelti neramu
mus, streikus dėl ekonominių reikala
vimų arba iliuzinį tikėjimą tvirta ranka... 
Nesant demokratinių tradicijų, yra 
didelė tikimybė sulaukti autoritarinio 
režimo, o kraštutiniu atveju - netgi 
lietuviško tautinio socializmo įsitvir
tinimo. Gruzijos pavyzdys - perspė
jimas mums visiems“ (Tiesa, 1992 
sausio 30).

Tačiau rinkimus laimėjusi LDDP 
atrado, kad Skučo „armija“ buvo labai 
profesinė, reikalinga ir jokiu būdu ne 
diktatūros ramstis, kad Landsbergis 
bei jo noras referendumu įvesti prezi
dentinę sistemą nebuvo diktatūros 
siekis, kad, nežiūrint jo autoritarinio 
pobūdžio asmenybės, jis buvo tikras 
demokratas.

Šalia tokios pažiūros į konstituciją 
ir į politinį elgesį Lietuvos politinę kul

tūrą charakterizuoja nepakantumas ir 
kompromiso nenoras. Kritika yra demo
kratijos šerdis, bet taip pat demokratija 
neįmanoma be daugumos valios 
sprendimo ar respekto mažumai ir jos 
dalyvavimui įstatymų leidimo ir 
apskritai politiniame procese. Lietu
voje politinio pakantumo trūksta. Vos 
Landsbergis buvo išrinktas Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku istori
niame 1990 kovo mėn. posėdyje, jo 
sąjūdinis konkurentas ir Brazausko 
šalininkas Arvydas Juozaitis apšaukė 
Landsbergio išrinkimą „istorine klai
da“, tuo tuojau pat kirsdamas pasiti
kėjimą nauja vyriausybe ir nauju poli
tiniu procesu. Nepraėjo nei trys mėne
siai, kai grupė kairiųjų deputatų, pasi
telkę kelis intelektualus, paskelbė 
viešą laišką, kuriame, įjungdami ir 
pozityvios kritikos, betgi pasiūlė 
paleisti Aukščiausiąją Tarybą kaip 
blogų kvalifikacijų grupę, nors joje ir 
jie patys dirbo. Šio kreipinio nebuvo 
galima niekaip kitaip interpretuoti, kaip 
pralaimėjusio valdančiojo elito viešą ir 
netgi kenksmingą nusivylimo demon
straciją. Kur matyta, kad legaliai iš
rinkti atstovai reikalautų savo insti
tucijos sunaikinimo?

Šis politinis susipriešinimas nepo- 
zityviai išsiliejo legislatures ir vyriau
sybės elgesyje. Aukščiausiojoje Tary
boje po kiek laiko tai pasireiškė kairiųjų 
deputatų boikotais, vedamais subtiliai, 
bet esmėje neleidžiančiais Aukš
čiausiojoje Taryboje daryti reikalingus 
sprendimus, o vėliau. Sąjūdžio koali
cijai prarandant daugumą, jos reakcija
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net pradedant rinktis atskirai posė
džiauti. Laimėjusi LDDP iki šiol 
nesuprato daugumos vaidmens arba 
suprato jį tradiciškai, sovietiškai, 
būtent, kad daugumos turėjimas leidžia 
jai dirbti kaip buldozeriui, visai ne
kreipiant dėmesio į mažumos norus, 
pozityvius pasiūlymus ar skundus, 
kurie charakteringi kiekvienai mažumai, 
panašiai kaip jie buvo ir brazauskiškai 
1991 metais ir iki 1992 metų vidurio.

Panašiai ir vyriausybėje. Sąjūdžio 
vyriausybės nusikreipė nuo tradici
nės nomenklatūros, bet, neužtekus 
naujų kadrų, daugelyje administra
cinių vietų išlaikė senus. Naujoji 
dauguma vyriausybėje ir preziden
tūroje susikvietė senąją nomenklatūra 
iš buvusios Komunistų partijos, eko
nominio valdymo sferos ir valdžios 
sluoksnių. Vilniuje kalbama, kad net 
Antano Sniečkaus sekretorė, dabar jau 
pensijos amžiaus, buvusi kviesta dirbti 
prezidentūroje, bet dėl amžiaus ir laikų 
atsisakiusi.

Toks kadrų parinkimas. Vakaruose 
vadinamas patronažu. yra labai poli
tinis. atsilikęs, kvepiąs sovietine dva
sia ir yra nenaudingas, nes užkerta 
kelią naujoviškai galvojantiems žmo
nėms, kurie gal daugiau rizikuos, bet 
daugiau ir padarys. Parenkant ir ski
riant valdžios žmones, politinio patro- 
nažo principo turi būti atsisakyta, jei 
norima efektyvaus administravimo, 
laisvo nuo korupcijos ir nekompe- 
tencijos. Lietuvai būtų reikalinga ne
priklausoma administracinė grupė, 
kuria Vakaruose vadiname „civil 

service“, - ir dėl valdymo efektyvumo, 
ir dėl politinio proceso patobulinimo, 
teisingiau, normalizavimo.

Santykiuose su mažuma aiškiai 
matoma bekompromisinė laikysena: 
mažumos nenorima įjungti į tikrą 
įstatymdavystės procesą. Taip dabarti
nėse Seimo komisijose mažumos nariai 
ar vadai neturi pripažinimo ir savo 
dalies legislatyvinio darbo vadova
vimui. Labai savotiškais procesais 
svarstomos ir pačių Seimo narių 
kvalifikacijos. Ar iš nežinojimo, nepatir- 
ties, ar politinio piktumo ir netole
rancijos, buvo padaryti sprendimai 
išmesti iš Seimo tris narius, kurių išrin
kime buvo manoma esant nenorma
lumų. Bet tai padaryta po to. kai jie jau 
buvo prisaikdinti nariais ir juos bausti 
buvo galima tik už jų nusikaltimus. 
Kodėl to nebuvo galima išspręsti prieš 
prisaikdinant tuos naujus narius? Ka
žin ar yra pasaulyje kitas demokratinis 
parlamentas, taip negerbiąs savo nario 
statuso ir komplikuojąs politinę padėtį?

Stagnacija
ir konkurencijos baimė

Politinės kultūros normaliam išsi
vystymui kenkia ir iš praeities pa
veldėta tradicija virtusi inercija, kad 
centrinė valdžia viską turi tvarkyli ir 
kad privatus interesas neturi jokio 
pirmumo prieš valdiškąjį. Tai ypač 
skaudžiai kraštui atsiliepia ekono
minės transformacijos laikais. Vietinės 
valdžios žmonės, kaip ir anksčiau 
įpratę nieko nedaryti be centrinių KP
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nurodymų per rajonus, bijo atsako
mybės, iniciatyvos, sprendimų, jei jie 
nepatvirtinti iš aukščiau. Tie žmonės 
nedrąsūs elgtis be pritarimo tų, kurie 
patvirtinimo taip pat laukia iš aukščiau. 
Ir taip tęsiasi stagnacija, taip nenorima 
prisiimti atsakomybės, ypač jei reikia 
atlikti ką nors naujo, ar pajudinti senas 
struktūras. Be abejo, tai pagelbsti jau 
įsitvirtinusiems lyderiams, bet blogai 
patarnauja kraštui, kuriam reikėtų 
naujų iniciatyvų ir tuo pačiu naujų 
žmonių, kurie nebijo rizikos. Tačiau 
tokie žmonės darosi valdantiesiems 
konkurentais ir dėl to yra pavojingi. 
Prie viso to galime priskirti ir jau įsi
banguojančią kovą tarp centrinių 
įstaigų ir privačių medios-TV firmų dėl 
pasidalinimo televizijos kanalais ir 
programomis. Ta konkurencija nėra 
būdinga vien Lietuvai. Panašiai kovo
jama ir Vengrijoje. Čekijoje, net Len
kijoje. Bet tai to paties sindromo dalis. 
Vyriausybė neseniai sunaikino TV-26, 
nors jos steigėjai buvo pasirašę legalų 
kontraktą su buvusia vyriausybe.

Mūšiai eina ir tarp valstybinės TV 
ir Tele-3, dr. Liucijos Baškauskaitės 
firmos. Šios visos kovos pasekmės 
gilesnės: jos tiesiogiai liečia politinius 
aspektus. Valdančioji grupė, nieko 
neužmiršdama, „mandagiai“ kontro
liuoja TV bangas, kad opozicijai 
nebūtų duodama per daug laiko.

Užvis labiausiai politiniam proce
sui kenkia buvusių komunistų ir 
antikomunistų kovos sindromas. To 
konflikto esmė yra nenoras bei sun
kumai tiesiai ir atvirai pažvelgti į praeitį 

ir ją įvertinti. Lietuvoje sakoma, kad tai 
supriešina žmones. Iš tikrųjų tai, kaip 
ponacinės Vokietijos metais, reikia 
pasverti istorija, kad iš jos šiandien 
būtų galima pasimokyti. Aušra kadaise 
rašė, kad žmonės, nežiną istorijos, 
visada lieka vaikais. Ar taip neatsitiks 
su Lietuvos masėmis, nors tai ir skam
ba neįtikinamai? Lietuvos problema čia 
taipgi skirtinga nuo keletos kitų bu
vusių komunistinių kraštų. Lietuvoje 
tik dalis istorinės kovos buvo tarp 
komunistų ir antikomunistų; kita dalis 
tos kovos vyko jau komunistų domi
nuojamoje visuomenėje, bandant išlai
kyti lietuvišką identitetą ar kurti lietu
višką kultūrą.

Neteisingos valsty bės pavojus

Pagaliau reikia iškelti Lietuvos 
visuomenės susvetimėjimą politikai, 
valdžios autoritetui, apatiją, atsisakymą 
dalyvauti procese (tai atšūkis į pasku
tiniųjų poros metų labai intensyvią, 
emociškai varginančią ir ekonomiškai 
bei politiškai nepatenkinamą veiklą), ir 
šalia to. ekonomijos persipynimą su 
politinės kultūros nuostatomis. Poli
tinis elgesys yra sąlygotas asmeninio 
pasipelnymo. Iš tiesų nėra nieko blogo 
ekonomijos ir politikos ryšyje, tačiau 
Lietuvos sąlygomis ekonominės privi
legijos perkamos politiniais spren
dimais. Pagal Lietuvos spaudą, Lietuvą 
politiškai dabar valdo senieji vadovai, 
atėję iš nomenklatūrinės sistemos, 
kurioje dominavo ne laisvas politinis 
apsisprendimas ar rinka, bet privilegi-
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ja - tiesiog mafijiškai intensyvus loja
lumas asmeninės gerovės ir statuso 
patenkinimui.

Toji ekonominė įtaka, persipynusi 
su tikra mafija ir neatsakomybe 
(vengimas mokėti mokesčius vals
tybei). ir su KGB finansinių išteklių 
indėliais bei indėlininkais, sudaro 
sąlygas susisluoksniuoti elitinei, nuo 
tautos atitrūkusiai, ekonominių išnau
dotojų klasei. Dėl šito gali būti ginči
jamasi, bet galutinis sovietinio režimo 
rezultatas - režimo, kuris siekė nekla- 
sinės visuomenės - gali tapti aštrios 
klasinės ir supriešintos visuomenės 
sukūrimas, kurioje vidurinioji, konsti
tucine tvarka gyvenanti, klasė bus, jei 
ne pilnai, tai labai sunaikinta. Ar seks 
Lietuva Lotynų Amerikos bei Afrikos 
modelį? Ar taps ji nauja Panama, Nika- 
ragua, Peru, ar besivystančia Afrikos 
šalimi? Manchester Guardian kores
pondentas, rašydamas apie Lietuvą 
Baltic Observer, padarė tokias suges
tijas. Gal jos perdėtos, bet žinokime, kad 
ekonominis nusikaltimas, sujungtas su 
politine jėga valstybės rėme, veda į 
neteisingos valstybės kūrimą. Valstybė 
be teisingumo, kaip šv. Augustinas yra 
sakęs, yra tik plėšikų gauja.

Konfrontacijos ir sutarimas

Tad ar yra vilties Lietuvoje, kad jos 
politinė kultūra, dabar besivystanti, 
yra pakankama kaip idėjinis-vertybinis 
formatas moderniai demokratijos 
sistemai sukurti? Ar gali toji politinė 
kultūra sukurti ir pakankamo politinio 

sutarimo - konsenso kūrybiniam 
valstybiniam darbui?

Nežiūrint viso šio mano kritiško 
požiūrio, galime matyti prošvaistes ir 
viltį optimizmui. Kokiais daviniais tas 
tikėjimas, teisingiau, laukimas remiasi? 
Pirma, tauta dabar yra labiau sąmo
ningai susiklausiusi negu ji atrodo. Tai 
parodė jos atsakymas į išorinį pavojų, 
ypač Sausio 13 įvykių metu. Kartais 
sakoma, - dabar taip nebebūtų, bet dėl 
to reikia abejoti, nes dabar esama jau 
ne tik masių, bet ir struktūros, kuri 
valstybinį integralumą imtų ginti. 
Antra, nors kartais atrodo, kad 
Lietuvos politiniai aktoriai tarp savęs 
kandžiojasi, iš tikrųjų juos jungia tam 
tikro susiklausymo ir elgesio normos. 
Kovojančios grupės aiškiai pajuto 
gyvybinį interesą sudaryti demokratinį 
valstybinį rėmą politiniam procesui 
vykdyti. Taip greitomis gimė naujoji 
konstitucija: iš baimes, kad jei grei
tomis ji nebus sutarta, gali sugriūti 
valstybinės politinės dinamikos rėmas. 
Tai reikalavo kompromiso. Tiesa, 
konstitucija netobula, bet ji yra, ir toks 
darbinis dokumentas išsilaiko dažnai 
ilgiau negu stilingi, iškilmingi raštai.

Lietuvos politinės grupės sutaria 
dviem labai svarbiais valstybinės filo
sofijos klausimais: dėl valdžios vaid
mens ekonomikoje ir dėl Bažnyčios- 
valstybės. ar pasaulėžiūros ir valstybės 
santykių. Pirmuoju atveju jos priklauso 
daugmaž socialistinei tradicijai. Tikrai 
kapitalistinei konservatorių partijai 
Lietuvoje ateitis dar tolima, o grynai 
socialdemokratinei partijai taip pat
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Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

neprasimato ilgo gyvenimo. Antruoju 
atveju, sutariama, koks yra 
visuomenėje religijos vaidmuo, koks jis 
mokykloje ir t.t. Atminkime, kad 
priešingumai ir konfrontacijos šiais 
klausimais trukdė ir stabdė Lietuvos 
vystymąsi tarpukario laikotarpiu. Tie 
skirtumai buvo panaudoti ir okupantų, 
ir jų kolaborantų. Dabar to jau nėra, 
sutarimas pasiektas. Ko dar reikia 
ateities politiniam procesui - tai nuo
statų, kuriomis greičiau ir tikslingiau 
būtų galima išvystyti produktyvumą ir 
asmenines ekonomines iniciatyvas, 
kartu garantuojant darbininkui ir kaimui 
socialinį pagalbos ir paramos tinklą. Čia 
bus politinės kovos laukas, kaip jis ir 
turi būti.

Neatrodo, kad pasaulėžiūrinės 
problemos sudarytų sunkumų, bet 
toje srityje kova taip pat vyks: visada 
kils klausimai, kaip ugdomas žmogus 
ir kaip jis rehabilituojamas normaliai 
laisvai visuomenei. Ar valstybė čia 
gali kištis ir kontroliuoti bent tiek, kiek 
ekonomikoje, ar yra koks valstybinis 
pasaulėžiūrinis interesas, ar valdžia tik 
turi tenkintis pagalbiniu vaidmeniu, 
palikdama kūrybinį elementą laisvai 
visuomenei ir jos privačioms orga
nizacijoms?

Jau 1991 metais buvau priėjęs prie 
išvados, kad Lietuva bręsta ir artėja 
prie stabilios politinės sistemos, 
kurioje dominuos ne tuzinas, bet gal 
dvi su puse partijos. Tai reikštų ir 

demokratiją, ir stabilumą. Šiam pro
cesui yra kliūčių. Viena didžiųjų gali 
būti nenoras tvarkytis su anksčiau 
minėta supriešinta visuomene, teisin
giau, nenoras konfrontuoti savo tau
tos paskutiniųjų 50-ties metų istoriją ir 
tai daryti tokiu pat tiesumu, kaip 
daroma su žydų tragedija ir genocidu 
Lietuvoje. Lietuvai reikia katarsio. Poli
tinis katarsis neįmanomas, nes katarsis 
visada, galų gale, - asmeninis. Tačiau 
politikoje jis vis dėlto palaipsniui 
pasiekiamas institucijų ir procesų 
pagalba. Jis gal nebus tyras, bet gali 
būti pakankamai aiškus pagelbėti nor
malaus politinio proceso vyksmui.

Tokiam vyksmui ugdyti, reikia 
tikėtis, išaugs ir išsivystys tam tikri 
kryptingi nusistatymai. Visų pirma, 
daugumos partija, jusdama savo 
pajėgą, turės imtis iniciatyvos įrėminti 
save į grynai teisinės struktūros pro
cesą, kuriame, nors ir galėtum padaryti 
viską, nedarai to vienas. Ir darai ne 
koalicijomis, bet integruodamas kitus 
ir sudarydamas sąlygas bendram 
sutarimui politiniame procese. Antra, 
Lietuvos demokratiniam procesui 
normaliai vykti ir tą procesą val
dančios daugumos valia sąlygoti, yra 
būtina centrinių ir dešiniųjų politinių 
jėgų konsolidacija, kad tuo būdu 
galėtų išsivystyti tikri daugumos ir 
mažumos santykiai, kontroliuojami ne 
raštais, bet elgesio normomis, išmok
tomis santykiavimo procese.

Paskaita, skaityta 1993-06-20 LB politinėje-visuomeninėje konferencijoje, 
Southfield, Michigan.
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Nuomonė

„Pliaterytės“ mojuoja 
patriotizmo kardais

Vilius Bražėnas

Daug kur pasaulyje matome mo
teris išeinančias į pirmąsias visuome
ninės ir politinės veiklos linijas. Džiu
gu tokias nuotaikas, nors ir per mažai, 
pastebėti ir Lietuvoje. Jų mums ypač 
reikia patriotinio, moralinio, tautinio, 
politinio švietimo srityse.

Nesugebėsime kovoti su dvasine 
krize Lietuvoje, jei nesuprasime, jog 
esame veikiami ir pasaulinės krizės. 
Spaudoje, eteryje, politikoje, visuome
nėje ir šiaip kelių asmenų pokalbiuose 
per dažnai pasigirsta pasaulinės dvasi
nės krizės nepastebinčių, nepriklau
somą Lietuvą ir lietuvių tautą išskirtinai 
kaltiną balsai. „Tik lietuviai" - šiokie ir 
tokie. „Tik Lietuva" - nei šis, nei tas.

Nejaugi tokie mūsų tautos nusi
kaltimų svėrėjai nežino ar yra pamiršę 
net pastarojo šimtmečio žmonijos 
istoriją? Juk mūsų dabartinė karta yra 
paveldėjusi maždaug dviejų kartų dva
sinį palikimą su visais materialiniais jų 
atkastais „deimančiukais”, su visomis, 
dažnai nuodingomis, dvasinėmis nuo
sėdomis. Mes, kaip ir visas likęs pa
saulis, esame akmenuoto dvasinio 
kelio kryžkelėje. Vienok, manau, jog lie
tuvių tauta yra geresniame dvasiniame 

stovyje, negu kitos, mums dažnai 
pavyzdžiu statomos, tautos.

Iš istorijos žinome, kad mūsų 
tautos dvasinių ligų gydytoja buvo 
lietuvė moteris. Pastarajame šimt
metyje ji nesėdėjo vien tik prie ratelio 
su knyga rankoje. Ji sėdėjo prie 
mokyklos klasės stalo, prie rašomosios 
mašinėlės redakcijoje, pagaliau sėdi 
prie kompiuterio. Vienu metu vaikus 
guodė Tėvynėn grįžimo viltimi Sibire. 
O pagaliau - sūnus, vyrus, sužadė
tinius istorinio laipsnio apkabinimu ir 
kryžiaus ženklu išlydėjo partizano 
likimui. Ne viena net pati ėmėsi ginklo, 
o daugelis, net mergytės amžiaus, 
buvo ryšininkėmis ir ginklų tiekėjomis. 
Laimei turime ne vieną darbščią, kaip 
prof. Onos Voverienės, plunksną. Ji 
istorijai raštu palieka stebėtiną lie
tuvės moters dvasinį įnašą į kovą už 
mūsų tautos pakilimą ir išlikimą.

Galime džiaugtis tuo. kad aiškiai 
pastebimas tarp moterų kylantis lie
tuvės moters misijos pajautimas. Todėl 
visuomenės stebėtojo akys negali ne
pastebėti lietuvių moterų vis augantį 
veiklumą ir veržlumą į pirmąsias fronto 
linijas kovoje už tautos dvasios bei 
patriotizmo pakilimą.
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Moterys daug kur vadovauja jau
nimo patriotinio švietimo pastangoms. 
Tai galiu paliudyti asmeniška patirtimi. 
Viltingai nuteikia leidinėlis apie veiklos 
programą - „LAISVĖS KOVŲ KE
LIAIS - SU PARTIZANO DUKRA 
AUKSE“. Tai pranešimas apie devynių 
dalių (dalinai jau įvykdytą) moksleivių 
akistatą su Lietuvos heroizmo epocha 
- partizaniniu karu prieš Sovietų oku
pantą. Auksė Ramanauskaitė- Skokau- 
skienė yra viena iš Lietuvos „Pliate- 
ryčių“ šių dienų kovoje prieš dvasinę 
mūsų jaunimo okupaciją.

Sukilime prieš carinę Rusiją kardu 
kovojusios Emilijos Pliaterytės jubilie
jus atkreipė dėmesį į tai. kad ir šiandien 
Lietuvoje yra daug moterų, kurios 
užsitarnauja kovingos „Pliaterytės" 
vardą. Jos, žinoma, kovoja kitokiais 

ginklais, kitokiuose frontuose. Šių 
dienų sukilimai vyksta prieš melo 
tironiją, prieš tautų naikintojus, prieš 
tautinį, religinį, pilietinį abuojumą. 
Daug kur moterys vadovauja kovai 
net nebūdamos vadovėmis, o atlik- 
damos vadovų pareigas. Belieka linkė
ti, kad vienmintės burtųsi ir imtųsi 
tiesioginio vadovavimo. „Ne šventieji 
puodus lipdo“, ir nebūtinai tik vyrai 
yra geri visuomenininkai ar politikai. 
Matome, kad išeivijoje moterys perėjo 
nuo pasižymėjimo veiklos organiza
vime į vadovavimą veiklai. Tad ne
nuostabu, kad Lietuvoje brėkšta tauti
nės sąmonės prasiveržimas pro abuo
jumo plutą.

Grįžtant prie jaunimo auklėjimo 
tautos rezistencijos srityje, liepos mė
nesį susidūriau su kita „Pliateryte“ -

Jonas Pajaujis, dr. Adolfas Darnusis, Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, kpt. Arūnas 
Stašaitis
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Gintare Jakuboniene. Ji yra Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro (LGGRTC) Memorialinio 
departamento direktorė ir gabiai 
organizuoja vasaros stovyklas rezi
stencija veikliai besidomintiems moks
leiviams. Tai sudarė man progą Rukloje 
susitikti su gražiu būriu jaunimo, apie 
kurį vargu ar užtiksime bent pami
nėjimą didžiojoje žiniasklaidoje.

Rezistencijos istorijos jaunimui sri
tyje veikia ir politinių kalinių ir tremti
nių. drauge su savivaldybėmis, ruošia
mi seminarai mokytojams. Porą tokių 
seminarų stebint maloniai nustebino 
tai. kad dalyvių mokytojų tarpe pasiro
dė esant „Pliateryčių". jau ir be semi
narų įtakos, išradingai dominančių 
moksleivius tautos rezistencijos isto
rija ir gyvais jos palikimo vaizdais. Tai 
„Pliaterytės" tik istorijos rezistencijos 
srityje.

O kur dar gabių rankų ir šiltų 
širdžių „Pliaterytės", paverčiančios 
tikrove vyrų didelius sumanymus iš
kelti didžiojon viešumon lietuvių tau
tos didybę - išlaikant žmogišką dvasią 
pusšimtį metų raudonojo skorpiono 
nuodingose žnyplėse. Kantriai sunku
mus nugalinčios „Pliaterytės“ padaro 
įmanomais ne tik mažus, bet ir didelius 
tarptautinius renginius. Nuojauta ir 
grožio bei tiesos vertinimu jos paverčia 
mokyklas, bibliotekas, muziejus, na ir 
šeimas, valstybę nušviečiančiais lie
tuviškais švyturiais.

Apie tai galiu paliudyti tiesiog susi
dūręs su nemažu skaičiumi vien tik 
bibliotekų ir muziejų moterimis, prade
dant Nacionaline M. Mažvydo biblio
teka ir Nacionaliniu Muziejumi Vilniuje. 
Dėkokime Viešpačiui, kad ne tik 
sulaukėme Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo, bet ir laisvės sustiprinti 
raudonojo skorpiono susilpnintą tauti
nę dvasią ir teisės bei teisingumo pa
jautimą. Pavyzdžiui, pora ryžtingų, 
laisvę naudojančių. „Pliateryčių", net 
ir nespėjusių suburti bendraminčius, 
gerokai pakratė teismų sistemos klano 
griaučius.

Lietuvos Moterų lygos moterys 
nepalieka valdžios ir visuomenės vyrų 
ramybėje, keldamos v iešumon opiau
sius valstybinius klausimus.

Aišku, kad atėjo metas Lietuvos 
moterims organizuotis miestuose, 
priemiesčiuose, miesteliuose ir imtis 
tiesioginės atsakomybės organizuo
jant aktyvistes vadovauti visuome
ninei ir politinei (valstybės valdymo) 
veiklai.

Aišku, kad jos daug kur susidurs 
su Matylės Melnikaitės dvasios pavel
dėtojomis. Ir partizanai susidūrė su stri
bais. Tačiau dabar Lietuvoje patriotai 
yra aiškioje daugumoje. Jiems tereikia 
pabusti iš KGB-istų „nieko negalima 
padaryti“ hipnozės ir pradėti DARYTI. 
Mažiausiai, ką patriotės moterys gali 
padaryti - pajudinti apsnūdusius 
vyrus, kad jie „pajudintų žemę“.
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1941 metų birželio 23 d. 
Sukilimas

Mindaugas Bloznelis

Neseniai televizijoje rodyta medžia
ga apie 1941 metų birželio 23 dienos 
sukilimą. Sveikintina, kad visuomenei 
buvo primintas šis faktas. Deja, 
pateiktoji informacija nepakankamai 
atskleidė šio unikalaus įvykio Antrojo 
pasaulinio karo paliestų kraštų isto
rijoje ištakas ir eigą.

Viliamės, kad čia pateikiama me
džiaga apie 1941 m. birželio 23d. 
sukilimą papildys skaitytojų žinias.

Sovietinė okupacija

1940 metų sovietinė okupaci
ja daugumai buvo visai netikėta, nors, 
kai kurie įžvalgesni mokslininkai 
(A. Pakštas)1 bei politikai (K.Škirpa )2 
ir kt., matydami tarptautinę įtampą, 
siūlė tuometinei valdžiai, prezidentui 
Antanui Smetonai ruoštis tokiai gali
mybei: pervesti į užsienį pakankamas 
pinigų sumas, siųsti į užsienį perspek
tyviausius mokslininkus ir kultūros 
darbuotojus, deponuoti užsienyje 
žymiausias kultūros vertybes, ir pan. 
Galima sakyti, į tai nebuvo atsižvelgta.

Grėsmę tautos ir valstybės ateičiai 
jautė bei ruošėsi ją sutikti ir įžvalgesni 
akademinės aplinkos žmonės bei 
karininkai. Vienu tokiu įžvalgiu patrio

tu pasirodė Juozas Ambrazevičius, 
taip pat gen. št. mjr. Vytautas Bulvičius, 
skaitęs karinio pasiruošimo kursą 
VDU, kuriame jau buvo kalbama apie 
pasipriešinimą įvairiomis sąlygomis. 
Šis kursas buvo bendras įvairių 
fakultetų studentams, o dėstomas 
Medicinos fakulteto didžiojoje audito
rijoje, ir buvo gausiai lankomas? Čia 
užsimezgė būsimo pasipriešinimo 
štabo narių pažintys.

1940 m. Lietuva turėjo gerai gink
luotą armiją (kariuomenės reikalams 
buvo naudojama daugiau nei 20% 
biudžeto išlaidų), gerai paruoštus ka
reivius ir karininkus, naujausius nai
kintuvus ir bombonešius, anglišką 
priešlėktuvinę įrangą, tanketes - ir 
visa tai nebuvo panaudota pasiprie
šinti, kaip kad priešinosi suomiai.

Kai Laisvės alėja jojo apsmukusiom 
uniformom aprengta ir virviniais pa
kinktais arklius pakinkiusi sovietinė 
kavalerija, sunku buvo suprasti ir 
pateisinti buvusius vadus bei valstybės 
vadovus - ir tą nuoskaudą juto visi 
pažeminto krašto žmonės, ji skatino 
nesusitaikyti, nepasiduoti, priešintis.

Daugelis, ypač jaunimas - jaunieji 
karininkai, kareiviai, studentai, moks-
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leiviai, kaimo jaunimas buvo labai 
pasipiktinę pasidavimu nesipriešinant, 
nors atskirų susirėmimų su Raudo
nosios armijos kariais buvo ne vienas.

Sovietinei valdžiai vis žiauriau 
reiškiantis - jau pirmais mėnesiais 
pasipylė suėmimai - ir kaip atsakas - 
spontaniškai įvairiose vietose atsirado 
pasipriešinimo židiniai, kurie pradėjo 
dairytis talkos.

Taigi Lietuvoje buvo pakankamai 
aktyvių žmonių, kurie priešinosi so
vietinei okupacijai ir jautė pareigą 
kovoti dėl Nepriklausomybės, tačiau 
nebuvo organizuoti.

Lietuvių aktyvistų frontas

Aktyviausi paprastai būna stu
dentai, tad jau 1940 m. rudenį susirinkę 
Kaune į studijas, P. Narutis su atei- 
tininkiškų korporacijų vadovais sutarė, 
kad imtis veiklos būtina. Kaip stu
dentų koalicijos vadovas P. Narutis

Pilypas Narutis

susitiko su kitų korporacijų atstovais, 
ir koalicija išsiplėtė, kai prie jos 
prisijungė neolituanai, ramovėnai ir 
kitos korporacijos.

Buvo nutarta protestą prieš sovie
tinę valdžią išreikšti plačiu Vėlinių 
paminėjimu Kauno kapinėse. Tai, kaip 
nurodo Pilypas Narutis, tapo ir jau 
susidariusio pogrindinės veiklos ry
šių tinklo išbandymu.

Į kapines susirinko apie 5000 
žmonių, dauguma - moksleiviai ir stu
dentai. Jiems įbauginti buvo mestos 
NKVD pajėgos. Kapinėse susirin
kusius žmones gaudė ir grūdo į 
sunkvežimius.

Kauno Vėlinių demonstracijos, 
nekaltų žmonių areštai kūrė dvasinį 
bendrumą, stiprino lietuvių vienybę. 
Tai buvo pradžia ir akstinas orga
nizuotis bei siekti didesnio tikslo - 
visuotinio tautos pasipriešinimo.

Susitikę po Vėlinių studentų koa
licijos nariai nusprendė pradėti 
pasipriešinimo veiklą. Taip atsirado 
Kauno organizacinis centras.

Vilniaus organizacinis centras

Kauno organizacinį centrą kūrė 
studentai ir VDU jaunieji dėstytojai, o 
štai Vilniaus organizacinį centrą įkūrė 
daugiausia ten dislokuoto 29 RA kor
puso (kuriame buvo sutelkta didžioji 
dalis lietuvių) karininkai. Tiesa, ir čia 
jungėsi jaunieji karininkai, o vadovavo 
Kauno ir Vilniaus studentų mėgiamas ir 
žinomas kaip karinio parengimo 
dėstytojas generalinio štabo majoras 
Vytautas Bulvičius. V. Bulvičiaus grupė
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veikė trejetukais ir praktiškai jungė visus 
aktyvius tos srities žmones. Šiame 
centre taip pat dalyvavo ir civiliai: dr. 
Pranas Padalis (Padolskas), J. Kazickas 
ir kt. V. Bulvičius rėmėsi ir šaulių orga
nizacijos žmonėmis, nors pačią orga
nizaciją sovietų valdžia uždraudė.

Vilniuje taip pat buvo minimos 
Vėlinės (beje, ne tik Vilniuje, bet ir 
kituose Lietuvos miestuose), buvo 
sovietinės represijos, ir tai tapo 
svarbiu visuotinio pasiryžimo prie
šintis veiksniu.

Bendro vadovaujančio centro 
sudarymas

1940 m. spalio 9 d. Kaune „Derby“ 
kavinėje susitiko keletas Kauno ir 
Vilniaus vadovaujančių narių, tarp jų 
buvo dr. Adolfas Darnusis, Leonas 
Prapuolenis, dr. Pranas Padalis, Pilypas 
Narutis, Vladas Nasevičius. Susitikimo 
metu buvo sutarta įsteigti pasiprie
šinimo organizaciją- Lietuvos aktyvistų 
frontą (LAF). Nuspręsta, kad ši orga
nizacija skirta organizuoti sukilimą prieš 
sovietinę okupaciją ir, esant palankioms 
aplinkybėms, atstatyti Lietuvos valsty
bės nepriklausomybę. Konspiracijos 
sumetimais Kauno ir Vilniaus centrai 
veikia savarankiškai. Kadangi sukilimui 
vykdyti reikia ginkluotų pajėgų, kurios 
sutelktos Vilniuje, todėl Vilniaus 
centras Lietuvos sostinėje tapo vy
riausiu, vadovaujančiu centru. Vilniaus 
centrui buvo pavesta pateikti numa
tomos vyriausybės narių sąrašą. Kau
no centrui, kaip patogiam geografiniam 
centrui, pavedama įvairių vietinių

Adolfas Darnusis 

centrų koordinacija ir vidaus bei 
užsienio ryšiai. Buvo sutarta neskelbti 
apie centrų įsikūrimą, o konspiracijos 
sumetimais veikti įvairių skirtingų 
pavadinimų organizacijų vardu4.

LAF‘as Berlyne

1940 m. lapkričio 17 Lietuvos 
diplomato pik. Kazio Škirpos iniciatyva 
įvyko LAF steigiamasis susirinkimas 
Berlyne. Kiek dabar žinoma, tai vi
sai nebuvo susiję su to paties pava
dinimo centru Kaune. Tokiu būdu 
atsirado trys vadovaujantys centrai: 
Berlyne, Kaune, Vilniuje.

Berlyno LAF ‘o centras buvo svar
bus ne tik tuo, kad veikė legaliai. Maža 
to, jis buvo įkurtas Vokietijos, su kuria 
buvo siejama karo su Sovietų Sąjunga 
viltys, sostinėje. Taigi čia buvo galima 
anksčiausia sužinoti apie galimo karo
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pradžią, o galbūt net ir gauti paramos 
ryšiui su pasipriešinimo organi
zacija Lietuvoje palaikyti.

Prasidėjus LAF'o centrų kon
taktams su Berlynu, buvo organi
zuoti ryšininkų žygiai tiek iš Lietuvos, 
tiek iš Berlyno, iš kurio buvo lau
kiama žinių apie numatomą karo 
pradžią ir galimą Vermachto paramą 
ginklais ir amunicija. Reikia pasakyti, 
kad asmeninių K.Škirpos ryšių su auk
štaisiais Vermachto karininkais dėka, 
karinė vadovybė labai palankiai 
vertino Sukilimo rengimą, o tam vi
siškai nepritarė nacių politinė vado
vybė. Dažniausiai ryšius su Berlynu 
ir K. Škirpa palaikė Vilnius.

1941 m. pavasarį Berlyną pasiekė 
LAF štabo narys, mjr. V. Bulvičiaus 
pavaduotojas, kpt. M. Naujokas, 
(Kumpis 24), kuris balandžio mėn.!3d. 
grįždamas, vokiečių saugumo paskir
tam palydovui nurodžius netinkamą 
vietą, pateko į pasalą, ir sužeistas 
prasiveržė pro NKGB sargybinius, bet 
žaizdų išsekintas buvo rastas tanku
myne. Pasienio sargyba jį nugabeno į 
Tauragės ligoninę, kur jis patikimai 
med. seseriai suspėjo perduoti infor
maciją apie karo pradžią - „1-10 
gegužės, LAF kovotojai turi sukilimo 
metu ant rankovės dėvėti baltą raištį 
su užrašu TDA.“ Netekusį sąmonės jį 
tuojau pat išsivežė saugumiečiai.Vis 
dėlto ši data buvo netiksli.

Laikinoji vyriausybė

Gavus per B. Stasiukaičio organi
zuotame tinkle Tauragės ligoninėje 

dirbančią med. seserį informaciją iš 
M. Naujokaičio, kurioje jau buvo 
nurodyta karo pradžios data, atpa
žinimo priemonės sukilėliams (raištis 
su TDA raidėmis), ir K. Škirpos pagei
davimas Laikinojoje vyriausybėje nu
matyti tris žmones iš Berlyno LAF, 
prof. J. Meškausko bute Kaune 
1941 m. balandžio mėn. L. Prapuolenis 
sukvietė pasitarimą, kuriame dalyvavo 
taip pat ir dr. Pr. Padalis ir VI. Nase- 
vičius iš Vilniaus bei aptarė Laiki
nosios Vyriausybės sudėtį, kuri balan
džio 22 d. abiejų - Kauno ir Vilniaus 
LAF‘o štabų - buvo patvirtinta. 
Laikinąją Vyriausybę sudarė:

Ministras pirmininkas - 
pik. K. Škirpa
Krašto apsaugos ministras - 
gen. št. mjr. V. Bulvičius 
Užsienio reikalų ministras -
R. Skipitis (iš LAF štabo Berlyne) 
Vidaus reikalų ministras - 
Vladas Nasevičius.
Švietimo ministras - 
prof. J. Ambrazevičius 
Finansų ministras - 
Jonas Matulionis 
Prekybos ministras - 
Vytautas Statkus 
Pramonės ministras - 
dr. inž. A. Damušis 
Žemės ūkio ministras - 
prof. B. Vitkus
Socialinės apsaugos ministras - 
dr. J. Pajaujis
Komunalinio ūkio ministras - 
inž. G. Landsbergis-Žemkalnis 
Susisiekimo ministras - 
inž. J. Masiliūnas
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Valstybės kontrolierius - 
J.Vainauskas.

Paskirtasis ministrų kabinetas 
privalėjo tuojau pat ruoštis veiklai 
savose ministerijose prasidėjus karui.5

Vilniaus štabo sužlugdymas bu
vo daugiausia susijęs su žadama vokie
čių parama - ginklais, karui prasidėjus, 
tačiau P. Naručio nuomone, Gestapas, 
nenorėdamas lietuvių sukilimo, perdavė 
šiuos ryšius sovietų saugumui, 
ir birželio 7-8 d. Vilniaus LAF’o karinio 
štabo nariai buvo suimti. Apie glaudų 
nacių saugumo policijos ir NKVD ryšį 
kalba taip pat dr. A. Idzelis savo 
knygoje ir straipsniuose6.

Vilniaus LAF’o štabo narys 
V. Nasevičius birželio 17 d. perdavė 
Leonui Prapuoleniui: „Dabar jūs, Kau
nas, vieni! Veskit!“

Po šių suėmimų buvo koreguotas 
Laikinosios Vyriausybės sąrašas.

Visam LAF’o tinklui gerokai pa
kenkė birželio 14 dienos trėmimai, bet 
drauge jie labai paaštrino neapykantą 
okupantams ir jų talkininkams. Krašte 
atsirado ginkluoti būriai, kurie šiaurės 
rytų Lietuvoje net ir sustabdė trėmimus.

Trėmimų metu buvo gauta patikima 
informacija apie karo pradžią birželio 
18-26 d. Pasitarus buvo nuspręsta, kad 
greičiausia, pagal Hitlerio tradiciją, jis 
prasidės sekmadienį, birželio 22 d., 
nors jau visą birželį Kaune vyko 
pasiruošimas.

Kauno LAF’o vadovybė

Remiantis studentų ateitininkų 
sąjunga ir studentų koalicija (čia 

jungėsi ne tik studentai, bet ir korpo
racijų filisteriai -jauni VDU dėstytojai) 
buvo sudarytas Kauno LAF’o štabas.: 
pirmininkas P. Narutis (Gr), pava
duotojas B. Stasiukaitis (Ga), J. Valiulis 
(Neo), Itn. Jucevičius (Ram), J. Milvy
das (Sk), R. Šatas (Gr), V. Vileišis 
(Varp), Itn.V.Stonis (Ga), Itn. A.Nau- 
džiūnas (Gr), J.Pajaujis (Gr), Ant. Ša
palas (Gr), Itn.K. Ambrozaitis (Ga), 
J. Rudokas ir kt. (Gr. - Grandies 
korp.narys, Ga - Gajos korp.narys, 
Varp - varpininkų korporacijos narys, 
Neo - neolituanų korporacijos narys., 
Sk - skautų „Vyties“ korp. narys, Ram. 
- korporacijos Ramovė narys.)

Praktiškai Kauno LAF’o štabui 
vadovavo studentas P. Narutis ir 
L. Prapuolenis, iš pradžių atlikęs 
tiesioginio tarpininko tarp Kauno ir 
Vilniaus štabų rolę. Vilniaus štabui 
žlugus, L. Prapuolenis tapo LAF’o štabo 
atstovu prie Laikinosios Vyriausybės.

Leonas Prapuolenis
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LAF’o štabai, susiję su Kauno šta
bu, buvo įsteigti apskrityse. Ruošian
tis Sukilimui, aptarti pagrindiniai sie
kiai Kaune - prasidėjus karo veiks
mams, pradėti sukilimą, skelb
ti Lietuvos Nepriklausomybę ir Laiki
nąją Vyriausybę. Išlaisvinti kalinius ir 
apsaugoti gyventojus, saugoti nuo 
sunaikinimo svarbiausias miesto 
komunalines įmones, įrengimus ir 
pastatus.

Tam, kad būtų palaikomas ryšys 
tarp atskirų sukilimo grandžių, o taip 
pat užtikrinta galimybė paskelbti suki
limo pradžią, nutarta naudoti radijo 
siųstuvus, kuriuos pagamino štabo 
nariai R.Šatas ir B.Kontrimas. Siųstu
vas buvo įrengtas saugioje vietoje 
Aleksote. Buvo ir rezervinis. Taip pat 
pasiruošta naudoti Kauno radiofoną ir 
radijo stotį. Rūpintis radiofonu buvo 
pavesta ten dirbusiam grandiečiui inž. 
St. Bagdanavičiui.Signalu pasiruošti 
sukilimui turėjo tapti vakare per radiją 
perduotos dainos „Saulelė raudona“, 
„Siuntė mane motinėlė“ ir „Karvelėli 
mėlynasai“.7

Perimant strateginius objektus, 
buvo nuspręsta remtis ne ginkluotos

Stasys Bagdanavičius

jėgos panaudojimu, bet tuose objek
tuose dirbančių lietuvių patriotiniu 
solidarumu.

Birželio 18 d. L.Prapuolenis, 
P. Narutis ir dr. A. Damušis dar kartą 
persvarstė visą sukilimo planą ir nutarė 
pasirinkti Senelių prieglaudą Aušros 
gatvėje LAF’o vyriausiojo štabo būs
tine bei sutarė birželio 22d. 10 vai. ten 
sukviesti LAF’o štabo posėdį/

Birželio 19 d. P.Narutis sukvie
tė atstovus iš provincijos, pranešė 
apie pasiruošimą sukilimui, nurodė 
sekti radiofono ir LAF’o trumpaban- 
gės stoties pranešimus 30-33 metrų 
diapazone bei įspėti LAF’o narius.

Penktadienį ir šeštadienį (birželio 
18 ir 19 d.) vakare per radiją vėl buvo 
pagrotos sutartos dainos : „Saulelė 
raudona“ ir kt. - taip įspėta pasiruošti 
sukilimui.

Vienas kebliausių uždavinių LAF’o 
štabui buvo nustatyti sukilimo pradžią.

1941 m. birželio 22 d. anksti ryte 
prasidėjo karas. Tos dienos ryte 
L. Prapuolenis su kai kuriais štabo 
nariais įsikūrė senelių prieglaudoje.

J. Rudokas ir jo grupė 22 dienos 
vakare užėmė pašto ir telegrafo centrą, 
jį apsaugojo nuo sprogdinimo, ir 
Raudonosios armijos štabui ir Kauno 
komendantūrai pranešė apie neva 
vokiečių išmestą desantą Kaune, o po 
to išjungė visus ryšius.9 Antroje 
nakties pusėje Kaune sovietų valdžia 
ėmė panikuoti ir pradėjo skubiai 
trauktis iš miesto, net ir dalies kalinių 
nespėjo išsivežti.

Kadangi grėsė pavojus radijo sto
čiai, V. Stonio ginkluota grupė buvo
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permesta saugoti radijo stoties ir 
antenų.

Kita štabo dalis susitelkė Chemijos 
institute (Vydūno ai.). Jau anksčiau 
buvo sutarta su pirmos ir trečios mili
cijos vadovais, kurie parūpino pati
kimus uniformuotus žmones ir 
lengvųjų ginklų.

Sekmadienį rusų tankai Savanorių 
prospektu riedėjo į Užnemunę, nors 
jau vokiečių lėktuvai buvo sudaužę 
Kauno aerodromą, ginklų dirbtuves. 
Fredoje degė sandėliai.

Birželio 22 d. sovietinis radiofono 
direktorius įsakė sunaikinti įrengimus - 
buvo sudaužytos radijo lempos.

Štabo studentai medikai parūpino 
greitosios pagalbos mašiną atvežti 
St. Bagdanavičiaus paslėptas radijo 
lempas, kuriomis jis pakeitė sudau
žytas. Tuo būdu jau pirmadienį ryte 
radiofonas buvo paruoštas darbui. 
Šios greitosios pagalbos mašinos kurį 
laiką buvo pagrindinė ryšio palaikymo 
priemonė.1"

Pirmadienio rytą LAF’o štabas 
gavo pranešimą, kad radiofonas ir 
radijo stotis pasirengusi transliacijai. 
Nors Kaunas dar nebuvo pilnai suki
lėlių rankose, Kauno LAF’o štabe 
nuspręsta nelaukti galimo greito 
vokiečių pasirodymo ir 23 dienos ryte 
viešai paskelbti Nepriklausomybės at
statymo deklaraciją.

Nepriklausomybės atstatymo 
deklaracija

Pirmadienį ryte LAF’o štabo na
riai L. Prapuolenis, dr. A. Damušis ir 
pik. J. Vėbra, lydimi Itn. Lukoše

vičiaus, nuvyko į radiofoną ir ten 9.28 
LAF’o vyriausiojo štabo vardu jo 
įgaliotinis L. Prapuolenis paskelbė 
Nepriklausomos Lietuvos atstatymą 
ir Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės sudėtį. Po to buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas". Sukilimo dekla
racija buvo paskelbta ir keliomis 
užsienio kalbomis. Tai buvo 
kulminacinis Sukilimo aktas. Sukilimas 
prasidėjo visoje Lietuvoje.

Štai šio pareiškimo tekstas:
„Susidariusi Laikinoji vėl naujai 

atgimstančios Lietuvos Vyriausybė 
šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvos valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę 
jaunoji Lietuvos valstybė entuziastin
gai pasižada prie Europos organizavi
mo naujais pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro iškan
kinta Lietuvių tauta ryžtasi kurti savo 
ateitį tautinės vienybės ir socialinio 
teisingumo pagrindais“.

Iš esmės, tik paskelbus Sukilimą, 
prasidėjo mūšis dėl Kauno. Vykdy
dami vokiečių kariuomenės pageida
vimą išlaikyti nesusprogdintus tiltus, 
lakūno Dženkaičio grupė Aleksote 
bandė užimti tiltą, tačiau išsigandusi 
sovietų karinė vadovybė tą tiltą 
pirmadienį susprogdino drauge su 
visais juo judėjusiais kariais ir 
technika. Buvo išsprogdinti taip pat 
geležinkelio ir Panemunės tiltai. Taigi 
liko atkirstos sovietų armijos divizijos 
Suvalkų pusėje.

Pirmadienį sukilėlių daliniai pradėjo 
telktis įvairiose miesto vietose, nors
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ginklų labai stigo. Tačiau jau ryte, 
paėmę didelį ginklų sandėlį buvusioje 
Parodos aikštėje (Radastų gatvėje) ir 
panaudoję greitosios pagalbos maši
nas, sukilėliai greit aprūpino susitel
kusius būrius12. Prasidėjo mieste liku
sių židinių likvidavimas ir kautynės su 
besiveržiančiais persikelti per Nemu
ną armijos daliniais. Šančiuose vyko 
žiaurūs mūšiai su ties Žaliu tiltu ir 
Napoleono kalnu susitelkusiais armi
jos daliniais. Taip pat naktį vyko aršūs 
susirėmimai su armijos daliniais, 
bandžiusiais forsuoti Nemuną šarvuo
tomis amfibijomis. Divizijos Kauną 
aplenkė.

Sukilėliai tris dienas visiškai kon
troliavo padėtį Kaune. Vokiečių kariuo
menės daliniai pasirodė tik ketvirtadienį. 
Jie neatnešė laisvės, dėl kurios kovota, 
bet iš jų rankų jos gauti ir nesitikėta.

Sukilimą parengė jaunimas” (žmo
nės, augusieji ir brendusieji Nepri
klausomoje Lietuvoje), kuris įžiebė

Šaltiniai

' A. Pakštas. Lietuvių Enciklopedija, 
t. XXI. Boston. I960, p. 382.

2 K. Škirpa. Sukilimas. 1973. 
Vašingtonas, p. 100-101.

’ J. Prapuolenis, iš pokalbio 2006 m. 
Asmeninis M. Bloznelio archyvas.

4 A. Damušis, „Į Laisvę", 1954. Nr.3 
(40), p. 4.

5 P. Narutis. Tautos Sukilimas 1941, 
JAV. 1994. p. 210.

6 A. Idzelis, Kova už Nepri
klausomybę 1941 m. „Į Laisvę“. 2006 
Nr.155 (192).

pasipriešinimo akcijas visoje Lietuvoje.
Per kelias kovų dienas Lietuvoje 

žuvo apie 2000 laisvės kovotojų.
Didžioji dalis žuvusiųjų buvo jau

nimas -jauni kariai, studentai, moks
leiviai, darbininkų vaikai.14

Tiesioginis sukilimo tikslas buvo 
pasiektas - Lietuva buvo paskelbta 
nepriklausoma, valdė sava vyriausybė. 
Sukilimas parodė, kad Lietuva į Sovie
tų Sąjungą buvo įtraukta prievarta, o 
ne savo noru, kaip skelbė bolševikai.

Sukilimas buvo sėkmingas ir tauta 
atgavo pasitikėjimą savimi, kuris buvo 
reikalingas naujoms okupacijoms pakelti, 
ir naujai iškovoti Nepriklausomybę.

Taigi į Kaune susibūrusį Sukilimo 
rengėjų būrį galima žiūrėti kaip į 
Nepriklausomos Lietuvos mokykloje 
išugdytą aktyvių patriotų branduolį, 
kurio neįbaugino kadrinės kariuomenės 
kapituliacija, ir kuris, drąsiai perėmęs 
iniciatyvą, suveikė kaip detonatorius, 
sprogdinant sovietinę tvarką.

7 P. Narutis, Tautos Sukilimas 1941, 
JAV, 1994, p. 258.

* Ten pat, p. 255.
“Ten pat, p. 315.
10 P. Narutis, op. cit. p. 277.
11 J. Brazaitis. Raštai.T. VI. 1985, 

Chicago, p. 67.
12 Ten pat. p. 53.
13 K. Drunga. „Pasaulio lietuvis". 

1981. Nr. 6-7.
14 A. Damušis. Lithuania against Soviet 

and Nazi aggression. JAV, 1998. p. 89.
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Svėdasų apylinkių 
partizanai

Zenonas Prūsas

Ši apylinkė dabar priklauso Anykš
čių rajonui. Tai yra viena iš lietuviš
kiausių apylinkių Lietuvoje. Sulenkė- 
jimas jos žmonėms visada buvo sve
timas: gal iš dalies dėl to, kad bau
džiauninkai priklausė Radviloms ar jų 
palikuonims, pavyzdžiui, italų kilmės 
grafui Marikoniui, kuris buvo vedęs 
Radvilaitę. Nei jis, nei prieš ar po jo 
buvę dvarininkai nebruko žmonėms 
nei lenkų kalbos, nei kultūros, kaip 
kad buvo įprasta sulenkėjusiems dva
rininkams. Net ir žmonių pavardžių 
nelenkino, slaviškas galūnes pridė
dami. Mažai žmonių mokėjo lenkiškai - 
daugiausia tie, kurie gyveno miestuose 
ir miesteliuose. Svėdasų kraštas vi
suomet buvo labai lietuviškas.

Tiesa, po 1863 metais numalšinto 
sukilimo į sukilėlių gyvenvietes rusai 
atkėlė šiek tiek rusų, tačiau su jais 
lietuviai beveik nebendravo. Pagal 
gyventojų skaičių, kuris svyravo apie 
tūkstantį, Svėdasai visuomet buvo 
mažas miestelis, įsikūręs labai gražioje 
vietoje, tarp nedidelių Alaušo ir 
Beragio ežerų. Miestelį kerta daug 
kelių (anksčiau tai buvo žvyro vieš
keliai), vedančių į Uteną, Anykščius, 

Panevėžį, Ukmergę, Kupiškį, Biržus, 
Rokiškį, taip pat į Vilnių ir Kauną. 
Todėl Svėdasuose visada buvo dideli 
turgūs. Po Pirmojo pasaulinio karo 
Svėdasuose buvo įsteigta J. Tumo- 
Vaižganto vardo gimnazija, kurios 
mokytojai ir aukštesniųjų klasių 
moksleiviai vėliau tapo partizanais. Šio 
krašto žmonės visuomet buvo patrio
tiški, aktyviai dalyvavo 1863-ųjų metų 
sukilime, 1905-ųjų metų įvykiuose, 
1918-1920 metų Nepriklausomybės 
kovose, 1941-ųjų sukilime ir ypač 
1944-1953 metų pasipriešinime.

Svėdasų apylinkei priklausė tik 
maža dalis Šimonių girios, kurios 
didžioji dalis yra Šimonių apylinkėje. 
Bet svėdasiškiai sudarė didžiąją dalį 
Šimonių girios partizanų. Viename 
didžiausių partizanų mūšių su rusais, 
įvykusio 1949 metų lapkričio 1-3 
dienomis, didžiuma partizanų taip pat 
buvo svėdasiškiai. Didelės, gerai 
ginkluotų sovietų pajėgos, įskaitant ir 
sunkiąją artileriją, gal net ir tankus, 
puolė lengvai ginkluotus lietuvių 
dalinius, įsitvirtinusius bunkeriuose. 
Tikslus partizanų skaičius iki šiol nėra 
žinomas. Buvo tuomet kautynėse
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panaudoti rusų tankai, ar ne, vietiniai 
žmonės ir dabar nežino, nes tuo laiku 
vyravo dėsnis: nežinau, nemačiau, 
negirdėjau. Tikrai žinoma tai, kad 
tankai važiavo per Svėdasų miestelį.

Svėdasų partizanų kovos yra de
taliai aprašytos Laisvės Kovų Archy
vo XX tome. 186-230 puslapiuose ir 
XXI tomo 5-67 puslapiuose, todėl 
šiame straipsnelyje tik peržvelgsiu 
įdomesnes detales. Remiantis Archy
vo duomenimis, šiose kovose žuvo ar 
buvo suimti 166 svėdasiškiai partizanai 
ir dar 21 atėję iš kitų Lietuvos vie
tovių. Yra pateiktos visųjų pavardės, 
vardai, gimimo datos ir vietos. Kai 
padėtis jau atrodydavo beviltiška, 
dauguma partizanų nusižudydavo, nes 
gal nenorėdavo, kad per kankinimus 
būtų priversti išduoti savo draugus. 
Žuvusiųjų partizanų skaičius yra 6 
kartus didesnis negu suimtųjų (160/ 
27). Tik 14,4% buvo suimti. Įdomus 
Stepono Šukio, kilusio iš Butėnų 
kaimo, atvejis. Jis buvo pacifistas, 
nusiteikęs prieš bet kokį žudymą, net 
ir zuikio nebūtų nušovęs. Bet, atėjus 
apsisprendimo valandai, ilgai nemąs
tydamas, jis pats nusišovė.

Nužudytų partizanų kūnai pa
prastai būdavo išmetami Svėdasų 
turgavietėje. Dabar ši turgavietė apau
gusi medžiais ir krūmais.

Įdomus ir dviejų seserų - Elenos 
bei Janinos Valavičiūčių - likimas. Jų 
tėviškė buvo prie pat Šimonių girios. 
Elena, baigusi Antalieptės žemės ūkio 
mokyklą, gyveno ir dirbo tėvų ūkyje 
Galvydžių kaime. Janina baigė Utenos 

gimnaziją su teise mokytojauti pra
džios mokykloje ir dirbo mokytoja. Abi 
tapo partizanų ryšininkėmis. Kai sese
ris susekė, jos, bijodamos, kad gali 
būti užverbuotos šnipinėti, pasitraukė 
į Šimonių girią. Partizanai jas priėmė su 
sąlyga, kad seserys gyvens skirtin
guose bunkeriuose. Elena gavo Nidos, 
o Janina - Astros slapyvaržius. Kai per 
užpuolimą Nidos bunkeris buvo sunai
kintas, apkurtinta garsaus trenksmo, ji 
trumpam neteko sąmonės ir buvo 
suimta. Tris dienas ją tardė ir kankino 
įvairiose vietovėse, reikalaudami, kad 
nurodytų, kur yra Algimanto apygar
dos vado bunkeris. Kaip tik jame 
gyveno jos sesuo Astra. Nida, žino
dama, kur šis bunkeris, ištvėrė kanki
nimus. Tai labai retas atvejis, nes pa
prastai vyrai tokių kankinimų neiš
tverdavo ir paslaptį išduodavo. Po to 
Elena buvo ištremta 25 metams į Sibirą, 
ten ištekėjo už lietuvio tremtinio ir 
vėliau grįžo į Lietuvą. Jos dėka sesers 
Astros gyvenimas pailgėjo trejais 
metais: 1952 metais ji žuvo; per tą laiką 
Astra užsitarnavo leitenanto laipsnį - 
ji buvo atsakinga už Algimanto apy
gardos ryšius. Jos bunkerį surado ir 
užpuolė 1952 metų spalio 13 dieną. 
Astra žuvo nuo priešo kulkos, ginda
ma bunkerį. Gijos viršininkas - Vaclo
vas Čepukonis - pasidavė ir buvo 
priverstas tapti nišų agentu smogiku. 
Taigi gal galima būtų sakyti, kad 
seserys Valevičiūtės nušluostė vyrams 
nosis ir įrodė, kad moterys gali būti net 
geresnės kovotojos nei vyrai. Kaip ir 
Emilija Pliaterytė, kuri tai įrodė per 1831 
metų sukilimą.
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Lietuvių kultūros ir 
patriotinės dvasios 

puoselėjimo bei gaivinimo 
milžinai

Stanislovas Abromavičius

Bernardas Brazdžionis

Lietuvoje 2007-ieji tapo Bernardo 
Brazdžionio (1907-2002), vieno žymiau
sių praėjusio šimtmečio lietuvių poetų, 
literatūros kritiko, metais. Jo gyvenimą 
ir kūrybą primena nauji leidiniai, 
kompaktinės plokštelės, filmai, 
parodos, kūrybos vakarai. Pasak 
literatūrinės spaudos, nors šiandien 
susidomėjimas Jo poezija kiek atslūgęs, 
literatūros specialistai to nedrama-

Aldona ir Bernardas Brazdžioniai, 
Mindaugas Babonas.

tizuoja: jie sako, kūryba negali būti 
vėliava, nuolatos plevėsuojanti bokšte. 
Tačiau net pats jauniausias poezijos 
mylėtojas Bern. Brazdžionio vardą taria 
su pagarba. Ir ne tik Biržų r., 
Stebeikėliuose, kur Poetas gimė, Žadei
kiuose, Pasvalyje ar Biržuose, kur 
mokėsi. Paskutiniaisiais gyvenimo 
metais Poetas buvo dažnas svečias 
renginiuose, dalyvavo jis ir 2000 m. 
birželio 29-ąją, kai į Lietuvą amžinam 
poilsiui sugrįžo J. Aisčio palaikai.

1934 m. Bem. Brazdžionis baigė 
Vytauto Didžiojo universitete Huma
nitarinių mokslų fakultetą, kur studi
javo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1940- 
1944 m. Kaune literatūros muziejaus 
vedėju dirbo pats Poetas. Jo iniciatyva 
pradėta kaupti ir kitų rašytojų archy
vinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo 
respublikiniu literatūros muziejumi. Jau 
pirmaisiais darbo metais Bem. Braz
džionis žengė svarbų žingsnį, davusį 
pradžią dabartinio muziejaus krypčiai
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ir pobūdžiui: patvirtintas statutas nu
matė peržengti Maironio memorialinio 
muziejaus ribas ir rinkti taip pat kitų 
lietuvių rašytojų archyvinę medžiagą. 
1941 m. muziejus pavadintas Maironio 
lietuvių literatūros muziejumi. 1944 
metų rudenį poetas pasitraukia į 
Vakarus, muziejus uždaromas.

Bem. Brazdžionio jubiliejaus pami
nėjimas Kaune ypatingas, nepakar
tojamas. Tai visų pirma susijęs su 
Maironio lietuvių literatūros muziejumi 
(direktorė poetė Aldona Ruseckaitė). 
Jubiliejiniai Bem. Brazdžionio renginiai 
apima visus 2007-uosius metus.

Liepos 11 d. muziejuje buvo pami
nėtos Poeto 5-osios mirties metinės. 
Šeimininkams net kilo problemų 
sutalpinti tuos šimtus norinčių pabūti 
su Kauno jėzuitų bažnyčios choru 
(meno vadovas A. Mišeikis), Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos solistu 
Danieliumi Sadausku, poetu ir kompo
zitoriumi Antanu Paulavičiumi, aktore 
Olita Dautartaite.

Literatūrologė dr. Silvija Rakutienė 
perbėgo prasmingu Poeto gyvenimu, 
nuo kūdikystės iki atgulimo amžinam 
poilsiui Kauno Petrašiūnų kapinėse. Iš 
pradžių tarsi ir nepripažintas, tačiau 
skynėsi kelią savo užsispyrimu ir talentu. 
Visada turėjo daug priešų, pavyduolių, 
tačiau šimtą kartų daugiau gerbėjų. 
Buvo prisiminta ir Poeto bendražygė ir 
žmona Aldona, kuri Poeto mirties dieną 
turėjo atžymėti savo 90-metį.

Robertas Keturakis mano, kad 
Bem. Brazdžionio eilėraštyje „Žemė“ 
(parašytas 1937 09 25) įžiūrėjo esmę, 

kurią suprato ir išaiškino laikinumą ir 
amžinybę:

Iš tavęs išaugo gilios juodos girios, 
tavo šiltos upės ir javų laukai, 
kartų kartos gimė, kartų kartos mirė - 
ta pati viena tu, viena tu likai (...)

Mes už tavo pėdą tavo pėdoj žūsim, 
tu krauju žydėsi kraujo Nemune. 
Iš tavęs išeisim, o tu verksi mūsų?
- Ne. O palydėsi? - Ne. Atminsi? - Ne.

Įvyko iškilmingos leidinio „Bernar
das Brazdžionis. Archyvai“ sutik
tuvės. Jį pristatė jo sudarytojos Jūratė 
Ivanauskienė ir Reda Rėklytė. Gausiai 
iliustruotoje knygoje daug autentiškos 
medžiagos, nuotraukų, laiškų, iš 
pirminių šaltinių aprašyti dar nežinomi 
didžiojo Poeto gyvenimo keliai ir 
takeliai. Moterys pasidžiaugė, kad lei
dinio pasirodymą parėmė ne tik 
Lietuvos Respublikos kultūros mini
sterija, Lietuvos tūkstantmečio minė
jimo direkcija, Kauno m. savivaldybė 
(miesto Garbės piliečiu buvo Poetas), 
bet ir Poeto sūnus Algis.

Maironio muziejus - vieta Lietu
voje, kur iš JAV atkeliavo didžiojo 
Poeto archyvas. Čia saugomas visas 
Bem. Brazdžionio kūrybinis, kultūrinis 
palikimas - apie 30 tūkst. eksponatų, 
vien apie 5500 knygų rašytojo bibli
oteka, įvairios spaudos komplektai, 
dokumentai, rankraščiai. Muziejaus 
direktorė A. Ruseckaitė sako, kad su 
jais visais susipažinti, juos susi
steminti, aprašyti, išstudijuoti gali 
prireikti dešimtmečio. Mūsų galbūt
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laukia daug netikėtumų... Ji didžiuojasi, 
kad Bem. Brazdžionis, pirmą kartą 
atvykęs iš JAV į Tėvynę po 45 metų, į 
muziejaus svečių knygą įrašė: 
„Džiaugiuosi, kad Maironio namai ne 
tik muziejus, ne tik archyvas, bet ir 
literatūros sodas, kur skamba poetinis 
žodis“.

Direktorė, kalbėdama apie Poeto 
archyvo kelionę iš JAV į Lietuvą, sakė: 
„Nežinau, ar kiekvieno Lietuvos rašy
tojo bibliotekoje rastume tokių knygų 
ir tiek lietuviškos spaudos, kiek jos 
radome ten. Visa Lietuvos ir išeivijos 
literatūra, visi autoriai, jų pirmosios ir 
paskutiniosios knygos, su autografais 
ir be jų. Daugiausia pokarinė ir 
šiuolaikinė literatūra. Kas buvo 
sukaupta prieš karą, liko Lietuvoje. 
Nedaug pasisekė vėl iš to laikmečio 
surinkti ir išsaugoti. Bibliotekos spek
tras nuo prieštaringo A. Gudaičio- 
Guzevičiaus iki kokio nors šiuolaikinio 
jauno poeto. Bet įdomiausia yra tai, 
kad B. Brazdžionio bibliotekoje knyga 
tarsi gyvas daiktas: su ja buvo 
ginčijamasi, diskutuojama, džiaugia
masi arba pykstama. Kai kuriose 
knygose pilna pieštuku prirašytų 
pastabų, pabraukymų, klausimų lyg 
autoriui, lyg sau. Į kitas knygas 
prikaišiota lapelių, ant kurių vėlgi 
prirašyta pastabų, replikų, minčių, 
kažkas pasižymėta. Šiuo atveju 
B. Brazdžionio kaip skaitytojo santykis 
su knyga yra įdomus, diskutuotinas, 
nagrinėtinas. Taip ir su spauda. 
Žurnalai ir laikraščiai daugiausia iš 
Lietuvos. Kažkas pabraukta, pažy

mėta, ant kraštelio užrašyta, kas 
svarbu ar skaitytina. B. Brazdžionio 
tvarkingumą, gal net pedantiškumą, 
rodo tai, kad jis yra pats „prisidaręs“ 
knygų, ypač romanų, iš buvusių 
„Pergalės“ žurnalų: kai spausdindavo 
tęstinius romanus, poetas išsiplėšdavo 
tą žurnalo dalį ir iš kelių numerių 
susirišdavo visą romaną. O kai jau gau
davo išleistą knygą, tos, pasidirbtos iš 
žurnalų, vis tiek neišmesdavo. Tokių 
„knygų“ irgi parsivežėme“.

A. Ruseckaitė pasakoja, kad gyvas 
būdamas B. Brazdžionis neskubėjo 
dalinti savo archyvo, todėl viskas 
tvarkingai išliko Los Andžele, beje, dalis 
bibliotekos, suvenyrų yra ir Kauno 
namelyje, Taikos prospekte. Čia nuo 
1989 m. poetas su šeima beveik kasmet 
lankydavosi, pagyvendavo, todėl 
susikaupė nemažai daiktų, knygų. 
Viskas, kas šiame namelyje yra, kol kas 
ten ir liks. Po B. Brazdžionio laidotuvių 
2002-ųjų vasarą ponia A. Brazdžio
nienė, anūkės Dalytė ir Bitutė svarstė, 
kam perduoti jų mylimo Tėtuko, o mums 
klasiko, memorialinį ir literatūrinį 
palikimą. Nusprendė perduoti Maironio 
lietuvių literatūros muziejui.

Šių metų Bernardo Brazdžionio 
paminėjimas Kaune prasidėjo dar 
vasario 4 d. paminklinėje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo vyskupas Juozapas Preikšas, 
po jų - iškilmingas Poeto 100-ųjų 
gimimo metinių paminėjimo koncertas.

Vasario 26 d. atidaryta paroda 
„Žemiška žmogaus kelionė - išvykimai, 
sugrįžimai“, virtuali paroda „Bernardui
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Brazdžioniui - 100“, parengta ir 
įgyvendinta edukacinė programa 
moksleiviams „Pažinkime Bernardą 
Brazdžionį“. Per tris šių metų mėnesius 
jau įvyko 5 renginiai gausiam 
klausytojų ratui, kartais vos galėjusiam 
tilpti muziejaus salėse.

- 2007 m sausio-kovo mėn. įvyko 
trys renginiai Trečiojo amžiaus univer
siteto Menų fakulteto klausytojams. - 
papasakojo mums Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus Bern. Brazdžionio 
skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė. - 
Vasaryje mūsų skyriaus darbuotoja 
Reda Rėklytė supažindino su Bernardo 
Brazdžionio memorialine biblioteka, 
kovo mėn. 21 d. klausytojai išgirdo 
daug naujų faktų apie poeto gyvenimą 
ir veiklą. Jubiliejiniame, galima sakyti 
pagrindiniame renginyje vasario 26 d., 
skirtame Bernardo Brazdžionio 100- 
mečiui. mums talkino literatūrologės 
prof. Viktorija Skrupskelytė ir dr. Dalia 
Kuizinienė. publicistas Juozas Kojelis, 
rašytojas Petras Palilionis, aktoriai, 
Kauno styginių kvartetas - Karolina 
Beinarytė (pirmas smuikas). Dalia 
Terminaitė (antras smuikas), Dovilė 
Sauspreikšaitytė (altas) ir Saulius 
Bartulis (violončelė). Kovo 7-ąją 
pristatėme P. Palilionio, P. Garnio, V. 
Balsio irkt. sukurtą videofilmą „Vėtrose 
nepaklydęs“, kovo 16-tą pristatėme 
Sigito Jačėno kompaktinę plokštelę 
„Bernardas Brazdžionis. ..Perpasauli 
keliauja žmogus“ (leidėjas - įstaiga 
„Vieno aktoriaus teatras“). Ir vėl mums 
talkino menininkai - pianistė Rūta 
Blaškytė, aktoriai V. Kochanskytė ir 
P. Venslovas.

Malonu, kad visuose renginiuose 
buvo šimtai klausytojų, Bern. Braz
džionio kūrybos gerbėjų.

Tuo renginiai Kaune dar nesi
baigė. Balandžio mėn. vyko viktorina 
moksleiviams ir suaugusiems „Bernar
do Brazdžionio gyvenimas ir kūryba". 
Bus dar vykdomas respublikinis 
moksleivių skaitovų konkursas pagal 
poeto kūrybą. 1 turas - lapkričio 10 d.; 
II turas - lapkričio 24 d.

- Mūsų muziejuje Brazdžionio 
archyvas po Maironio yra pats 
didžiausias, jo medžiaga atskleidžia 
Bern. Brazdžionį - žmogų, poetą, 
visuomenininką; mylintį vyrą ir 
rūpestingą tėvą; senelį, humoru 
trykštantį bičiulį, kaimyną; jautrų brolį, 
artimą giminaitį, - sako Jūratė Iva
nauskienė. - Atrodo, tiek daug žino
jome apie B. Brazdžionį. tačiau 
tyrinėjant archyvą aiškėja nemažai 
naujų įdomių gyvenimo faktų, 
charakterio bruožų, bendravimo ypa
tumų... Juolab, kad poeto gyvenimas 
ir veikla nėra išsamiai ištyrinėti. 
Muziejininkai, gilindamiesi į turimus 
eksponatus, tarsi iš naujo „dėlioja“ ir 
aiškinasi ilgo 95-erių metų gyvenimo 
kelią. Rankiojame faktus po šapelį, 
klijuojame poeto gyvenimą tartum lizdą 
iš laiškų, fotografijų, dokumentų, 
užrašų, įvairių rankraščių, spaudos, 
amžininkų prisiminimų. Jo šimtmečio 
jubiliejus mums yra gera proga 
pasitempti, išbandyti savo jėgas 
dideliems skrydžiams. Džiaugiamės, 
kad galime pateikti mūsų lankytojui 
įdomių ir naujų detalių iš Poeto 
gyvenimo ir kūrybos. Kasdien su
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jauduliu prisiliečiame prie Poeto 
archyvinių dokumentų, nes daug kas 
ten yra mums nauja, be galo įdomu.

Pabaigai dar keli pagiriamieji žodžiai 
Maironio literatūros muziejaus veiklai. 
Jis tapo pagrindiniu Kauno kultūriniu 
simboliu, muziejaus salėse parodoms, 
renginiams, naujų knygų pristatymams 
vietos užtenka ir literatūros klasikams, 
ir pirmuosius žingsnius žengiantiems 
meno kūrėjams.

Tarsi baigiamasis metų akordas 
spalio antroje pusėje muziejuje 
numatyta mokslinė konferencija „Nuo 
Maironio iki Bernardo Brazdžionio: 
tarp tradicijų ir modernizmo“. Jos 
medžiaga planuojama išleisti atskiru 
leidiniu.

Jonas Aistis

Jono Aisčio (1904-1973) vaikystės 
miestelis Rumšiškės (25 km atstume 
nuo Kauno) jo širdyje buvo iki pat 
mirties. Gimė būsimasis poetas Kam
piškių k. (dabar - Kauno marių dug
nas), jam būnant trejų metų, tėvai 
persikėlė į Rumšiškes, o skirstantis 
miestelio ūkininkams į vienkiemius, 
1914 m. pasistatė trobesius Išlaužos 
vnk., netoli Dovainonių k. (dabar - 
Kaišiadorių r.). „Jis [skurdas] mane 
sekiojo ir stovėjo akyse kaip „Liūdnos 
pasakos“ apskarusi Juozapota. Ir ne tik 
asmeninis, tačiau įdribusiais stogais, 
apnuogintais grebėstais lūšnos, nukan
kinti darbu arkliukai. Slėgė dvasinis 
žmonių skurdas“, - rašys poetas jau 
daug vėliau. 1919 metais išvažiavo į 

Kauną mokytis „Aušros“ gimnazijoje 
„namų audimo švarkeliu ir apnešiotais 
batais“. Visko siekė tik dideliu darbu. 
Buvo tvirtai tikintis. Jau tėvams gyve
nant Išlaužos k., vasaroti atvažiavęs 
Antanas Miškinis stebisi, kad Jonas 
kiekvieną sekmadienį eina į Rumšiškių 
bažnytėlę, o jei reikalai neleidžia - 
meldžiasi čia pat, gamtoje.

Su Lietuvos švietimo ministerijos 
stipendija 1936 metų gegužę išvykęs 
studijuoti į Prancūziją, dar tris kartus 
trumpesniam ar ilgesniam laikui sugrįžo 
namo. Paskelbtas 1937 metų lietuvių 
literatūros premijos laureatu už 
eilėraščių knygą „Užgesę chimeros 
akys“. Tada jis dar Jonas Kossu-Alek- 
sandravičius. Komisija (M. Miškinis, 
M. Biržiška, K. Binkis, V. Alantas, 
K. Masiliūnas) nutarė, kad eilėraščiai 
„ritmikos, melodikos, rimo ir frazės 
struktūros atžvilgiu yra pasiekę aukštą 
tobulumą; išryškina tragingą mūsų 
laikų žmonių likimą; lietuvišką nuotaiką 
ir pasaulėvoką sieja su universaliomis 
idėjomis“. Po paskutinių atostogų 1939 
metų lapkritį išvažiavo iš Lietuvos, 
palydėtas K. Binkio, A. Miškinio, 
A. Rimydžio, baigiamųjų egzaminų 
Grenoblio universitete laikyti, bet į 
Lietuvą jau nesugrįžo. Poeto vardas 
buvo sovietų išbrauktas iš vadovėlių, 
mokslinių ir istorinių veikalų, tik ne iš 
jo kraštiečių atminties.

Tai buvo abipusė meilė. Dar 
gyvendamas Vašingtone, 1973 m. 
sausio 7 d., jausdamas, kad Viešpats 
jį šaukia pas save, rašė brolio Juozo 
sūnui Justinui, kad norėtų, jog jo
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kaulelius priimtų Rumšiškių žemelė, 
šalia tėvelių kapo. Tada tai atrodė 
neįmanoma, nes režimas bijojo jo net 
mirusio. Net mes, Rumšiškių vidurinės 
mokyklos mokiniai, iš nuogirdų žino
jom apie poetą, tačiau nesuvokėm, kad 
tai vienas didžiausių lyrikų per visą 
Lietuvos raštijos istoriją, kaip teigs 
vėliau Bernardas Brazdžionis.

Po pusšimčio metų draudimo Jonas 
Aistis sugrįžo patriotiškai nusiteikusių 
jo talento gerbėjų dėka. Vieta Dovai- 
nonių k., kur kažkada buvo tėvų 
sodyba, buvo paversta tarybinio ūkio 
sąvartynu. Visuomenė be valdžios 
paramos 1987-1988 m. atkasė gyve
namojo namo pamatus, o 1989 m. 
liepos 8 d. pirmą kartą Lietuvoje 
iškilmingai paminėjo poeto 85-ąsias 
gimimo metines. Lapkričio 6 d. sodyb
vietėje pašventintas kryžius, stoga
stulpis prie kelio Rumšiškės-Dovai- 
nonys. Nuo to laiko poeto gimtadienis 
minimas kasmet. Iškilmėse yra daly
vavę daug Lietuvoje žinomų kultūros 
veikėjų, politikų, tarp jų poetą pažinoję 
Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradū- 
nas, jo eiles skaitė aktorė Virginija 
Kochanskytė, Laimonas Noreika, 
Petras Venslovas, liūdėjo poeto 
giminaičiai iš Lietuvos ir užjūrio. 1994 
m. liepos 3 d., minint poeto 90-ąsias 
gimimo metines, prie Rumšiškių 
seniūnijos administracinio pastato 
atidengtas visuomenės iniciatyva 
pastatytas J. Aisčio paminklinis 
biustas (skulptorius V. Žuklys, 
architektas S. Petrauskas). Atidengimo 
iškilmėse dalyvavo iš JAV atvykusi 

poeto žmona Aldona Aistienė su dukra 
ir anūkėmis, B. Brazdžionis, K. Bradūnas, 
prof. Vytautas Landsbergis.

Kasmet vidurvasarį, per didįjį 
gamtos sužydėjimą, renkasi į Rum
šiškes poeto Jono Aisčio gerbėjai 
pažymėti poeto gimtadienį. Miestelio 
bažnytėlė, kuri 1958 metais tuomečio 
klebono kun. Jono Žemaičio pastan
gomis atkeliavo iš būsimo Kauno 
marių dugno, dar mena Aleksan
dravičių Jonuko dvasią. Čia jis, už 
Nemuno buvusio Kampiškių dvaro 
kalvio Kazimiero Aleksandravičiaus ir 
vaikus auginusios Marijonos jaunėlis, 
po gimimo mirtimi vadavęsis, 1904 m. 
liepos 17 d. vikaro kun. Juozapo 
Pakalniškio buvo pakrikštytas, o dar 
po gal devynerių metų mamos išmo
kytas poterių iš klebono kun. Petro 
Galkaus priėmė Pirmąją Komuniją.

Didelis J. Aisčio kūrybos gerbėjas 
Vytautas Markevičius dar 1992 m. ėmėsi 
iniciatyvos kurti Rumšiškėse J. Aisčio 
muziejų. Prisidėjo Liaudies buities 
muziejaus darbuotojai dr. E. J. Mor
kūnas, dizaineris R. Aranauskas, Mairo
nio lietuvių literatūros muziejaus 
muziejininkė R. Mažukėlienė. Daug 
eksponatų padovanojo poeto seserys 
V Kudrevičienė, M. Šlemkienė, E. ir M. 
Aleksandravičiūtės, sūnėnai Justinas ir 
Juozas Aleksandravičiai ir kt. Aldona 
Aistienė iš Amerikos atsiuntė poeto 
asmeninių daiktų, knygų. Taip Kaišia
dorių r. savivaldybės ir entuziastų dėka 
1997 m. liepos 12 d. muziejus buvo ati
darytas. Muziejaus direktore paskirta 
Gražina Markevičiūtė-Meilutienė.
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Įdomumo dėlei pasakysime, kad jos 
senelis Bernardas Markevičius 1912 m. 
vietos pradžios mokykloje buvo mažojo 
Jonuko Aleksandravičiaus suolo 
draugas. Pirmiausia Gražina susirado 
poeto šeimą JAV. po visą Lietuvą 
išsibarsčiusius brolius, seseris, jų 
vaikus, apėjo Rumšiškių gyventojus, 
ieškodama busimųjų muziejaus 
eksponatų. Dar ir dabar muziejus gauna 
netikėtų dovanų, primenančių J. Aistį - 
senų laikraščių, knygų, atsiminimų apie 
poetą.

Poeto palaikai į Rumšiškes atkeliavo 
2000 m. birželio 29 d. su didelėmis 
iškilmėmis ir atgulė amžinajam poilsiui 
netoli tėvelių ir dar 1860 metais statytos 
koplytėlės, kurioje ne kartą meldėsi 
vaikas būdamas. Kapą puošia gražus 
paminklas, čia visada žydi gėlės...

Dar 1989 metais, tuometis Pra- 
vienos ūkio vadovas Jonas Načajus, 
doras ir šviesaus atminimo žmogus, 
įsteigia premiją J. Aisčio kūrybos 
populiarintojams. Deja, po trejų metų 
neliko šios premijos fundatoriaus...

2004 m., švenčiant poeto 100-ąsias 
gimimo metines. J. Aisčio literatūrinę 
premiją įsteigė Kaišiadorių rajono 
savivaldybė (meras Romualdas Urmi- 
levičius). Jos laureatais jau yra tapę 
poetai Jonas Juškaitis (2004 m.), 
Stanislovas Abromavičius (2005 m.), 
Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnienė bei 
Robertas Keturakis (2006 m.). 2007 m. 
laureate paskelbta poetė, Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus Kaune 
direktorė Aldona Ruseckaitė.

Aldona Puišytė-Grigaliūnienė gy
vena Kaune (g. 1930 01 04 Jurge-

Grupė Į LAISVĘ fondo studijų savaitės dalyvių prie Jono Aisčio paminklo Rumšiškėse 
2004 m.
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liškiuose, Jurbarko r.). Elenos Aušraitės 
slapyvardžiu bendradarbiavo antiso- 
vietinio pogrindžio leidinyje „Rūpinto
jėlis“. 1986-ųjų „Poezijos pavasario“ 
laureatė už knygą „Įvardijimai ir 
sąskambiai”. 2005 metais - Lietuvos 
rašytojų sąjungos premijos laureatė už 
eilėraščių rinktinę „Palaimink žodį ir 
aidą”. 2005 metais apdovanota Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi. Išleido keliolika 
eilėraščių ir poemų rinkinių.

Aistis yra jos mylimiausias poetas 
nuo pat vaikystės, kai dėdės kunigo 
bibliotekėlėje rado rinkinėlius „Inty
mios giesmės“ ir „Eilėraščiai“. Posmus 
išmokusi mintinai. Vėliau šios ir kitos 
J. Aisčio knygos buvo slepiamos. 
Alfonsas Nyka-Niliūnas kažkada yra 
pasakęs, kad kai kurie J. Aisčio 
eilėraščiai turėtų būti laikomi 
šedevrais. Aldona dar kartą patvirtina, 
kad tokie žmonės, kaip J. Aistis, gimsta 
kartą per šimtą metų. Ji yra parašiusi 
eilėraščių ciklą .„Aistis ir Rumšiškės". 
Norinti bent kiek būti panaši į J. Aistį, 
šį poezijos genijų.

Robertas Keturakis. poetas, 
prozininkas, yra vienas produkty
viausių Kauno rašytojų (g. 1935 m. 
Jonučiuose, Kauno r.). Gyvenimą 
paskyręs ne tik savo, bet ir kitų autorių 
kūrybai, yra kelių dešimčių knygų 
redaktorius, palydėtojas į kelią pas 
skaitytojus. R. Keturakis - 1988 metų 
„Poezijos pavasario" laureatas.

- Tie apdovanojimai, kurie atiteko 
J. Aisčiui gyvam būnant (1937 m. 
Lietuvos valstybinė premija ir kt.). - tai 
tik mažoji dalis įvertinimo jam. 
Didžiausias įvertinimas - tai visų mūsų 
meilė, - sako R. Keturakis. - Dievo 
palaimintas poetas atstovavo savo 
tautai taip, kad net mūsų priešai buvo 
pritilę. Jis surinko ir išleido Lietuvos 
partizanų dainas, kurios turėjo įtakos ir 
jo paties kūrybai. Aistis, kaip ir 
Maironis, lydi mane nuo pat vaikystės. 
Dar vaikas būdamas iš mamos išgirdau 
poeto eilėraščius, o jau mokykloje visi 
per pertraukas deklamavome eilutes 
apie „lauką, kelią, pievą, kryžių...“.

Aldona Ruseckaitė studijuoja 
J. Aisčio susirašinėjimą su Bernardu 
Brazdžioniu ir Antanu Gustaičiu. Dalį 
savo darbo yra paskelbusi, svajoja 
apie atskiro leidinio išleidimą.

Minint poeto Jono Aisčio gimimo 
šimtąsias metines, jo draugus, gerbė
jus nudžiugino šiai progai parengta ir 
išleista Stanislovo Abromavičiaus ir 
Gražinos Meilutienės knyga „Mėlynieji 
vaikystės šilai”. Knyga nepretenduoja 
į enciklopediją savo formatu ir infor
macija, tačiau talpina daugiau nei 
penkių kartų Aleksandravičių giminės 
istoriją, Rumšiškių krašto gyvenimą ir 
tradicijas, jungia jas su to meto 
kartografijos, dokumentų ir laiškų 
fragmentais. Knygoje atsakyta į amži
ną klausimą, iš kur atėjo ta graudi 
graudi Poeto daina.
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Šaulys ir partizanas 
Antanas Kušlys

Gintaras Lučinskas

Antanas Kuilys 1940 m.

Antanas Kušlys gimė 1913 m. bir
želio 13 d. Marijampolės aps. Liudvi
navo vis. Želsvos k. Jis buvo šeštasis 
suvalkiečių ūkininkų Andriaus ir Bar
boros Kušlių vaikas. Šeimoje užaugo 
dešimt vaikų - keturios seserys ir šeši 
broliai, kurių vienas - Julius - mirė 
1939 metais. Antanas, baigęs 6 gim

nazijos klases. 1935-1936 metais 
tarnavo 9-ame pėstininkų pulke 
Marijampolėje eiliniu, vėliau 2-ame 
Ulonų pulke Alytuje muzikantu. 
Želsvos kaime gimusių ir gyvenusių 
brolių Kosto. Juliaus, Felikso ir 
Antano Kušlių orkestrą simniškiai, 
Marijampolės apylinkių gyventojai 
gerai žinojo. Švenčių, minėjimų die
nomis broliai atsinešdavę instru
mentus ir grodavę. A. Kušlys buvo 
Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1939 
metais vadovavo Simno šaulių būriui. 
Nuo 1938 m. jis dirbo Seirijuose, Sim
ne, Vilniuje tarnautoju. 1940 metais po 
sovietinės okupacijos iš pareigų buvo 
atleistas. Vengdamas suėmimo, slap
stėsi. Tačiau 1941 m. birželio 14 d. į 
Kazachstaną buvo ištremta A. Kušlio 
žmona Julija su penkiamečiu sūneliu 
Leonu, kurie tuo metu gyveno Kalva
rijoje. Antaną ši žinia pasiekė vėliau, 
jis dėl to labai pergyveno, vis saky
davo: „pražudė mano vaiką, išvežė, 
nebėra jo gyvo“, nes netikėjo, kad 
toks mažas išgyvens tremtyje.

1941 m. birželio 22 d. A. Kušlys 
įstojo į sukilėlių gretas, grįžo į Vilnių, 
kur su partizanais nuginklavo 60 
sovietinių milicininkų ir užėmė buvusią
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milicijos įstaigą. Birželio 25 d. su 100 
partizanų suorganizavo geležinkelio 
policiją, kuri saugojo 24 geležinkelio 
stotis nuo užpuolimų ir diversijų. 
A. Kušlys buvo paskirtas Vilniaus 
geležinkelio policijos viršininko pava
duotoju. Vėliau dirbo Simno mokesčių 
inspekcijoje kortelių biuro viršininku. 
Sugrįžus sovietams, nenulenkė galvos 
prieš okupantus, į jų kariuomenę tar
nauti nėjo. Su broliu Feliksu slapstėsi 
namuose, Zelsvoje. Kaimynas stribas 
juos vis skųsdavo, stribai nuolat dary
davo jų namuose kratas. Bet Antanui 
su Feliksu vis pavykdavo pasislėpti - 
troboje buvo toks užkaboris, atitvertas 
siena, ten jie užlįsdavo ir prabūdavo 
kol vykdavo kratos. Nuo 1944 m. rug
sėjo mėn. A. Kušlys pradėjo parti
zanauti. Tapo Simno valsčiuje veikusių 
partizanų junginio vadu, pasirink
damas slapyvardį „Vilkas".

Klasikiniu lietuvių partizanų orga
nizavimosi pavyzdžiu buvo pirmasis 
Simno valsčiaus būrys. 1944 m. 
rugsėjo mėn. Simno milicija Pon- 
kiškių k. suėmė Praną Miškinį, bet 
vežant į valsčiaus skyrių jį išvadavo 
greitai susiorganizavę Aleksandras 
Miškinis, Vladas Dranginis ir Alek
sandras Šukevičius. Iki rugsėjo pabai
gos susirinko 10 vyrų, kuriems vado
vauti ėmėsi Antanas Kušlys (gyv. 
Atesnykų k.) ir nuo spalio 1 d. jie 
oficialiai ėmė veikti kaip partizanų 
būrys. Pradžioje veikė susirinkdami 
uždaviniams vykdyti paskirtomis 
dienomis konspiraciniuose butuose, 
po to bijodami apsupimo jau rinkosi 
miške ar lauke, šiaip vaikščiodami be 

ginklo. Veikė Buckūnų, Metelių, Ates
nykų, Ponkiškių k., o lapkričio pabai
goje pirmą kartą pasirodė atvirai su 
18-20 ginkluotų partizanų grupe pra
žygiavę per Buckūnų k. į Metelius.

1944 m. gruodžio pradžioje Simno 
vis. Ūdrijos, Metelių, Buckūnų, Pon
kiškių k. apylinkėse veikusį Skrajojantį 
būrį, vadovaujamą A. Kušlio-Vilko, 
sudarė apie 30-40 kovotojų, kurie 
judėjo ir Krokialaukio, Miroslavo vis. 
teritorija, dalyvavo Gudelių puolime.

1945 m. sausio 19-20 d. A. Kušlio- 
Vilko vadovaujami apie 40 partizanų 
puolė Ūdriją (Alytaus vis.), siekdami 
sustabdyti besiorganizuojančius stri
bus: apšaudė milicijos būstinę, nukovė 
NKVD įgaliotinį ir stribų būrio vadą 
P. Rabinską bei 2 okupantų talkininkus, 
rekvizavo nemažai sovietinių aktyvistų 
turto, paėmė 12 šautuvų.

Daugėjant partizanų, Simno, Miro
slavo, Krokialaukio ir dalyje Alytaus 
vis. formavosi dar trys vietiniai būriai, 
suskirstyti į skyrius. 1945 m. pradžioje 
partizanai užmezgė ryšį su LLA 
Alytaus apylinkės vadu bei štabu.

1945 m. sausio 18 d. Marijampolės 
aps. Gudelių vis., 2 km nuo Daukšių 
parašiutais nusileido Vlado Kuprevi- 
čiaus-Astos vadovaujama desantinin
kų grupė. Desantininkai ėmė aktyviai 
ieškoti ryšių su partizanais. Sausio 
pabaigoje Balbieriškio miške paliktas 
organizuoti ryšiams desantininkas 
Leonas Junelis-Leonas sutelkė 20 par
tizanų (daugiausia iš Gudelių vis. 
kaimų), o prisijungus dar vienam, 
A. Kušlio-Vilko vadovaujamam būriui, 
vasario pradžioje Balbieriškio miške
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Kuprusevičiaus vadovybėje buvo apie 
80 partizanų dalinys.

1945 m. vasario 1 d. šis jungtinis 
kelių vietovių partizanų dalinys surengė 
Gudelių puolimą. 60-70 partizanų 
susitelkė Balbieriškio vis. Būdos k., kur 
visą sausio 31 d. ruošėsi antpuoliui: 
mobilizavo arklius ir pastotes, partizanai 
saugojo kelius ir neleido niekam išvykti 
iš kaimo, tuo užsitikrindami slaptumą. 
Keliomis pastotėmis prisiartinusios prie 
Gudelių per pusę kilometro, pas 
gyventoją palikusios vežėjus su 
apsauga, pagrindinės jėgos puolė 
miestelį, apšaudė valsčiaus pastatą, 
kuriame gynėsi kolaborantų įgula, 
nukovė vieną milicininką, išvadavo 4 
suimtuosius ir be aukų trimis grupėmis 
po 15-20 vyrų pasitraukė Balbieriškio 
link, į Birštono vis. Dzingeliškių mišką. 
Dzingeliškių k. šie partizanai dar nušovė 
Birštono NKVD milicininką, o du 
kolaborantai spėjo pasprukti iš kaimo; 
artinantis rusų pajėgoms dalinys perėjo 
į Punios šilą, pakeliui išsiskirstydami 
grupėmis - A. Kušlio-Vilko būrio 36 
vyrai grįžo į Simno vis. ir laikėsi miške 
prie Žuvintu, Bambininkų ir Alek- 
nonių k.

Dalis šio skrajojančio partizanų 
dalinio tęsė puolimo operacijas. 
Vasario 12 d. jungtinės A. Kušlio-Vilko 
ir Itn. V. Stepulevičiaus pajėgos - apie 
80 partizanų - puolė valsčiaus centrą- 
Miroslavą. Šio miestelio užėmimo 
operacijoje dalyvavo ir B. Vitkausko 
vadovaujama Nemunaičio apylinkių 
partizanų grupė. Puolimo metu parti
zanai nukovė NKVD operatyvinį įga
liotinį Itn. V. F. Kriukovskij, milicininką 

K. Garbacevičių ir 12 stribų, sušaudė 
komsorgo Jaciunsko 3 asmenų šeimą 
(kitais duomenimis buvo nukauta apie 
17-20 rusų ir stribų), sunaikintas vals
čiaus pastatas, paimti dokumentai, 
blankai, antspaudai. Buvo suimti vals
čiaus pirmininkas Kavaliauskas ir 
NKVD valsčiaus poskyrio viršininkas 
j. Itn. Korovin, bet jiems iš egzekucijos 
vietos pavyko pabėgti. Vasario 16 d. 
partizanai surengė pasalą prie Žaga
riu k. kelyje į Balbieriškį, kurios metu 
buvo nukauti 6 stribai, 3 išsigelbėjo 
pabėgdami, buvo išvaduoti 2 suimtieji.

A. Kušlio-Vilko būrys ruošėsi pulti 
ir Simno miestelį, tačiau atsirado išda
vikų, kurie pranešė apie tai enkave
distams. 1945 m. vasario 13-18 d. infor
matorių „Polevojaus“, „Lesniko“, 
„Lisicyno“ duomenimis Simno vis. 
miške aplink Žuvintu, Bambininkų ir 
Aleknonių kaimus buvo lokalizuotas 
A.Kušlio-Vilko vadovaujamas būrys, 
besirengiantis Simno puolimo opera
cijai. Vasario 21 d. 6 vai. ryto 94-ojo 
pasieniečių būrio 2-oji komendantūra 
su Simno 35 stribų būriu, vadovaujami 
pasieniečių būrio vado kpt. Pogore- 
lovo ir valsčiaus NKVD skyriaus vir
šininko Itn. Smirnovo, netikėtai ap
supo Liepakojų kaime (13 km iki Simno) 
poilsiui apsistojusius 36 partizanus. 
Berniuką, bėgusį per kalną pranešti 
partizanams, kad yra apsupti, čekistai 
negailestingai nušovė. Dvi valandas 
trukusiame mūšyje žuvo 32 vyrai 
(pavardėmis žinomi 21), tarp jų ir 
vadas, vienas sužeistas paimtas į 
nelaisvę ir tik 3 pavyko prasiveržti. 
Partizanai priešinosi įnirtingai; vienas,

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2007 45

47



Praeitis ir dabartis

nenorėdamas pasiduoti gyvas, pats 
nusišovė, du sudegė gyvi, priešui 
uždegus daržinę. Rusams atiteko 8 
kulkosvaidžiai, 20 šautuvų, 18 auto
matų, 20 granatų, šovinių, įvairūs 
dokumentai. Rusų nuostoliai neaiškūs 
(pagal oficialią ataskaitą tik sunkiai 
sužeistas pasienietis seržantas). Žuvu
siųjų kūnai buvo nuvežti „atpažinimui“ 
į Simną, kur miestelio aikštėje išgulėjo 
dvi dienas. Simno partorgas Antanas 
Kvederavičius prie išniekintų lavonų 
susirinkusiems išdrožė kalbą, gąsdin
damas, „kad visų tų, kurie yra bandoje 
arba remia ją kuo nors, laukia toks pat 
likimas“. Vėliau stribai leido juos 
palaidoti Simno kapinių teritorijos 
pakraštyje, vienoje duobėje.

Sovietmečiu gėlės čia buvo neša
mos slaptai, o 1989 metais iš Dzūkijos 
laukuose surinktų akmenų žuvusiųjų 
giminės ir artimieji pastatė paminklą, 
kurio apačioje raudono granito plok
štėse iškaltos Liepakojų kaime žuvusių 
partizanų pavardės: Antanas Kušlys 
1913 / Feliksas Kušlys 1909 / Alfonsas 
Jarmalavičius 1924 / Stasys Pauža 

1925 / Juozas Stenionis 1923 / Stasys 
Nedzinskas 1925 / Vincas Paršeliūnas 
1915/ Bolius Paršeliūnas 1924 / Vincas 
Petrukonis 1918/ Vladas Petrukonis 
1919 / Bronius Aleksandravičius 1924 / 
Antanas Šerkšnas 1914 / Vincas 
Šerkšnas 1911 / Steponas Gaigalas 
1910 / Juozas Berčiūnas 1917 / 
Algirdas Berčiūnas 1923 / Juozas 
Stadalius 1922 / Leonas Navickas 
1922 / Juozas Miliauskas 1924 / Stasys 
Katalynas 1924 / Petras Marcin
kevičius 1911/ Vincas Brenkis 1926.

Paminklas atidengtas 1990 m. 
spalio 20 d.

Antanas Kušlys žuvo taip ir nesu
žinojęs, kad jo sūnus Leonas gyvas. 
1947 metais motina Julija su juo pabėgo 
iš tremties Kazachstane, Gurjevo srityje, 
Makato gyvenvietėje. Gyveno pas 
gimines, tačiau greitai - 1949 m. spalio 
11 d. - Juliją Kušlienę suėmė ir nuteisė 
3 metams kalėjimo už pabėgimą iš spec, 
ištrėmimo vietos. Leonas liko vienas. Jį 
priglaudė ir augino žuvusiojo tėvo 
Antano seserys. Motiną iš kalėjimo 
paleido 1950 m. lapkričio 3 d.

Mieli skaitytojai, labai norime išgirsti jūsų nuomonę apie mūsų žurnale 
publikuojamą medžiagą, straipsnių tematiką, žurnalo apipavidalinimą, 
maketavimų. Mes norime žinoti, ar ir toliau turėtume žurnale prioritetiškai 
orientuotis į mūsų istorijos, rezistencinės praeities analizavimą, laisvės 
kovų dalyvių ir išeivijoje veikusių rezistentų veiklos išryškinimą, ar daugiau 
vietos skirti krašto ir išeivijos lietuvių nūdienos darbų, politinio, 
visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijų gvildenimui.

Lauksime jūsų laiškų su nuomonėmis ir pasiūlymais.
Redaktorius
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Lietuvių fronto bičiulių 
(LFB) istorinis paveldas: 

aktualumas ir prieinamumas
Ilona Bučinskytė

Šiais modernių kompiuterinių technologijų laikais įprasta informacijos 
ieškoti globaliame informacijos vandenyne - internete. Šio teksto autorė, 
pradėdama tyrimą, savo žinias apie LFB taip pat pasitikrino virtualioje 
erdvėje. Pastebėtina, kad informacijos apie LFB internete galima rasti tiktai 
nedaug. Atkreiptinas dėmesys ir į tą faktą, kad virtualioje erdvėje pasirodanti 
informacija apie LFB susilaukia mažo skaitytojų dėmesio. Kaip pavyzdį galima 
pateikti 2007 m. birželio mėnesį internetiniame naujienų portale Bernardinai 
patalpintą V. Vitkausko straipsnį, pristatantį LFB'. Pirmoji straipsnio dalis 
susilaukė 6 komentarų, antroji - 3: į trečiąją straipsnio dalį reaguojančiųjų 
nebuvo, ketvirtoji sulaukė 4, o penktoji - 6 komentarų. Žinoma, komentarų 
skaičius neparodo, kiek žmonių skaitė vieną ar kitą straipsnį. Tačiau mažas 
komentarų skaičius yra simptomas, kad LFB plačiajai Lietuvos visuomenei yra 
mažai žinomi. O tuo, apie ką mažai žinoma, mažai ir domimasi.

Tad kyla klausimas: kodėl šiandieninė Lietuvos visuomenė beveik nieko 
nežino apie patriotinę rezistencinę organizaciją LFB, kuri daugiau nei pusę 
amžiaus veikia Lietuvos valstybės ir visuomenės labui.

Šio teksto tikslas: į LFB istorinį paveldą pažvelgti per aktualumo ir 
prieinamumo prizmę. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į LFB archyvinio 
paveldo situaciją.

Antrasis pasaulinis karas nutraukė 
natūralią Lietuvos valstybės ir visuo
menės raidą. Didžioji dalis šalies 
gyventojų pateko totalitarinės Sovietų 
Sąjungos valdžion, o apie 60 tūk
stančių asmenų, vengdami sovietinio 
teroro, 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Tokiu būdu Lietuvos visuomeninė ir 
kultūrinė raida klostėsi dviejose 
erdvėse: sovietų okupuotoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. 1990 m. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, susidarė palankios 
aplinkybės skirtingose sąlygose besi
formavusių politinių, socialinių ir
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kultūrinių modelių jungčiai. Šio darbo 
ėmėsi Lietuvos istorikai. Pastebėtina, 
kad ilgą laiką Lietuvos istorikai dau
giau dėmesio skyrė lietuvių išeivijos 
tyrimams, tuo tarpu sovietinės okupa
cijos metų Lietuvos istoriją buvo ven
giama istoriškai analizuoti. Pasku
tiniais metais situacija keičiasi ir 
sovietinio laikotarpio istorinių tyrimų 
gausėja, tuo tarpu lietuvių išeivijos 
tyrimai išlaiko anksčiau įgytas 
istoriografines pozicijas. Žvelgiant į 
lietuvių išeivijos istoriografiją, tenka 
pastebėti, kad rašomi bendresnio 
pobūdžio darbai, tuo tarpu lietuvių 
išeivijos ideologinių organizacijų isto
rija dar nėra sulaukusi sisteminio 
istorikų dėmesio. Istoriografiniu požiū
riu bene geriausioje situacijoje šiuo 
metu yra lietuvių išeivijos liberaliosios 
srovės istorija*. Pamažu nusidažo ir 
lietuvių išeivijos katalikiškosios 
srovės istorijos „baltosios dėmės“. 
Daugiausia istorikų dėmesio susilaukia 
išeivijoje veikusi ateitininkų organi
zacija’. Tuo tarpu Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos (LK.DS) ir LFB 
veikla ir raida išeivijoje iki šiol yra 
sulaukusi tik epizodinio Lietuvos isto
rikų dėmesio.

Jei žvelgtume iš istoriografijos 
pozicijų, galima konstatuoti, kad LFB 
išeivijoje istorija yra mažai tyrinėta ir 
todėl istoriografiškai aktuali tema. Kita 
vertus, galima pastebėti, kad LFB 
išeivijoje istorinis paveldas gali būti 
aktualus ne tik siaura istorijos mokslo 
prasme, tačiau ir platesniame - 
visuomeninio poreikio kontekste.

Šiuo metu Lietuvos visuomenė 
apskritai yra palanki lietuvių išeivijai ir 
jos paveldui. Jei pirmaisiais nepri
klausomybės metais į išeivišką patirtį 
buvo žvelgiama su nepasitikėjimu, tai 
dabar situacija yra pasikeitusi. Viena 
priežasčių, sąlygojančių visuomenės 
domėjimąsi išeivija ir bendrai (e)mi- 
gracijos istorija yra dabartinė emigra
cijos iš Lietuvos banga, palietusi kone 
kiekvieną Lietuvos šeimą, o egzilio 
patirtis padariusi pažįstamas daugeliui.

Dėmesį išeivijai, jos patirtims ir 
paveldui sąlygoja ir šiandieninė visuo
meninė situacija. Po sovietinės siste
mos žlugimo Lietuvoje vyksta gilūs 
politiniai, socialiniai, ekonominiai 
pokyčiai, skatinantys demokratizaciją, 
politinę liberalizaciją, rinkos ekono
mikos vystymąsi. Šiuos reiškinius 
įgyvendinančios visuomeninės jėgos 
susiduria su padėtimi, kai komunistinei 
valdžiai nutraukus ar deformavus 
normalią Lietuvos visuomenės raidą, 
šalyje nesusi formavo nei normali poli
tinė kultūra, nei pilietinės visuomenės 
tradicijos. Prisiminus senovės romėnų 
istorijos, kaip gyvenimo mokytojos 
sampratą, šiandieninės Lietuvos 
visuomenės raidos formavimui reika
lingų inspiracijų galima semtis išeivijos 
istorijoje. Juk XX a. 5 deš. laisvame 
pasaulyje atsidūrę lietuviai rinkosi 
skirtingas gyvenimo ir veiklos strate
gijas: vieni stengėsi į naują aplinką 
perkelti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo elementus, kiti, veikiami 
Vakarų demokratijos ir liberalizmo 
idėjų, kūrė naujas asmeninės ir
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lietuviškos raiškos formas. Išeivijoje 
buvo išlaikyti ir vystyti politinių 
kultūrų (konservatizmo, liberalizmo, 
krikščioniškos demokratijos, socialde
mokratijos) elementai, susiformavo 
gyvenimo demokratinėje sistemoje 
vertybės ir įgūdžiai. Nepriklausomybę 
atkūrusioje Lietuvoje susiklostė pa
lankios sąlygos plėtoti sovietmečiu 
užgniaužtas politikos ir visuomenės 
raidos kryptis. Tarp daugelio šiuo 
metu Lietuvos visuomenėje konku
ruojančių valstybės ir visuomenės 
raidos krypčių egzistuoja ir Katalikų 
Bažnyčios socialiniu mokymu 
paremtas modelis. Išeivijos patirtys ir 
paveldas ypač naudingi asmenims ir 
visuomeninėms grupėms, pasisakan
čioms už katalikybės raišką Lietuvos 
visuomeniniame ir valstybiniame gyve
nime. Juk vienas sovietinės okupa
cijos požymių - religijos ir konkrečios 
jos raiškos formos Lietuvoje - 
katalikybės eliminavimas iš visuome
ninio ir kultūrinio gyvenimo. Katali
kybės įtaką bandyta nustumti į socio
kultūrinę paraštę, užsklęsti ją ma
žiausiai išsilavinusių žmonių tarpe. Jei 
nepriklausomoje Lietuvoje katalikybė 
buvo integralia valstietiškosios kultū
ros dalimi, tai sovietiniu laikotarpiu 
pradėjusioje formuotis urbanistinėje 
kultūroje katalikybės skaida buvo 
suvaržyta. Tuo tarpu išeivijoje, lietuvių 
bendruomenės gyvenime katalikybė 
išliko svarbia sociokultūrinio gyveni
mo dalimi, įtakojusi daugelio išeivių 
visuomeninę ir intelektualinę raišką. 
Svarbų vaidmenį ne tik katalikiškoje, 

bet ir visoje lietuvių išeivijoje atliko 
Lietuvių fronto bičiulių sambūris.

Bendrieji LFB raidos ir veiklos 
išeivijoje faktai ir jų aplinkybės yra 
žinomi ir suvokiami tik labai siauro 
asmenų rato, dažniausiai pačių LFB 
narių. XX a. 3-4 dešimtmečiuose 
lietuvių katalikiškoje visuomenėje 
išryškėjo kartų konfliktas. Jaunosios 
katalikų kartos atsiradimą byloja 
1936 m. paskelbta deklaracija l orga
niškosios valstybės kūrybą. Antrojo 
pasaulinio karo metais jaunieji katalikų 
intelektualai aktyviai įsijungė į rezi
stencinį judėjimą Lietuvių aktyvistų 
fronto (LAF) narių gretose, buvo 
aktyvūs Birželio sukilimo dalyviai, 
dirbo Lietuvos laikinojoje vyriau
sybėje. Okupacinei nacių valdžiai 
sustabdžius LLV veiklą, ir krašte 
pradėjus vykdyti šiurkščią ir 
tiesmukišką okupacijos politiką, greta 
kitų pasipriešinimo organizacijų, 
1941 m. pabaigoje ėmė veikti ir Lietuvių 
frontas (LF). Į LF būrėsi daugiausia 
katalikiškos (politine prasme) orienta
cijos jaunimas ir inteligentija. Nacių 
okupacijos metais LF veikla buvo nu
kreipta dviem pagrindinėmis kryptimis: 
politine-informacine4 ir karine5.

Svarbią vietą LF istorijoje sudaro 
darbas Vyriausiame Lietuvos išlaisvi
nimo komitete (VLIK). LF dalyvavo 
pogrindinio VLIK'o sudaryme 1943 m. 
Simboliška, kad 1944 m., sovietams 
antrą kartą okupuojant Lietuvą, LF 
atstovas VLIK'e Povilas Šilas, vie
nintelis iš VLIK'o narių, nepasitraukė 
į Vakarus, o naujose sąlygose įsijungė 
į antisovietinę rezistenciją.
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Prasidėjus antrajai sovietinei oku
pacijai drauge su tūkstančiais pasitrau
kusiųjų, laisvajame pasaulyje atsirado 
ir būrys LF narių. Jie, kaip ir daugelis 
pasitraukusiųjų iš Lietuvos apsigy
veno specialiai karo pabėgėliams skir
tose DP (Displaced persons - Perkel
tųjų asmenų) stovyklose. Čia žmonės 
gyveno ne tik savuosius gyvenimus, 
bet vyko aktyvus visuomeninis, kultū
rinis ir politinis gyvenimas. Tęsdami 
gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje 
tradicijas, pasitraukusieji bandė atgai
vinti socialinio gyvenimo Lietuvoje 
struktūras. Savo veiklą atnaujino 
daugelis kultūrinių, visuomeninių ir 
politinių organizacijų. Nenuostabu, 
kad L F narių tarpe egzistavo noras 
atgaivinti šios rezistencinės organi
zacijos veikimą. Šis klausimas buvo 
iškeltas 1948 m. Bad Kanstate vyku
siame pirmajame išeivijoje LF narių 
suvažiavime. Suvažiavime nugalėjo LF 
vadovavusių asmenų (A. Maceinos, 
J. Brazaičio) nuomonė, kad neverta DP 
stovyklų sąlygomis kurti LF organi
zacinę struktūrą ir ją išlaikyti6.

Taigi DP stovyklų laikotarpiu LF 
instituciškai nebuvo atkurtas, tačiau 
LF atstovai aktyviai įsijungė į lietuvių 
išeivių (jiems apibūdinti dar vartotas 
terminas - tremtiniai) politinį, visuome
ninį ir kultūrinį veikimą.

Greta kitų Bad Kanstate priimtų 
nutarimų vienas ragino: palaiky ti tarp 
savęs ryšius net ir tada, kai L F nariai 
yra priversti išsisklaidyti po įvairius 
kraštus'. Šis nutarimas buvo priimtas 
ne be pagrindo. 1948 m. jau tuštėjo DP 

stovyklos. Jų gyventojai pasklido po 
visą pasaulį. Bene daugiausiai lietuvių 
(tame tarpe ir LF narių) emigravo į JAV, 
Kanadą. Australiją, dalis pasiliko 
Europoje, dalis atsidūrė Pietų Amerikos 
šalyse.

Emigracijos išsklaidytus bendra
žygius ėmėsi burti JAV įsikūrę LF 
nariai, ėmę organizuoti LFB sąjūdį. 
1951 m. rugpjūčio mėn. JAV įvyko 
pirmieji LFB rinkimai, kurių metu buvo 
išrinkta organizacijos valdyba. Pagrin
dinė naujo organizacijos vardo atsira
dimo priežastis buvo suvokimas, kad 
LF liko Lietuvoje ir aktyviai įsijungė į 
antisovietinę rezistenciją, o LF nariai, 
atsidūrę laisvajame pasaulyje, krašto 
rezistencijoje aktyviai nedalyvavo, o 
jai tik talkino, tęsdami rezistencines bei 
idėjines LF tradicijas. Kita vertus, LFB 
pavadinimas labiau atitiko išeivišką 
padėtį: XX a. 6 deš. ne vienas LF nary s 
jau buvo tapęs kitos valstybės (nebe 
Lietuvos) piliečiu". Ilgainiui susifor
mavo LFB organizacinė struktūra. LFB 
padaliniai susibūrė JAV, Kanadoje. 
Europoje.

1952 m. Klivlende (JAV) vykusioje 
JAV LFB konferencijoje buvo priimtos 
Amerikos LF bičiulių nuostatos, kurios 
savo narių uždavinius nusakė taip:

1 veikliai dalyvauti Lietuvos lai
svinimo veikloje;

2 palaikyti gyvą Lietuvos nepri
klausomybės mintį;

3 rengtis demokratiniam vadova
vimui išlaisvintoje Lietuvoje, ugdant 
politinės, ūkinės, kultūrinės demo
kratijos idėjinį supratimą ir planuojant 
jos praktinį vykdymą;
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4 veikliai įsitraukti į lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje, dalyvaujant lie
tuvių bendruomenės gyvenime, ug
dant Lietuvių Chartos supratimą, gaivi
nant ir palaikant visus lietuvybės 
židinius9.

Nenuostabu, kad vykdydami savo 
organizacijos tikslus, LFB aktyviai 
įsijungė į visuomeninį ir politinį 
lietuvių išeivijos gyvenimą. Žvelgiant 
retrospektyviai, galima nurodyti keletą 
veiklos sričių, kuriose LFB indėlis itin 
ženklus.

Visuomeninėje srityje galima iš
skirti LFB iniciatyvas prisidedant prie 
Lietuvių bendruomenės. Lietuvių 
fondo, Dainavos jaunimo stovyklos 
sukūrimo.

Politinėje lietuvių išeivijos sferoje: 
paminėtinas iš pradžių LF, o vėliau - 
LFB atstovų darbas VLIK'e. Paste
bėtina, kad LF atstovai VLIK‘e tiek 
Lietuvoje, o vėliau ir Vokietijoje užėmė 
atsakingas pareigas. 1952 m. LF iš 
VLIK‘o pasitraukė, į šią bendrinę 
Lietuvos laisvinimo organizaciją LF 
grįžo tik 1964 m.

Be darbo VLIK'e, LFB aktyviai 
jungėsi į visas Lietuvos laisvinimo 
akcijas. Rėmė kongresines rezoliucijas, 
siekiančias Lietuvos bylą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Siekė, kad JAV 
būtų priimtas įstatymas, kuriuo birželio 
14 dieną būtų minima Baltų laisvės 
diena. (Šiose akcijose ypač pasižymėjo 
Los Angeles LFB, vadovaujami Leo
nardo Valiuko.)

Intelektualinis LFB produktas:
• 1953 m. LFB pradėjo leisti ir 

leidžia iki šiandien žurnalą / laisvę. 

Išeivijoje buvo įkurtas Į laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. Šio fondo 
dėka dienos šviesą išvydo ne viena 
svarbi lietuvių kultūrai knyga.

■ LFB buvo šių intelektualinių 
centrų iniciatoriai:

1 1954 m. LFB Europoje pradėjo ir 
apie 50 metų tęsė Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių tradiciją.

2 Nuo 1957 m. LFB iš JAV ir 
Kanados ruošia kasmetines Studijų ir 
poilsio stovyklas.

3 JAV (ypač Los Angeles) fron
tininkai prisidėjo prie kasmetinių 
literatūros vakarų, politinių studijų 
savaitgalių, politinių studijų konfe
rencijų, 1941 m. Birželio sukilimo 
minėjimo tradicijos išeivijoje susifor
mavimo.

■ Nors daugelis lietuvių išeivijos 
mąstytojų svarstė nepriklausomos 
Lietuvos ateities vizijas, LFB buvo 
vienintelė organizacija, parengusi ir 
išleidusi būsimos nepriklausomos 
Lietuvos valstybinės santvarkos 
pagrindų svarstymus, pavadintus Į 
pilnutinę demokratiją.

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad nors formaliai žvelgiant, LFB yra 
grynai išeiviškas produktas, tačiau tuo 
pačiu neatsiejamas nuo XX a. 4 deš. 
jaunųjų katalikų intelektualinio pro
dukto bei Antrojo pasaulinio karo LF 
rezistencinės patirties. LFB veiklą išei
vijoje galima apibūdinti kaip įvairią ir 
plačiašakę. Aktyvi LFB veikla įvairiose 
lietuvių išeivijos veiklos srityse lėmė 
faktą, kad šios rezistencinės 
patriotinės organizacijos istoriją liudija 
gausūs ir įvairūs šaltiniai.
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Istorikai naujausios istorijos šal
tinius paprastai skirsto į tris grupes:

a publikuoti šaltiniai, 
b archyviniai šaltiniai, 
c interviu.
Šiais masinės komunikacijos laikais 

spausdinti šaltiniai yra lengviausiai 
prieinami. Tą patį galima pasakyti apie 
beveik visus LFB leidinius. Žurnalą 
Į laisvę (jei neklystu, dienos šviesą jau 
yra išvydę 157 šio žurnalo numeriai) 
galima rasti dažnoje Lietuvos 
bibliotekoje. Pastebėtina, kad orien
taciją šio žurnalo tekstų gausoje 
pagerintų susiorientuoti Į laisvę 
žurnalo bibliografija. Panaši į tas, 
kurios jau išleistos Aidų. Metmenų. 
Akiračių periodiniams leidiniams.

Tačiau ne visi išeivijoje leisti LFB 
periodiniai leidiniai yra lengvai pri
einami. Štai DP stovyklose rotoprinto 
technika leistas LF biuletenis Mažasis 
židinys yra tapęs bibliografine 
retenybe ir dažniausiai randamas tik 
archyviniuose fonduose. Analogiška 
pastaba gali būti pasakyta ir apie LFB 
biuletenius, leistus mažais tiražais ir 
skirtus pačių LF bičiulių ar jiems 
artimų žmonių vartojimui.

I laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti išleistas knygas10 taip pat 
nesunkiai rasime bibliotekose. 
Sovietmečiu tokio pobūdžio literatūra 
buvo kaupiama taip vadinamuosiuose 
spec, fonduose. Nepriklausomoje Lie
tuvoje šių fondų turinys tapo pri
einamas visiems norintiems susi
pažinti. Išeiviškos literatūros priei
namumą padidino ir pirmaisiais 

nepriklausomybės metais išeivių į 
Lietuvą gausiai siųsti išeivijoje perio
diniai leidiniai ir knygos.

I laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdy ti veiklą nepriklausomoje Lie
tuvoje pratęsė Į laisvę fondo Lietuvos 
filialas. Šiam fondui galime dėkoti už 
Juozo Kojelio, Vytauto Antano 
Dambravos ir kt. publicistinių straip
snių rinkinius. Istoriografiškai itin 
vertingas 2000 m. išleistas dokumentų 
rinkinys Ugninis stulpas. 25 metai be 
Juozo Brazaičio. Laiškai, dokumen
tai, liudijimai. Šios knygos sudary
tojas ir redaktorius - Vidmantas 
Valiušaitis. Šioje knygoje spausdinami 
dokumentai per J. Brazaičio gyvenimo 
prizmę skaitytojui pateikia daug LFB 
istoriją liudijančių faktų ir inter
pretacijų.

Galima pastebėti, kad patys 
Lietuvių fronto bičiuliai tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje yra atlikę didelį Lietuvių 
fronto bičiulių išeivijoje veiklą 
liudijančių dokumentų publikavimo 
darbą. Istorikų indėlį šioje srityje 
galima apibūdinti kaip gana kuklų: 
1997 m. buvo publikuoti A. Maceinos 
laiškai prel. Pranciškui Jurui". 
Paminėtina ir 2003 m. Vykinto Broniaus 
Pšibilskio parengta Kazio Pakšto laiškų 
Zenonui Ivinskiui publikacija12.

Žinoma, perskaičius jau publi
kuotus LFB paveldo šaltinius, galima 
susidaryti nuomonę apie šios orga
nizacijos veiklą ir raidą. Tačiau istoriką 
visada masina archyviniai šaltiniai, 
atskleidžiantys gyvą ir įdomų praeities 
žmonių gyvenimą.
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Deja, LFB istoriją liudijantys ir 
iliustruojantys dokumentai nėra su
kaupti ir kompaktiškai saugomi 
viename archyve. Jie išbarstyti po 
įvairius Lietuvos ir užsienio archyvus 
bei privačias kolekcijas.

Istorikui, bandančiam su LFB 
istorija kaip galima geriau susipažinti 
dar Lietuvoje būtinai reikėtų užsukti į 
dvi archyvines institucijas. Tai - 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyrius (VUBRS) ir 
Lietuvos istorijos instituto bibliotekos 
Rankraščių skyrius (LI1BRS). Mus 
dominantys dokumentai šiose archy
vinėse institucijose yra sutvarkyti ir 
jais besidomintiems asmenims yra 
lengvai prieinami.

L Bene gausiausia kolekcija 
dokumentų, liudijančių LFB veiklą ir 
raidą išeivijoje yra saugoma VUBRS 
Z. Ivinskio fonde (F. 198). Čia saugomi 
šimtai lapų Z. Ivinskio korespon
dencijos su J. Brazaičiu, A. Maceina, 
V. Vaitiekūnu, A. Damušiu, R Naručiu, 
V Natkevičiumi, K. Čeginsku, A. ir J. 
Grimais ir kitais LF bičiuliais. Šiame 
archyviniame fonde gausu ir trečiųjų 
asmenų korespondencijos nuorašų. 
Gausu dokumentų, susijusių su LFB 
veikla VLIK‘e. Z. Ivinskio fonde galima 
rasti medžiagos Europos LFB istorijai.

Šiame archyviniame fonde galima 
rasti ir LFB ir krikščionių demokratų 
(KD) santykius, liudijančius doku
mentus (Z. Ivinskio ir trečiųjų asmenų 
korespondencija su M. Krupavičiumi, 
K. Pakštu, L. Tulaba ir kt.

2) Kita vieta, kurioje reiktų 
apsilankyti istorikui, tyrinėjančiam LF 

bičiulius - tai LIIBRS. Iš buvusio 
spec, fondo čia yra sudaryta gausi ir 
gerai komplektuota išeivijos periodinių 
leidinių kolekcija. Kita vertus, šioje 
institucijoje saugomas jungtinis 
M. Krupavičiaus ir LKDS dokumentų 
archyvinis fondas (F. 54).

XX a. 5 deš. tarp LF narių ir KD 
įsiplieskė konfliktas. Dviejų ideo
logiškai artimų visuomeninių grupių 
ginčas lėmė tai, kad oponuojančios 
grupės labai atidžiai sekė ir domėjosi 
savo oponentų veikla ir raida. Tad 
nenuostabu, kad M. Krupavičiaus ir 
LKDS archyviniame fonde gausu 
istorinės medžiagos apie LFB. 
Paminėtina M. Krupavičiaus poleminė 
korespondencija su A. Maceina,
J. Brazaičiu, Z. Ivinskiu, J. Griniumi, 
A. Damušiu. VLIK'o - LFB, Lietuvos 
darbo federacijos (LDF) ir LFB bylos, 
VLIK‘o konsolidacijos, JAV LB 
dokumentai.

Kitose Lietuvos archyvinėse insti
tucijose taip pat galima rasti infor
macijos apie LFB. Čia paminėtini 
Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus, VDU Išeivijos 
studijų centro archyviniai fondai, 
Klaipėdos universiteto bibliotekos
K. Pemkaus kolekcija.

VDU Išeivijos studijų centro 
atveju pažymėtinas L. Valiuko archy
vinis fondas (F. 22). Jame saugomi 
dokumentai liudija lobistinę LFB veiklą 
kongresinėje akcijoje.

Pastebėtina, kad ne visų aukščiau 
minėtų institucijų personalas suspėja
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tvarkyti gaunamą archyvinę medžiagą. 
O archyvistiškai nesutvarkyti doku
mentai nėra prieinami jais besido
mintiems asmenims.

Gausūs LFB archyviniai šaltiniai 
saugomi oficialios archyvinėse institu
cijose užsienyje. LFB istorijai pažinti 
svarbios šios dvi oficialios archyvinės 
institucijos JAV:

Amerikos lietuvių kultūros archy
vas (ALKA) (Putname, Konektikuto 
valstijoje). Čia saugoma gausybės 
asmenų ir organizacijų istoriją 
liudijantys archyvai. LFB istorijos 
tyrinėtojui verta padirbėti VLIK'o, 
V. Vaitiekūno, Ateitininkų, V. Vardžio, 
V Dabušio archyvuose.

VLIK'o archyvas geriausiai 
atspindi iš pradžių LF narių, o vėliau 
LFB veiklą šioje bendrinėje Lietuvos 
laisvinimo organizacijoje. Čia galima 
rasti informacijos apie LFB pasi
traukimą iš VLIK'o, įtakingų lietuvių 
išeivijos veikėjų reakcijas į šį LFB 
veiksmą.

Bene gausiausia LFB istorijos 
dokumentų yra V. Vaitiekūno archyve. 
Čia saugoma gausi V. Vaitiekūno 
korespondencija su įtakingiausiais 
LFB-iais (A. Maceina, J. Griniumi, 
Z. Ivinskiu, A. Damušiu ect.). Šiame 
archyviniame fonde randama medžiaga 
teikia informacijos apie LFB orga
nizacinį formavimąsi išeivijoje, apie 
organizacijos tinklo plėtrą įvairiose 
pasaulio šalyse, LFB programos 
kūrimą, LFB darbą VLIKe, pasitraukimą 
iš jo, kaip organizacijos nariai vertino 
šį veiksmą. Čia gausu informacijos, 

liudijančios LFB įsijungimą ir aktyvią 
veiklą lietuvių išeivijos visuome
niniame gyvenime: ypač Lietuvių 
bendruomenėje, Lietuvių fonde. 
Vartant šiame archyve saugomus 
dokumentus, prieš akis iškyla LFB ir 
KD ginčo peripetijos. Šis archyvinis 
fondas suteikia žinių apie svarbiausius 
LFB-iams vadovavusius asmenis.

Ateitininkų archyve galima rasti 
dokumentų, liudijančių LFB darbą su 
jaunimu, prisidėjimą prie Dainavos 
stovyklavietės įrengimo ir sėkmingo 
darbo, bandymus savo organizacijai 
užsiauginti prieauglį, santykius ir 
konfliktus su KD.

V. Vardžio archyve randama infor
macija apie LFB yra gana epizodiška, 
tačiau vertinga norint pažinti LFB 
organizacinę veiklą, galima rasti 
medžiagos Europos LFB istorijai 
pažinti.

Kun. V. Dabušio archyve saugoma 
medžiaga puikiai iliustruoja teiginį, kad 
LFB buvo draugų, bičiulių būrys. 
Dokumentų skaitytoją sujaudina 
bičiulių rūpestis J. Brazaičiu po XX a. 
7 deš. jį ištikusios asmeninės krizės.

Kita JAV lietuvių archyvinė insti
tucija, kurioje saugomi vertingi doku
mentai LFB išeivijoje istorijai pažinti 
yra Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro Pasaulio lietuvių archyvas 
(LTSC7PLA) Čikagoje. Lietuvių fronto 
bičiulių istorija besidomintiems 
svarbūs - J. Brazaičio, A. Damušio, 
L. Prapuolenio, S. Barzduko. K. Pakšto, 
vysk. V. Brizgio archyvai.

Pastebėtina, kad šiame archyve 
saugoma J. Brazaičio archyvo dalis yra
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labai maža, neatspindinti šio LFB orga
nizacijos vadovo ilgametės ir plačia
šakės veiklos.

L. Prapuolenio archyve gausu 
informacijos, susijusios su LFB 
pasitraukimu iš VLIK'o ir derybas dėl 
grįžimo į šią bendrinę Lietuvos 
laisvinimu besirūpinusią organizaciją; 
čia gausu dokumentų, liudijančių LFB 
santykius su KD ir jų raidą.

Šioje archyvinėje institucijoje sau
gomame S. Barzduko archyve gausu 
medžiagos liudijančios LFB darbą 
Lietuvių bendruomenėje.

K. Pakšto ir vysk. V. Brizgio archy
vuose greta kitos vertingos istorinės 
medžiagos saugomi ir dokumentai, 
iliustruojantys dviejų lietuvių išeivijos 
katalikų politinių organizacijų (LFB ir 
KD) raidą ir tarpusavio santykius. 
Savo laiku K. Pakštas ir vysk. V. Brizgys 
rodė iniciatyvą „sutaikyti“ dviejų 
oponuojančių organizacijų narius.

Apibendrinant galima pastebėti, 
kad oficialiose archyvinėse insti
tucijose Lietuvoje ir JAV yra saugomi 
gausūs LFB istoriją išeivijoje 
liudijantys dokumentų klodai. Archy
vinis paveldas, saugomas šiose 
archyvinėse institucijose suinte
resuotiems asmenims yra nesunkiai 
prieinamas. Tyrinėtojams iš Lietuvos 
turbūt didžiausia problema iki šiol lieka 
kelionės į JAV ir apsigyvenimo ten 
kaštai.

Tenka apgailestauti, kad nė vienos 
iš čia minėtų Lietuvos ir užsienio 
archyvinių institucijų katalogas nėra 
randamas virtualioje erdvėje, o tai be 

abejo apsunkina reikiamos archyvinės 
medžiagos suradimą.

Nors oficialiuose archyvuose sau
goma gausūs LFB istorijos šaltiniai, 
tačiau neapleidžia nuojauta, ne ma
žesnis kiekis LFB archyvinio paveldo 
yra saugomas privačiuose archyvuose. 
LFB istorijos tyrimų atveju be galo 
įdomu ir naudinga būtų susipažinti su 
J. Brazaičio ir kt. aktyvių Lietuvių 
fronto bičiulių archyvuose saugoma 
medžiaga. Reikalinga tokių archyvų 
inventorizacija ir rūpestis užtikrinti, kad 
šie archyvai išliks ateities kartoms.

Kita problema, kylanti su priva
čiais archyvais - tai jų prieinamumo 
problema. Šiuo atveju iškyla priva
taus ir viešo intereso kolizija. Ne 
kiekvienas besidomintis gali patekti į 
privatų archyvą, kurie dažnai būna 
nesutvarkyti. Šioje vietoje jau veikia 
subjektyvūs (patikimo-nepatikimo, 
pasitikėjimo-nepasitikėjimo) faktoriai.

Panašūs faktoriai įtakoja ir pusiau 
struktūruoto pokalbio - interviu metu 
gaunamą informaciją. Kita vertus, vis 
daugiau LFB veiklą išeivijoje menan
čių žmonių iškeliauja Anapilin, su 
savimi išsinešdami ir istorikams 
neįkainojamą informaciją.

Suvokiant LFB istorinio paveldo 
svarbą ir istorijai, ir dabartinei Lietu
vos visuomenei, galima tik paraginti 
Lietuvių fronto bičiulius atverti priva
čių archyvų duris ir į juos įsileisti 
istorikus. Kita vertus, svarbu pasirū
pinti privačiuose archyvuose saugo
mų dokumentų saugumu ir ateitimi.

Be to, šiuo metu egzistuojančios 
techninės galimybės (kopijavimo,
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nuskaitymo (skanavimo) leidžia 
suderinti privačius ir viešus interesus. 
Kaip pavyzdį galima pateikti Damušių 
šeimą, suradusią saliamonišką spren
dimą- oficialioms archyvinėms institu
cijoms suteikusi galimybę naudotis 
privataus archyvo kopijomis. Galimas 
ir atvirkščias variantas.

Svarstant apie LFB archyvinį 
paveldą, galima prisiminti 1992 m. 
UNESCO pradėtą vykdyti Pasaulio 
atminties (Memory of the World) 
programą. Šios programos tikslas iš 
užmaršties prikelti vertingas archyvų, 
bibliotekų, muziejų kolekcijas, jas 
išsaugoti ir padaryti prieinamas kuo 
platesniam žmonių ratui. UNESCO 
pateikė keletą rekomendacijų, kurios 
turėtų užtikrinti tinkamą archyvinio 
paveldo išsaugojimą ir naudojimą. 
Keletas jų aktualios ir LFB išeivijoje 
archyvinio paveldo atveju:

1) Užtikrinti dokumentinio paveldo 
išsaugojimą, naudojant pažangiausias 
technologijas;

2) Palengvinti prieinamumą visų 
tipų naudotojams;

3) Padidinti žinojimą apie archy
vinio paveldo egzistavimą ir svarbą”.

Atsižvelgiant į šias rekomendacijas 
ir turint omenyje šiuolaikinės tech
nikos galimybes, galimas LFB 
archyvinio paveldo skaitmenizavimo ir 
patalpinimo virtualioje erdvėje pro
jektas. Tokiu būdu būtų išspręstos 
LFB archyvinio paveldo išsaugojimo, 

prieinamumo, privačių ir viešų interesų 
derinimo bei mokslinių tyrinėjimų pro
blemos.

***
Reziumuojant galima pastebėti, kad 

Lietuvoje ir užsienyje egzistuoja 
visuomeninės grupės, kurioms LFB 
istorinis paveldas yra įdomus ir 
aktualus. Tai - akademinė bendruo
menė, pilietinės visuomenės kūrėjai ir 
be abejo patys Lietuvių fronto bičiu
liai. Juo labiau, kad 2007 m. balandžio 
28 d. Kaune susirinkę Lietuvių fronto 
idėjos ir tradicijos bičiuliai, LFB 
organizaciją iš JAV perkėlė į Lietuvą. 
Žvelgiant per visuomenės analizės 
prizmę, galima pastebėti, kad Lietuvos 
visuomenėje egzistuojantis ideologinis 
ir pasaulėžiūrinis vakuumas yra puiki 
galimybė ir proga LFB idėjas skleisti 
ir populiarinti Lietuvos visuomenėje.

Lietuvių fronto bičiulių publikuotas 
istorinis paveldas yra nesunkiai pri
einamas Lietuvos ir užsienio tyrinė
tojams. Tuo tarpu LFB archyvinis 
paveldas nebuvo ir nėra sistemingai 
kaupiamas. LFB archyvai yra išblaškyti 
po visą pasaulį. Ženkli LFB archyvinio 
paveldo yra saugoma privačių asmenų 
kolekcijose. Prieinamumas prie kurių 
dažnu atveju būna komplikuotas.

Tik sistemingos pačių LFB, akade
minės ir plačiosios visuomenės pa
stangos gali užtikrinti LF bičiulių 
istorinio paveldo išsaugojimą ir tinka
mą bei efektyvų naudojimą.
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Iš neteisės teisė nekyla
Jonas Kairevičius

Pagal bendrą teisės principą iš 
neteisės teisė neatsiranda (ex injuria 
jus non oritur).

Remiantis „Eurobarometru“, 79 
procentai lietuvių nepasitiki Lietuvos 
Respublikos Seimu, 67 procentai - 
Vyriausybe. Didelė dalis piliečių nepa
sitiki teismais. Apklausų procentai 
krypsta tai į vieną, tai į kitą pusę, tačiau 
bendras vardiklis yra pastovus - tai 
nepasitikėjimas. Kodėl?

Mano galva, pirmiausiai nepasiti
kėjimas kyla iš to, kad valdžioje liko „tie 
patys“, t. y. nomenklatūra. Jie uoliai 
tarnavo buvusiai jėgai ir sistemai ir 
staiga, lyg per vieną naktį, tapo 
Lietuvos Respublikos patriotais. 
Neseniai jiems Europos Sąjunga ir 
NATO buvo priešai, o dabar jie baimi
nasi Rusijos. Politiškai gal taip ir 
įmanoma, bet žmogiškai tokį atsivertimą 
pripažinti nuoširdžiu yra sunku. Jie 
sako, kad Sovietų Sąjungai melavo. Gal 
ir taip, o gal ir ne. Bet tas, kuris melavo 
vienam, gali meluoti ir kitam, nes sielos 
neturi arba jo siela yra luoša.

Ką nors vertinant, kyla pagunda 
lyginti. Lyginame su tarpukario 
Lietuva. Iš perspektyvos atrodo, kad 
buvo nuveikta daugiau. Imkime žemės 
reformą.

Tarpukario Lietuvoje nuo 1919 
metų vykdyta žemės ūkio reforma, 
kuria siekta visiškai panaikinti bau
džiavos liekanas, įtvirtinti kapita
listinius santykius. Radikalios refor
mos įstatymas parengtas 1920 m. 
liepą, o Seime priimtas 1922 balandį. 
Nustatyta didžiausia nenusavinama 
žemės norma (80 ha), viršijanti normą 
žemė imama į fondą (kompensuojant 
savininkams), iš kurio žemė buvo 
dalinama - pirmiausiai savanoriams, po 
to valstiečiams, kurie turėjo žemę 
išpirkti per 36 metus. Žemės gavo apie 
38 700 bežemių ir 26 300 mažažemių. 
1934 metais buvo sumažinti išperka
mieji mokesčiai arba atidedamas jų 
mokėjimas.

Kas gi vyksta dabar? Viename iš 
Konstitucinio teismo nutarimų rašoma:

„Konstitucijos 47 straipsnio pir
mojoje dalyje nustatyta:

„Žemė, vidaus vandenys, miškai, 
parkai nuosavybės teise gali priklau
syti tik Lietuvos Respublikos pilie
čiams ir valstybei.“

Konstitucijos 54 straipsnyje 
įtvirtintas konstitucinis žemės, kaip 
ir kitų svarbiausių gamtos objektų, 
apsaugos principas.

Iš Konstitucijos 47 ir 54 strai
psnių matyti, kad žemė vertinama
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kaip visuotinė vertybė, kurios pa
grindinė socialinė funkcija - tarnauti 
tautos gerovei. Todėl ypač svarbu, 
kad ši vertybė būtų racionaliai ir 
efektyviai naudojama. Tai pagrindžia 
objektyvią būtinybę ir kartu pareigą 
valstybei nuosavybės į žemę santy
kius taip reguliuoti, kad būtų suderinti 
visų žemės teisinių santykių subjek
tų interesai ir užtikrinta pagrindinė 
žemės funkcija. Reguliuojant žemės 
santykius negali būti pamiršta ir 
Konstitucijos 10 straipsnio nuo
stata, įtvirtinanti Lietuvos valstybės 
teritorijos vientisumo ir nedalomumo 
principą. Suprantama, jog žemės 
savininkų teisės turi būti tokios, kad 
jie netaptų priklausomi nuo kitų žemės 
teisinių santykių subjektų - 
valdytojų, naudotojų - subjektyvios 
valios. Tai pasakytina ir apie 
valstybės, kaip vienintelės valsty
binės žemės savininkės, teises.

Pažymėtina, kad valstybinės že
mės teisinis statusas susiformavo ir 
Lietuvos teisės tradicijų pagrindu. 
Žiūrint iš istorijos pozicijų galima 
pastebėti, jog Lietuvos valstybė ir 
anksčiau disponavo išimtine teise 
valdyti jai nuosavybės teise pri
klausančią valstybinę žemę taip, 
kad ji būtų tinkamai naudojama 
bendrai tautos gerovei. Tai patvir
tina 1922 m. Konstitucijos 90 
straipsnis, 1928 m. Konstitucijos 
91 straipsnis, 1938 m. Konstitucijos 
53 straipsnis. 1990 m. kovo 11 d. 
atkūrus nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, ši valstybės teisė buvo 

įtvirtinta ir Laikinajame Pagrindiniame 
Įstatyme (45, 46 straipsniai).

Šiuo metu valstybėje vykstantys 
nuosavybės teisės į žemę atstatymo 
bei žemės reformos procesai yra 
vienas nuo kito neatskiriami ir rea
lizuojami per vieną bendrą objektą- 
žemę.

Užtikrinant šių procesų vyksmą 
būtina maksimaliai suderinti įvairių 
subjektų interesus. Pažymėtina, kad 
nei Konstitucija, nei kiti galiojantys 
įstatymai nepaneigia valstybės gali
mybės išskirti prioritetinius dalykus 
reguliuojamų teisinių santykių srityje 
ir nustatyti tam tikrus specifinius 
reikalavimus atitinkamiems subjek
tams, šiuo atveju valstybinės že
mės valdytojams, naudotojams. 
Žemės paskirtis lemia teisinio žemės 
santykių reguliavimo ypatumus“.

Kas tie ypatumai? Atsakyti sunku. 
Galima bandyti klausti, ar ypatumai 
yra tai, kad žemės reforma nebaigta, 
tačiau dešimtys tūkstančių hektarų 
valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės jau bus parduota. Ir kodėl taip 
stipriai akcentuojama valstybės 
nuosavybės į žemę. Iš kur ta valstybės 
nuosavybės teisė kilo? Juk iki 
nacionalizacijos žemė buvo privati. Ji 
atimta iš žmonių. Tai ar ne žmonėms ji 
pirmiausiai turėtų būti sugrąžinta?

Vyriausybėje posėdžiavusi pre
mjero vadovaujama derinimo darbo 
grupė nusprendė, kad nors žemės 
reforma ir nebaigta, dalis valstybinės 
žemės bus parduota. Vyriausybei kitą 
savaitę pritarus, bus leista parduoti
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apie 76.000 hektarų valstybinės žemės 
ūkio paskirties žemės. Ją galės įsigyti 
apie 8.000 asmenų, pagal kurių 
prašymus sklypai suformuoti dar iki 
pernai liepą priimtų įstatymo pataisų.

Pernai vasarą įsigaliojus Žemės 
ūkio paskirties žemės įsigijimo laikino 
įstatymo pakeitimo įstatymui, 
užtrenktos durys baigti žemės pirkimo 
procedūras.

„Žemę bus leista pirkti ten, kur 
projektai jau yra parengti, kur už juos 
sumokėti pinigai, kur žmonės buvo 
įsitikinę, kad įsigis žemės, ir kur 
nebuvo pretendentų atkurti nuosa
vybę“, - teigė žemės ūkio ministrė 
Kazimiera Prunskienė.

„Reikia spartinti tiek ėjimą 
nuosavybės atkūrimo linkme, tiek 
įstrigusios žemės ūkio paskirties žemės 
pardavimą ūkininkaujantiesiems. Iki 
kitų metų sureguliuosime teisės aktus, 
kad nebūtų interesų konflikto tarp 
nuosavybės atkūrimo ir žemės parda
vimo bei infrastruktūros plėtros“, - 
žada žemės ūkio ministrė. Ar galima ja 
tikėti?

Vyriausybė birželį apsisprendė ne- 
bestabdyti žemės pardavimo ūkinin
kams lengvatinėmis sąlygomis, kai 
valstiečiai liaudininkai, o jiems 
vadovauja ta pati žemės ūkio ministrė, 
pagrasino palikti valdančiąją koaliciją.

Ministrų kabineto nariai tikina, kad 
šis sprendimas nepalies daugiausia 
ginčų keliančių Vilniaus, Kauno ar 
Utenos apskričių.

Premjeras Gediminas Kirkilas 
neatsisako pažadų iki gruodžio 31 d. 

baigti nacionaline gėda tapusios 
žemės reformos.

„Planai nesikeičia. Ieškome būdų, 
kaip toliau procesą spartinti“, - kalbėjo 
premjeras, tačiau pripažino, kad 
„trūksta ir pinigų, ir gebėjimų“.

Šiuo metu kaimo vietovėse 
nuosavybės teisės atkurtos į 96%, 
miestuose - tik į 56,7% piliečių 
prašymuose nurodyto ploto.

Siekiant apsisaugoti nuo 
spekuliantų įstatymuose nustatyta 
įtvirtinti saugiklius - tam tikrus 
profesinius reikalavimus preten
duojantiesiems į žemę, apribojimus tam 
tikrą laiką keisti žemės paskirtį ir pan.

Darbo grupė taip pat diskutavo 
apie galimybę suteikti pirmenybę 
savivaldybėms ir apskričių viršininkų 
administracijoms išpirkti privačią žemę.

„Būtų teisinga, jei pirmenybę pirkti 
privačią žemę turėtų apskritys arba 
savivaldybės, o ne spekuliantai. Tai 
galėtų būti prievolė, nes atsiranda 
problemų įgyvendinti didelius 
infrastruktūros projektus“, - teigė 
Alfonsas Macaitis, Vilniaus apskrities 
viršininkas.

Jo nuomone, valstybinę žemę 
parduoti reikėtų tik ten, kur savi
valdybės jau yra parengusios ben
druosius planus.

„Negerai, kai parduodame žemę 
nežinodami, kas joje bus“, - teigė 
p. A. Macaitis.

Todėl kyla pagrįstas įtarimas, kad 
žemę per savivaldybes ir apskričių 
viršininkus kėsinasi užvaldyti senoji ir 
naujoji nomenklatūra.
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Kas gali šią netiesą suvaldyti? Ar 
gali tai padaryti Konstitucinis tei
smas? Ir gali, ir ne. Konstitucinis 
teismas yra didelė demokratijos 
vertybė, tačiau jo veikla priklauso nuo 
to, kieno rankose jis atsiduria. Žiūrint 
į tai, kaip Konstitucinis teismas 
sprendė išlikusio nekilnojamojo turto, 
tame tarpe ir žemės sugrąžinimą kyla 
įtarimas, kad jis Konstituciją taikė taip, 
kaip buvo patogiau valdantiesiems.

Be to, Konstitucinio teismo 
nutarimų vykdymas atsiduria vėl 
valdžios rankose.

Konstitucinio teismo įstatymo 72 
straipsnyje įrašyta, kad Lietuvos 
Respublikos įstatymas (ar jo dalis) 
arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), 
Respublikos Prezidento aktas, Vyriau
sybės aktas (ar jo dalis) negali būti 
taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai 
paskelbiamas Konstitucinio Teismo 
nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo 
dalis) prieštarauja Lietuvos Respu
blikos Konstitucijai. Tos pačios 
pasekmės atsiranda, kai Konstitucinis 
Teismas priima nutarimą, kad Respu
blikos Prezidento aktas ar Vyriausybės 
aktas (ar jo dalis) prieštarauja įsta
tymams.

Paklausite, - o kaip su tais veik
smais, kurie pagal Konstitucijai prieš
taraujantį įstatymą jau atlikti? Taigi 

kad, - Konstitucinio teismo nutarimai 
atgal neveikia.

Tai, kas neteisėtai padaryta, lieka 
galioti. Štai Jums pavyzdys, kaip iš 
neteisės atsiranda teisė. Retoriškai 
paklausime: „Ar ne ant tokių neteisės 
pagrindų stovi beveik visa privati 
nuosavybė dabartinėje Lietuvos 
Respublikoje?“

Žinoma, būtų klaida dėl to tiesiai 
kaltinti Konstitucinį teismą. Tačiau 
akivaizdu, kad Konstitucinis teismas 
ne tik dėl įstatyminių pagrindų, bet ir 
dėl mąstymo kryptingumo nepateisino 
žmonių lūkesčių. Laikraštis „XXI 
amžius“ 2007 m. liepos 13 d. numeryje, 
atrodo, pagrįstai stebisi, kad 
Konstitucinis teismas pripažino, jog 
sovietų valdžia 1951-aisiais metais 
teisėtai konfiskavo labai vertingą 
paveikslą iš kolekcionieriaus 
V. Steponavičiaus.

Paprastas žmogus pasakytų: „Kas 
atimta, atiduok, ir neieškok kliaučių 
užvaldyti tai, kas tau nepriklausė ir 
nepriklauso“.

Šioje auditorijoje yra jaunų 
mokslininkų, kurie tiria istoriją, vertina 
konkrečius valdžios žingsnius. Todėl 
jiems būtent reikės atsakyti į klausimą, 
ar nomenklatūrinė valdžia, asmenys ir 
teismų institucijos nepažeidė principo, 
kad iš neteisės teisė neatsiranda.
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Vis dar jaučiamas 
okupacijos paveldas 

Lietuvoje
Alberto Žostauto interviu 

su Nijole Bražėnaite-Paronetto

2007 m. liepos mėn. 6 d. dr. Nijolei Bražėnaitei-Paronetto už nuopelnus 
Lietuvai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje buvo įteiktas garbingas 
apdovanojimas - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio 
kryžius. Ta proga dr. N. Bražėnaitę-Paronetto kalbino žurnalistas Albertas 
Žostautas.

Laisvės kovotojo Juozo Lukšos-Daumanto žmonos pamąstymai apie mūsų 
valstybės dabartį, savo dramatišką praeitį ir šiandieną.

Gerbiamoji p. Nijole, nuoširdžiai 
sveikiname sulaukus aukšto valsty
bės įvertinimo - Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino. 
Kokią prasmę teikiate Jums įteiktam 
apdovanojimui, ką jis Jums reiškia?

Labai dėkoju už sveikinimą. 
Asmeniškai nesijaučiu, kad būčiau 
užsitarnavusi kokį nors apdova
nojimą, ypač kai pagalvoju, kad yra 
kitų, daug daugiau padariusių. Bet, 
žinoma, labai malonu, jei kas nors taip 
mano. Tegaliu tik nuoširdžiai padėkoti 
už tai.

Šis apdovanojimas turėtų priklau
syti ne man vienai, bet ir kitiems. 
Darėm, kąjautėm, kad turim daryti. Ir 

tikrai ne tam, kad būtume apdovanoti. 
Man asmeniškai šis apdovanojimas 
suteikia ne tik malonumą, kad kas nors 
įvertino mūsų pastangas, bet ir tikė
jimą, jog tai gal ką nors įgalins atverti 
akis dėl to, kas buvo žmonių 
galvosenoje užslopinta kitų įtakų, 
užtemdančių tikrovę.

Šiemet mūsų žiniasklaidoje 
nuskambėjo Jūsų prisipažinimas, kad 
į Lietuvą žiūrit Juozo akimis. Ir kokį 
vaizdą mato tos Laisvės kovotojo 
Juozo Lukšos akys 18-aisiais atkurtos 
valstybės metais? Kokį įspūdį Jums 
palieka mūsų švietimas, medicina, 
teisėtvarka, politika bei kitos mūsų 
viešojo gyvenimo sritys?
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Aš nemanau, kad beveik po 60 
metų nuo tada, kai pažinau Juozą 1948- 
aisiais, būtų galima į viską, o ypač į 
Lietuvą, žiūrėti kitomis akimis negu 
anuomet. Juozo meilė ir jo auka 
Tėvynei apie tai liudija. Žinoma, 
negalima sulyginti anų laikų su šiais. 
Bet meilė Lietuvai pasilieka ta pati, tik 
pasikeičia būdas, kaip ją išreikšti. 
Anais laikas ji buvo išreikšta vieniša 
kova už jos laisvę, kai asmeninis 
gyvenimas buvo tik jai aukojamas, 
nepaisant jokių aplinkybių. Dabar, kai 
jau suėjo beveik 18 metų nuo laisvės 
atkūrimo, nebereikia tos kruvinos 
aukos. Tačiau reikia kaip nors 
nusikratyti per 50 metų svetimų vėjų 
įpūstos galvosenos, primestų ir 
sąmonėje bei pasąmonėje įsitvirtinusių

Juozas Lukša ir Nijolė Bražėnaitė

įpročių, kurie vis dar jaučiami 
šiandienos Lietuvoje.

Juozas buvo didelis idealistas, bet 
kartu ir realistas. Aš manau, kad jei jis 
šiandien būtų gyvas, turbūt matytų 
panašų vaizdą, kaip ir mes. Jis turbūt 
darytų viską, kad tas vaizdas gerėtų ir 
meilė Lietuvai tvirtėtų. Jau daug yra 
apraiškų, jog tai iš tikrųjų vyksta.

Asmeniškai galėčiau iškelti kai 
kuriuos dalykus, kurie mus ganėtinai 
sukrėtė, ypač švietimo srityje. Kai 
2005 m. buvau Švedijoje, Geteborge 
vykusioje knygų mugėje, kur buvo 
pristatyta Jono Oehmano į švedų 
kalbą išversta Juozo Lukšos knyga 
„Partizanai“ (verstinis pavadinimas 
„Miško broliai“), susitikau keletą 
lietuvių studentų, gyvenančių, dir
bančių ir studijuojančių toje šalyje. Jie 
man paliko labai išprususių jaunų 
žmonių įspūdį. Kai paklausiau, ar jie ką 
nors žino apie mūsų pokario pasi
priešinimą sovietams, jie nieko apie tai 
nežinojo. Pasirodo, į mokyklų progra
mas visai nebuvo įtrauktas tas pokario 
istorijos etapas. Taip pat sužinojau, 
kad mūsų Kultūros ar švietimo 
ministerija neleido vežti Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro kruopščiai parengtos 
parodos „Karas po karo“ ir jos rodyti 
tūkstančiams parodos lankytojų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Ten pat 
išgirdau ir apie Mariaus Ivaškevičiaus 
romaną „Žali“, kurį vėliau, grįžusi 
namo, mėginau skaityti savo pusiau 
apakusiom akim ir pamačiau, kokios 
rūšies žemo lygio nepraustabumiškos
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knygos yra leidžiamos pristatyti knygų 
mugėse (buvo pristatyta Frankfurte), 
parėmus Švietimo ir mokslo mini
sterijai. Man buvo labai skaudu, jog 
tokie dalykai vyksta, kad mūsų 
jaunuomenė susiduria su tokio žanro 
knygomis. Labai apmaudu dėl tokių 
knygų poveikio jaunuomenei. Tuo 
tarpu mokyklose visai nemokoma apie 
neseną laisvės kovų istoriją, tremtį ir 
žmonių kančias per sovietų okupaciją.

Pernai iš artimos kolegės, kuri 
lankėsi savo gimtinės mokykloje 
Linkuvoje, patyriau, kad daugelis 
mokyklų Lietuvoje savo bibliotekose 
dar vis laiko sovietmečiu išleistas 
knygas ir nepakeičia jų į dabartines. 
Sunku suprasti, kodėl niekas tuo 
nepasirūpina. Gal tik pernai rudenį 
Prezidentas, lankydamasis Garliavoje 
Juozo Lukšos vardo ir Kazlų Rūdoje 
Kazio Griniaus vardo gimnazijose pa
reiškė susirūpinimą dėl mokyklose 
nepakankamai dėstomos pasiprieši
nimo sovietams istorijos.

Ši patirtis mums įkvėpė mintį 
suorganizuoti knygų laisvės kovų ir 
tremties temomis platinimą visoms 
Lietuvos mokykloms. Tai yra daroma 
Tautos fondo paramos Lietuvos 
mokykloms komisijos vardu. Ligi šiol 
jau išplatintos 7 knygos, dar kelios yra 
planuojamos. Yra žinių, kad šios 
pastangos duoda vaisių.

Nenorėčiau teigti, kad visi mokiniai 
Lietuvoje nežino apie partizanų kovas 
ir žmonių tremtį į Sibirą. Dirbant 
Tautos fondo jau prieš 6 metus įkurtoje 
Lietuvos mokyklų įdukrinimo progra

mos komisijoje, teko patirti ir labai 
teigiamų apraiškų šiuo atžvilgiu, ypač 
kai mėginama artimiau susirašinėti su 
mokyklų direktoriais, mokytojais ar 
mokiniais. Tautos fondo paskatinti 
tomis temomis straipsnių konkursai 
duoda galimybę pasidžiaugti, kad yra 
daug mokinių, kurie turi gilų supratimą 
ir gana aiškiai suvokia, kas vyko tais 
laikais.

Šie man labai svarbūs pasiprie
šinimo prieš sovietus ir kovų už Lietu
vos laisvę įvykiai turėtų būti to paties 
lygio, kaip ir kitos mūsų kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę. Istorijos 
knygose jie turėtų būti aiškiai aprašyti 
ir įvertinti. Tikiuosi, kad jau tai yra 
padaryta.

Kiti švietimo aspektai yra ne ma
žiau svarbūs. Aš daug apie tai nežinau, 
bet susirašinėjant su įdukrintomis 
mokyklomis, atrodo, yra padaryta 
didelė pažanga ir stengiamasi atlikti 
reikalingas reformas. Džiugu, kad 
kreipiamas dėmesys į kalbų mokymą. 
Tai savaime praplečia akiratį ir duoda 
galimybę jaunimui nepasimesti, be
klaidžiojant pasaulyje ir dorotis su 
gyvenimu už Lietuvos ribų. Tikiu, kad 
mokslo lygis yra panašus į kitų 
vakarietiškų kraštų mokslo lygį.

Su kitomis sritimis, kaip medicina 
ar teisėtvarka, nesu tiesiogiai susi
dūrusi, todėl sunku tai komentuoti. Iš 
kelių pavyzdžių jaučiama, kad Lie
tuvoje yra nemažas skaičius labai 
talentingų medikų ir mokslininkų. 
Keletą jų teko susitikti ir Amerikoje. 
Man didelį džiaugsmą padarė vieno

64 Į LAISVĘ • liepa—rugsėjis/2007

66



Portretai

premijuoto Juozo Lukšos gimnazijos 
buvusio moksleivio apsilankymas. Jis, 
baigęs Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakultetą, 
atvyko į Niujorką dirbti mokslinį darbą 
Alberto Einšteino institute ir jame 
išbuvo dvejus metus. Bet jam niekad 
neatėjo į galvą mintis pasilikti 
Amerikoje. Jis sugrįžo į Lietuvą ir 
Kauno klinikose tęsia savo darbus bei 
ruošiasi greitu laiku apginti disertaciją. 
Man tai buvo ypač malonu girdėti, 
nes, steigiant tas premijas geriausiems 
abiturientams, vienas iš įstatų reika
lavimų kaip tik buvo, kad jie, įgavę 
Vakarų kraštų patirties, grįžtų atgal į 
Lietuvą ir dirbtų jos labui.

Lietuvoje lankausi kiekvienais me
tais po jos nepriklausomybės atkūrimo, 
o vienais metais - net 3 kartus. Mano 
pagrindinis šių kelionių tikslas - daly
vauti Juozo žūties metinių minėji
muose, lankyti jo žūties vietą. Tad 
kiekvienoje kelionėje galėjau bent 
trumpai pamatyti ir įvertinti tai, kad 
gyvenimas apskritai žengia į priekį ir 
kad šalis šiandien jau pasidarė labai 
panaši į europietišką, seniai išsivys
čiusį kraštą. Lietuva žengia sparčiais 
žingsniais pirmyn. Daug malonumo 
teikia tai, kad jaunimas vis daugiau, 
atrodo, dėmesio kreipia į visokias 
iškylančias problemas, vis daugiau jų 
matosi visuomeninėje, politinėje ar 
ekonominėje veikloje. Žmonės, atrodo, 
yra daug mandagesni negu prieš 15 
metų ir tikiuosi, kad politikai ir valdžioje 
esantys atsakingi asmenys suras kon
struktyvių išeičių, dorojantis su pro

blemomis, kurios sunkina gyvenimą 
Lietuvoje.

Kas, Jūsų manymu, šiandien 
svarbiausia Lietuvos gyvenime? Kuo 
Lietuvos piliečiams labiausiai reikia 
rūpintis ir ką tvarkyti?

Man atrodo, kad, kaip ir kiekvieno 
kito krašto, Lietuvos pilietis turėtų 
suvokti, ką ta pilietybė jam reiškia (ar 
turėtų reikšti) ir žinoti piliečio 
atsakomybę bei pareigas. Juk Lietuvoje 
buvo taip ilgai užmarintas pilietybės 
jausmas. Gal yra lengva apie tai 
kalbėti, kai gyveni krašte, kur 
pilietybės dvasia ugdoma nuo pat 
mažens. Lietuvoje dar yra tiek daug 
abejingumo, nusivylimo gyvenimu. 
Net ilgimasi sovietų laikų.

Manyčiau, kad Lietuvos piliečiams 
turėtų labai rūpėti, kaip atsikratyti to 
abejingumo ir nusivylimo jausmo, kuris 
atneša tik „paskendimą“ alkoholyje, 
šeimų suirimą ir vis dar didėjantį 
našlaičių skaičių. Juk vienas iš svar
biausių demokratijos reiškinių yra lais
vas balsavimas, tačiau abejingumas ir 
nusivylimas tik sustiprina inerciją ir 
nenorą balsuoti. O piliečių balsai ga
lėtų daug ką pakeisti ir pačioje val
džioje, ir savivaldybėse.

Nuolat keičiami įvaikinimo įsta
tymai, atrodo, tik apsunkina kitą 
problemą. Tie našlaitynuose laikomi 
vaikai tikrai negauna to, ką kiekvienas 
vaikas turi teisę gauti. Laisvoje prieš
kario Lietuvoje, atsimenu, buvo 
stengiamasi (ypač katalikių moterų 
draugijų) padėti našlaičiams ir kūdikių
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belaukiančioms mergaitėms. Dabar
tinėje Lietuvoje veikia katalikių moterų 
draugijos, bet nežinau, ar jos tuo 
užsiima. Atrodo, yra ir daug trūkumų 
iš socialinių tarnybų pusės. O svar
biausia - ką reiktų daryti, kad visi tie 
nekalti vaikai nebūtų palikti liūdnam 
likimui. Amerikoje veikia kelios lietu
viškos organizacijos, nuolat keliančios 
šiuos klausimus ir, surinkusios paau
kotus pinigus našlaičiams paremti, 
perduoda globos namams. Tačiau 
„viena duona negyvensi“.

Ligi šiol labai daug dėmesio buvo 
kreipiama į rytinio pakraščio netur
tingas mokyklas, kovojančias, kaip 
atsilaikyti prieš lenkų spaudimą. Ta
čiau reikiamybė ir galimybė pastatyti 
bent vieną lietuvišką mokyklą Kara
liaučiaus srityje (pvz., Tilžėje) buvo tik 
retai kada spaudoje minima. Iš pradžių 
atrodė, kad lietuviška mokykla rusų 
užimtoje vietoje gali būti tik svajonė. 
Tačiau gal tai nėra tik svajonė.

Suprantama, sunku ir skaudu 
prisiminti dramatišką praeitį. Bet vis 
dėlto gal galėtumėte pasidalyti as
meniniais išgyvenimais iš tų šešerių 
nežinios metų po Juozo žūties 1951- 
aisiais? Kaip ir kuo gyvenot tuo 
laiku?

Kelių mėnesių laikotarpis po Juozo 
išskraidinimo į Lietuvą yra likęs kaž
kokioj miglotoj užmaršty. Aš turbūt 
buvau paskendusi į visa tai, kas įvy
ko, beveik be jokios vilties tai sugrą
žinti atgal. Gyvenau pas Karvelius 
Tiubingene, kas tikriausiai man padėjo. 

Kartkartėmis susitikdavau su prof. 
Brazaičiu ar kitais VLIK'o nariais, 
tikėdamasi, kad jie ką nors apie Juozą 
sužinojo. Kitais (1952) metais pradėjau 
dirbti VLIK'e. kas man moraliai labai 
padėjo. Atsimenu, kad perrašiau visą 
Juozo knygą, Harrisono išverstą į 
anglų kalbą, kurią VLIK'as ketino 
išleisti. Viktoras Gailius, klaipėdietis, 
irgi dirbęs VLIK'e, padarė ir vokišką 
vertimą, kuris ligi šiol neišvydo 
šviesos. Nors jau buvau diplomuota 
gydytoja, bet nieko su tuo savo 
diplomu negalėjau daryti, nes nei 
Vokietijoje, nei Austrijoje, kur baigiau 
savo studijas, perėjusi keturis karo 
išblaškytus universitetus, neturėjau 
teisės, nebūdama tos šalies pilietė, 
dirbti medicinos srityje. Ir man buvo 
labai gaila, kad negaliu dirbti pagal 
profesiją, kurią taip sunkiai įgijau. 1953 
metais viskas pasikeitė.

Visą laiką buvote aktyvi lietuvybės 
puoselėtoja užsieniuose, kur Jums 
buvo lemta gyventi. Ta Jūsų veikla 
davė gražių vaisių. Tačiau šiuo metu, 
kai girdėti, jog lietuvybės šaknys 
Siaurės ir Pietų Amerikose, Kana
doje, Australijoje džiūsta, ar neapima 
pesimizmas dėl lietuvybės žadinimo 
veiklos prasmės?

Gyvename už Lietuvos ribų. 
Lietuva vis tiek liks mūsų tėvynė, ir jos 
niekas nepakeis. Todėl svarbu tęsti 
lietuvybės išlaikymo darbus, nors 
kartais ir atrodo, kad tai gal neturi daug 
prasmės. Aš visada tikėjau vadina
muoju „kraujo balsu“.
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Yra tiek atvejų, kai žmogus, nemo
kėdamas nei kalbos, nei niekad Lietu
vos matęs, staiga pasijunta lietuviu ir 
nori apsilankyti joje, išmokti kalbą ir 
pasijusti lietuviu. Žinoma, tokie žmo
nės patys suranda, ką tas „kraujo 
balsas“ jiems reiškia. Aš prisimenu 
Haroldą Wilsoną, kurio senelė buvo 
lietuvė, bet jis tik vėliau savo gyve
nime pajuto tą „kraujo balsą“ ir parašė 
tokią puikią knygą - LITHUANIA - 
THE INDESTRUCTIBLE SOUL 
(LIETUVA - NESUNAIKINAMA 
SIELA), - įdėjęs į ją tiek daug meilės 
Lietuvai. Gaila, kad jo jau nebėra 
gyvo. Jo parašyti eilėraščiai Lietuvai 
turbūt nebus išspausdinti, bet jo 
knyga turėtų būti išversta į lietuvių 
kalbą. Tad išsilaikyti visais kitais 
būdais galima tik tada, kai tie būdai dar 
egzistuoja. Todėl jų palaikymas ir 
išlaikymas turi didelę prasmę.

Nedaug žinome apie Jūsų tėvų 
šeimą, o norėtųsi žinoti, kokioj 
aplinkoj formavosi Nijolės Bražė
naitės asmenybė ir iš kur galėjo 
atsirasti tos gerosios ir sektinos 
Jūsų savybės. Gal galėtumėt trumpai 
apibūdinti savo tėvų šeimą?

Augau katalikiškoje šeimoje ir 
aplinkumoje. Savo vaikystę praleidau 
Jasonyse, prie Utenos. Mano tėtis, 
dėdė (dr. Petras Karvelis) ir jų artimi 
bendraminčiai iš Voronežo laikų buvo 
visi krikščionys demokratai, visuome
nininkai, padarę didelį įnašą į tuome
tinio Lietuvos gyvenimo vystymąsi. 
Teta (dr. Veronika Karvelienė) buvo 

žymi katalikių moterų veikėja, viena iš 
Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų 
sąjungos, jungusios lietuvių katalikių 
moterų draugijas, išsibarsčiusias pa
saulyje, įkūrėjų. Ši Sąjunga, daugiausia 
tetos pastangomis tapo ir Pasaulio 
katalikių moterų organizacijų sąjungos 
nare. Ji nuolat kovojo už moterų teises, 
turėjo labai gerą iškalbą ir daug rašė 
tomis temomis. Ji mane su mano dvyne 
Vida, vėliau ir jos dukra Ugne vis ska
tino versti straipsnius, išspausdintus 
Pasaulio katalikių moterų organizacijų 
sąjungos leidiniuose į lietuvių kalbą, 
skatino mus atstovauti lietuvėms kata
likėms moterims Sąjungos kongre
suose, kai jau mes buvome Vakaruose. 
Šiuose kongresuose lietuvių katalikių 
atstovės užsienyje iki pat nepri
klausomybės atkūrimo nuolatos kėlė 
Lietuvos kančias.

Mūsų tėtis staiga mirė nuo širdies 
smūgio. Mama liko viena su keturiais 
mažamečiais vaikais ir dviem senu
tėm - savo ir tėčio motinom. Karvelių 
šeima mus globojo, ir jie mums padarė 
didelę įtaką. Per tuos kelerius metus, 
kol gyvenome pas juos Noreikiškėse, 
prisiklausėme daug kalbų ir diskusijų 
tarp nuolatos apsilankančių visuome
nininkų, politikierių ir studentų.

Tačiau didžiausią įtaką mums padarė 
mama. Ji visiškai atsidėjo mūsų 
auklėjimui, nuolat skatino mokytis ir 
stengtis įsigyti profesijas. Ji neturėjo 
jokios baimės nei 1941 metų sukilimo 
laikotarpiu (tuomet mūsų name ji buvo 
leidusi įkurti Aleksoto štabą). Ji buvo 
didelė patriotė ir giliai tikinti Dievo
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Apvaizda. Tas jai davė drąsos sutikti 
gelbėti vokiečių okupacijos laikais du 
žydų vaikus, nors ji žinojo, kad už tai gali 
žūti visa jos šeima. Kai naciai uždarė 
universitetus, ji su didžiausiu skausmu 
širdyje mus tiesiog išstūmė iš Lietuvos, 
kad galėtume toliau studijuoti. Per tuos 
22 metus, nepaisydama visų išgyvenimų 
ir tremties, ji išsilaikė, tikėdama Dievo 
Apvaizda, kad kada nors mus pamatys. 
Jauniausio brolio Mindaugo drąsa man 
irgi buvo svarbus pavyzdys. Jis buvo 
paimtas į vokiečių kariuomenę ir dėl to 
buvo labai nelaimingas. Mamos pa
prašytas, jis neatsisakė, nors žinojo 
gresiant didelį pavojų, kai apsivilkęs 
vokiečių kariuomenės uniforma padėjo 
mamai atgabenti iš geto pas ją tuos abu 
vaikus. Jam tada buvo tik 18 metų. Jis 
mirė labai nualintas rusų nelaisvės, 
būdamas 22 metų. Jo mirtis mamai buvo 
baisus smūgis.

Sovietų Sąjungos agresyvaus 
žengimo į brandų socializmą laiku 
(1966 m.) sugebėjote pasiekti, kad 
Jūsų motinai būtų leista išvykti 
gyventi į Vakarus. Kaip laimėjote šią 
neeilinę bylą?

Nežinau, ką iš tikrųjų reiškia 
„brandaus socializmo“ sąvoka, bet ji 
visiškai neatitiko mūsų mamos atvejo. 
Tai tik parodė, kokia buvo korumpuota 
komunistinė santvarka, kai net „to 
bjauraus bandito“ žmonos motina už 
kyšį surado būdą, kaip ištrūkti iš 
sovietinio gyvenimo replių.

Su mama buvome išskirti 22 metus. 
Mūsų pastangos ją išsivežti į Vakarus 

truko 10 metų. Jos prašymai išvažiuoti 
buvo atmesti 5 kartus be jokio paai
škinimo kodėl, nors mūsų kvietimai jai 
atvažiuoti į Ameriką ar į Australiją 
buvo abiejų šalių iš karto patenkinti.

Į kovą už jos atvažiavimą buvo 
įtraukti ir JAV valdžios atstovai. 
Kongresmenas Charlesas J. Kerstenas, 
kurį pažinojau nuo 1953 m., buvo labai 
susidomėjęs mūsų mamos atveju. Jis 
įtraukė net ir tuometinį viceprezidentą 
Richardą Nixoną. Pastarasis savo ke
lionės į Maskvą metu mūsų mamos ir 
kitų lietuvių, norinčių susijungti su savo 
šeimomis, reikalą iškėlė, kalbėdamas su 
Chruščiovu per vadinamąjį „Kitchen 
talk“ („virtuvės pokalbį“). Į šį darbą jis 
įtraukė ir senatorių. Kongreso pirmininką 
ir JAV generalinį konsulą Maskvoje.

Sarah ir Aleksas, mamos išgelbėti 
žydų vaikai, taip pat padarė iš savo 
pusės viską, kad ją išleistų. Tačiau 
visos pastangos nuėjo perniek. O 
padėjo tik kyšis komisijai, kuri 
sprendė, ką išleisti iš Lietuvos. Tai 
parodo, kokią galią kyšiai turėjo 
Sovietų Sąjungoje.

Daug rūpinotės Juozo atminimo 
išsaugojimu, jo nueito kelio 
viešinimu. Lietuvių visuomenė skaito 
jo rašytas knygas, mokiniams jo 
gyvenimas padeda suprasti XX a. 
viduryje Lietuvą ištikusią dramą, 
žadina Tėvynės ir tautos meilę. Na, o 
kas šiuo metu svarbiausia Jūsų 
pačios kasdieniame gyvenime?

Ko norėčiau savo kasdieniame 
gyvenime? Norėčiau daugiau akių
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Dr.Nijolė Bražėnaitė Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje
šviesos, kad galėčiau skaityti ir matyti, 
ką ranka rašau. Dėkoju Dievui, kad dar 
leido man šiek tiek skaityti ir ištaisyti 
savo klaidas dideliame televizijos ekrane, 
kai kam nors rašiau. Džiaugiuosi maty
dama dažnai savo anūkus ir svajoju, kad

jie išgirstų tą „kraujo balsą“. Dar daug 
yra visokių darbų, bet labiausiai noriu 
surasti Juozo palaikus ir dar, prieš 
užbaigdama gyvenimą, juos atitinkamai 
palaidoti. Esu tikra, kad kas nors žino, 
kur jie yra. bet bijo prisipažinti.

Dėkojame už pokalbį, linkime geros sveikatos ir kad pavyktų įgyvendinti 
visus Jūsų siekius.

Svarbiausi dr. Nijolės Bražėnaitės-Paronetto biografijos faktai 1923 m. 
gimė Utenoje. 1941-1947 m. studijavo mediciną Kaune ir Insbruke /Austrija/. 
Nuo 1947 m. aktyviai rūpinosi lietuvybe užsienyje, dirbdama VLIK'e. Lietuvių 
fronto bičiulių sąjūdyje. JA l ’ lietuvių gydytojų sąjungoje. Pasaulio lietuvių 
katalikų organizacijų sąjungoje ir kt. organizacijose. 1948 m. susipažino 
Paryžiuje su Juozu Lukša-Daumantu, o 1950 m. jie susituokė. Deja, po mėnesio 
buvo priversti išsiskirti visam laikui. 1951 m. rugsėjį žuvo Juozas Lukša. Iki 
1957 m. Nijolė nieko nežinojo apie vyro žūtį. 1953 m. išvyko gyventi į JAV. 
1995 m. - JAV įsteigė Juozo Lukšos-Daumanto fondą, kuris rūpinasi 
rezistencine pokario istorija. Nuo 1997 m. - vadovauja ..Tautos fondo" 
Mokyklų įdukrinimo komisijai, kuri surinktas lėšas skiria 250-čiai įdukrintų 
Lietuvos mokyklų.

Sutrumpintas pokalbis perspausdintas iš žurnalo Baltijos miškai ir mediena.
Nuotraukos iš Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Lietuvos ir užsienio lietuvių 

rezistencijos studijų centro archyvo.
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Sveikiname

Dr. Petrui Kisieliui — 90
Mielas daktare,
mes visi kopiame į mūsų širdžių troškimų viršūnę. Ir kiekvienas paliekame 

pėdsakus. Vieni būna gilūs, kitus greitai užkloja laiko dulkės. Ir nesvarbu, kad 
ruduo atverčia dar vieną naują puslapį, kad voro lopšyje supasi daugybė 
prisiminimų. Niekada ne vėlu siekti savo troškimų ir džiaugtis kiekviena akimirka, 
nes kiekviena diena savyje neša amžinybę.

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais.
Jų padarėte daug ir gerų. Ir tiek, kiek širdies šilumos atidavėt kitiems, tiek ji 

vėliau ir sugrįžo pas jus.
Ir ateityje glauskite prie savęs tuos, kurie Jus myli ir gerbia, tada ir pačiam 

netrūks artimųjų meilės, draugų, bendraminčių pagarbos, o skubantys metai atneš 
tik džiaugsmą, gerumą, ramybę ir namų šilumą.

Vytui Petruliui — 80
Mielas bičiuli,
gyvenimas tarsi vingiuotas kelias... Ne visada jis samanomis klotas. Kartais 

tenka kopti į aukštą kalną aštriais akmenimis grįstą, juodiems debesims užstojus 
trapų laimės žiburį, kartais sunku nuspėti, kas laukia už staigaus posūkio. Bet 
visada yra dienų, akimirkų, kai džiaugsmu virpa širdis ir šypsena puošia veidą.

Tavo gyvenimo kelyje buvo visko: ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, ir 
liūdesio valandėlių, tačiau viską pragyvenai ramiai, kantriai. Tavo gyvenimo 
žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas, pareigingumas. Tokį tave mes 
prisimename anksščiau, tokį matome dabar, sulaukus gražaus jubiliejaus.

Sveikiname Tave. Linkime, kad šis jubiliejus būtų nepakartojama sėkmė, 
sveikata, gera nuotaika, gėlių žiedai, artimųjų ir draugų šypsenos.

Lietuvių fronto bičiulių taryba
[ Laisvę fondo ir fondo Lietuvos filialo tarybos 

„l LAISVĘ“ žurnalo redakcija
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Nauja knyga apie žydų 
likimą

Kęstutis Skrupskelis

Sauliaus Sužiedėlio ir Christoph’o 
Dieckmann’o knygą Lietuvos žydų 
persekiojimas ir masinės žudynės' 
reikia vertinti teigiamai: tai svarus 
įnašas. Ypač gerai, kad, remiantis vokiš
kais archyvais, plačiai pristatoma mūsų 
istoriografijai mažai žinoma vokiškoji 
klausimo traktuotė. Manau, tai knygos 
bendraautoriaus vokiečio Christoph’o 
Dieckmann’o nuopelnas. Autorių 
nuomone, holokaustas Lietuvoje - tai 

vokiečių įvykdyta akcija, atspindinti 
vokiečių vyriausybės politiką bei 
vokiečių vyriausybės iniciatyvą. 
Holokaustą organizavo vokiškos 
įstaigos ir vykdė vokiečių jėgos 
struktūros. Nors buvo įvykių, kurių 
vokiečiai neorganizavo, didelė 
dauguma juose dalyvavusių lietuvių 
buvo pavaldūs vokiškoms institu
cijoms. Jeigu holokaustą apibrėžiame - 
ir apibrėžimo griežtai laikomės - kaip 
nacionalsocialistines pastangas įvyk
dyti galutinį žydų klausimo sprendimą, 
kai kurie 1941 birželio pabaigoje bei 
liepos pradžioje Lietuvoje vykę įvykiai 
negali būti holokaustas. Aišku, tai 
menkai dokumentuotas laikotarpis ir 
dažnai konkrečiu atveju sunku 
nustatyti, kur ir kieno buvo 
iniciatyva. Tačiau, kraštui gyvenant 
sovietinio teroro nuotaikomis, vykstant 
kautynėms, veikiant - abiejose pusėse 
- ginkluotų civilių būriams, Laikinajai 
Vyriausybei (LLV) neturint sau pa
valdžios nei policijos, nei kariuomenės, 
neturint komunikacijos priemonių, 
krašte nesant veikiančio administracijos 
bei policijos aparato, iš kalėjimų 
pabėgus ne vien politiniams kaliniams
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bet ir kriminaliniams nusikaltėliams, 
negalima manyti nebuvus nei keršto 
akcijų, nei siautėjimo, nei klaidų. Taigi 
tam tikrą skaičių žydų ir lietuvių 
nužudė ne vokiečiai, bet lietuviai. Tie 
žmonės būtų žuvę, nesvarbu, kokia 
būtų buvus vokiečių politika, nes krašte 
vyravo chaosas. Tikriausiai niekada 
neišsiaiškinsime, kiek tokių aukų 
buvo.Nors knygoje yra ženklų, kad tie 
du dalykai atskirti, reikėjo juos formaliai 
išskirti: t. y. holokaustą - nuo keršto, 
kovos prieš komunistus, chaoso 
aukų. Manau, taip būtų geriau 
išryškintas lietuviškos dalies pobūdis 
bei apimtis. Lietuviškoji dalis nuo 
holokausto skiriasi ir apimtimi, ir 
motyvacija. Taip pat būtų pravertus 
filosofijoje dažnai diskutuojama 
nenumatytų padarinių sąvoka. Turiu 
mintyje LLV pastangas organizuoti 
policiją ir kariuomenę, t. y. pastangas, 
kurios kai kuriais atvejais pasibaigė 
tragiškai. Manau, LLV juos organizavus 
dėl visai suprantamų motyvų. Tačiau, 
tai palengvino vokiečių darbą, LLV 
organizuojamus dalinius pajungus 
vokiečių institucijoms.Kaip sakyta, 
bendras įspūdis teigiamas. Tačiau yra ir 
klaidų, ir į vieną iš jų norėčiau atkreipti 
dėmesį. Beje, klaida ne vien šios 
knygos autorių, nors ir jie nelieka be 
kaltės. Manau, klaidą labiau rodant 
mūsų modernių laikų istoriografijos 
silpnąją pusę: per dažnai mūsų istorikai 
mąsto - lyg jie dirbtų prokuratūrai 2- 
skubama daryti išvadas, klausimo pilnai 
neištyrus. Minėta klaida atsirado todėl, 
kad mūsų istoriografijoje tokiu svarbiu 

klausimu - dėl vieno dažniausiai mini
mų LLV dokumentų - nekilo diskusijos, 
nors tam buvo pakankamai laiko. Tokio 
daugialypio veikalo autoriai - toks, 
manau, yra Sužiedėlio ir Dieckmann’o 
darbas - patys negali visko ištir
ti. Neišvengiamai daug kur jie turi remtis 
kitų darbu. Diskusijos, kurios neįvyko, 
būtų autorius įspėjusios, kad ne viskas 
yra taip, kaip atrodo. 241-243 knygos 
puslapyje randame LLV dokumentą, 
pavadintą „Žydų padėties nuostatai.“ 
Skaitytojams jis pristatomas taip: 
„Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 
1941 m. rugpjūčio 1 d. paskelbto anti
semitinio dokumento „Žydų padėties 
nuostatai“ pirmasis variantas <...>.“ 
Atrodo, dokumentas imtas iš Lietuvos 
Laikinoji Vyriausybė: Posėdžių 
protokolai, red. Arvydas Anušauskas 
(Vilnius: Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos centras, 2001). 
A. Anušausko darbą recenzuoda
mas, iškėliau keletą klausimų, kuriuos 
šia proga norėčiau prisiminti, kai ką 
praplėsdamas.3 Protokolų leidinį tada 
laikiau nepatikimu bei skaitytojus 
klaidinančiu. Sužiedėlio ir Dieckmann’o 
knyga mano nuomonę tik patvirtina. 
Rugpjūčio 1 d. posėdžio protokolo - 
posėdžio, kuriame nuostatai būtų buvę 
priimti - nėra. Nežinoma, kada ir kodėl 
jis dingo. Nuo 1941 metų vasaros 
iki 1976 metų, kada dokumentai pasiekė 
Mažvydo biblioteką Vilniuje, jie 
buvo nežinomose rankose. Manyčiau, 
kad 1976 metais ar vėliau jais 
susidomėjo ir įvairios sovietinės 
agentūros. Taigi ligi 2001 metų - ilgas
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laikotarpis: gera proga suinte
resuotiems asmenims kai ką pridėti, kai 
ką išimti. Bet kokiu atveju, atmetus 
įtarinėjimus, lieka faktas, kad duomenų, 
rodančių LLV nutarimą priėmus, 
nėra. Taip pat nėra duomenų, kad LLV 
dokumentą „paskelbė." Šis jokio 
pagrindo neturintis Sužiedėlio ir 
Dieckmann'o prierašas prisideda prie 
kuriamo įspūdžio, jog LLV. nors žydų 
žudimo neorganizavo, kažkokiu būdu 
lieka kalta. Savaime aišku, niekur 
neskelbtas dokumentas įvykių paveikti 
negalėjo. Todėl, autoriams norint inkri
minuoti ir LLV, dokumentas turėjo tapti 
„paskelbtu". Turime teisę reikalauti, kad 
autoriai pasiaiškintų: kur, kada ir kam 
dokumentas skelbtas? Autoriai neį
vertino faktų, kad vokiečiai LLV, kaip 
vyriausybės, niekada nepripažino ir 
kontroliavo, kas ką skelbė. Nuo birželio 
pabaigos taigi vokiečių karinei valdžiai 
susiformavus, spaudoje nebuvo galima 
minėti LLV, net ir aprašant jos 
veiksmus. O nuostatuose kalbama apie 
ministerių kabineto nutarimo įsigalėjimą 
taigi apie vyriausybės veiklą. Tokio 
dokumento skelbimas be vokiečių 
leidimo nebuvo galimas. O leidimas jį 
skelbti reikštų LLV, kaip vyriausybės, 
pripažinimą. Deja, autoriai Žydų 
padėties nuostatus pristato lyg jie būtų 
atsiradę ne okupacijos sąlygomis, bet 
normaliai veikiančioje valstybėje. 
Tačiau klausimai, ar nuostatai buvo 
priimti, ar skelbti, nėra patys svar
biausi. Problematiškiau yra tai, kad 
dokumentas vadinamas .antisemitiniu.“ 
tarytum siūlant savotišką jo inter

pretaciją ir vertinimą. Antisemitinius 
potvarkius rengia antisemitiškai 
nusiteikę organai, kurių tikslas - 
pakenkti žydams. Tokius tikslus 
Europoje skelbė ne vien nacional
socialistai Vokietijoje. Ikikarinėje 
Europoje antisemitinių potvarkių 
buvo pakankamai daug. Todėl natūralu, 
kad skaitytojai pagalvos, jog tie nuo
statai - tai dar vienas Europoje 
paplitusio antisemitizmo simptomas. 
Knygos autoriai turėjo apibūdinti 
kontekstą, kuriame šis dokumentas 
atsirado. Apibūdinimo neradau.4 Nuo 
1941 m. liepos pradžios Lietuvoje, 
įvairiose vietovėse skelbiami įvairūs 
žydų veiklą ribojantys nuostatai. Getus 
pradėta steigti taip pat liepos 
mėnesį. Taigi, liepai baigiantis, daug 
Lietuvos žydų jau gyveno getuose, 
nešiojo specialius ženklus. Daugeliui 
uždrausta turėti radijo aparatus, 
vaikščioti šaligatviais ir pan. Atrodo, 
nors formaliai taisykles dažnai skelbė 
lietuviai pareigūnai, iniciatyva priklausė 
vokiečiams: lietuviai pareigūnai vykdė 
vokiečių nurodymus. Taip pat yra daug 
ženklų, rodančių, kad žydų reikalus 
tvarko būtent vokiečiai. Manau, LLV 
suprato, kad, vokiečių požiūriu, žydai 
nepriklauso lietuvių jurisdikcijai. Tai 
rodo ir liepos 7 dienos LLV posėdžio 
protokolas. Tą dieną Jurgis Bobelis, 
Kauno karo komendantas ir LLV 
ryšininkas su vokiečių karo vadovybe, 
LLV informavo apie vokiečių nutarimą 
Kaune steigti getą ir žydų masiškai 
nebenaikinti. Pastebėkime: savo 
veiksmų žydų atžvilgiu su LLV
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vokiečiai nederino, jie ją tik informavo.5 
Yra dar kita aplinkybė, be kurios 
negalima suprasti Žydų padėties 
nuostatų atsiradimo konteksto. Į ją 
dėmesį atkreipė Brazaitis, kuris, kaip 
autoritetingiausias šaltinis apie LLV 
veiklą, turėtų būti mūsų istorikams gerai 
žinomas. Pagal Brazaitį, yra ryšys tarp 
Žydų padėties nuostatų ir vokiečių 
karinės valdžios pakeitimo civiline 
administracija.6 Deja, jis nepasako, 
koks ryšys. „/ Laisvę“ liepos 28 d. 
paskelbė naujo civilinio komisaro 
potvarkį žydų klausimu, datuotą taip 
pat liepos 28 d. Pagal LLV protokolus, 
tą dieną LLV pradėjo svarstyti Žydų 
padėties nuostatus.Turėdamas mintyje 
minėtas aplinkybes, klausiu, kodėl kaip 
tik tuo metu LLV klausimą kėlė? Ir kodėl 
liepos 28 d. projektą nusiuntė juristų 
komisijai?Mano galva, mažiausiai 
tikėtina antisemitinė interpretacija, 
būtent tai, kas nurodyta Sužiedėlio ir 
Dieckmann’o veikale. Negalima tikėti, 
kad LLV būtų savo iniciatyva pradėjus 
žydus persekioti, nes tai reikštųjų neži
nant apie jau galiojančius apribojimus 
bei naujojo komisaro skelbiamas 
taisykles. Tai per didelė nesąmonė, nors 
neatidus skaitytojas, vartydamas 
knygą, gali susidaryti kaip tik tokią 
išvadą. Eiliniam skaitytojui, nežinan
čiam visų aplinkybių, ką kitas doku
mentas gali reikšti? Būtent - LLV ne 
vien priėmė, bet ir paskelbė nutarimą 
dar labiau žydus persekioti. Išeitų, kad 
iki tol, nors žydai buvo puldinėjami ir 
žudomi, jų teisės nebuvo varžomos. O 
rugpjūčio pirmą, sunkindama žydų 

padėtį, LLV nutarė iš esmės pakeisti jų 
teisinį statusą. Galbūt, norint išsaugoti 
antisemitinę interpretaciją, bus atsakyta 
maždaug taip: vokiečiams pataikaujanti 
LLV, sužinojus apie naujojo Kauno 
miesto komisaro potvarkį, skubėjo 
išreikšti savo ir lietuvių pritarimą. Bet 
kodėl tada gaišinti laiką ir konsultuotis 
juristų komisijoje? Kam smulkintis, 
kartojant jau galiojančius potvarkius? 
Kodėl nepritarti bendra padėkos rezo
liucija? Kažin kas ne taip dar ir dėl kitos 
priežasties. LLV projektas visais 
atžvilgiais skiriasi nuo naujojo komisaro 
skelbiamojo. Komisaras skelbė tris 
taisykles: žydams draudžiama vaikščioti 
šaligatviais, naudotis parkais ir važinėti 
viešojo susisiekimo priemonėmis. Nė 
vieno iš šių draudimų LLV projekte 
nėra. Lyginant su vokiškuoju, LLV 
švelnesnis, žydus ribojantis, bet jų 
neniekinantis. Taip pat, jei būtų įsi
galioję LLV nuostatai, žydams nebe
būtų reikėję nešioti specialių ženklų, 
kuriuos Kaune nuo liepos 11 dienos jie 
turėjo nešioti. Skaitant pažodžiui išeitų, 
kad Žydų padėties nuostatai nerodo 
LLV antisemitizmo, o kaip tik LLV pa
stangas žydų padėtį švelninti. Man ir ši 
interpretacija mažai tikėtina. Kas lieka, 
atmetus ir antisemitines, ir žydų 
gelbėjimo interpretacijas? Kad žydų 
klausimas tebuvo pretekstas susi
gaudyti naujoje politinėje padėtyje, 
vokiečių administracijai keičiantis. 
Vienas Brazaičio sakinys siūlo kaip tik 
tokią interpretaciją: „Laikinoji vyriau
sybė nepadarė faktiškai jokių veiksmų, 
kurie žydų padėtį būtų pasunkinę
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<...>“.’ Lietuvos skaitytojai nesupras 
Brazaitį nebuvus privačiu asmeniu, 
galinčiu sakyti ir aiškinti viską, be jokiu 
suvaržymų. Brazaitis suprato, kad kaip 
ėjęs LLV vadovo pareigas, jisai iš
saugojo vieną iš nedaugelio tuo metu 
išlikusių Lietuvos valstybės elementų? 
Todėl, puldami Brazaitį, sovietai puolė 
jį ne kaip privatų asmenį, bet siekdami 
per jį diskredituoti ir sukilimą, ir 
rezistenciją, ir pačios nepriklausomos 
valstybės idėją? Išeivijoje Brazaitis 
buvo rezistentas. Jisai gyveno rezisten
cijos nuotaikoje. O rezistentui svar
biausia - konspiracija ir taktinis gudru
mas. Jis negali priešui atsiskleisti, 
suteikti jam naudingų žinių, ypač 
vykstant propagandos karui, llenų 
lleni nėra nei atsiminimų rinkinys, nei 
istorinė studija, bet rezistencinis 
veiksmas ir turi būti skaitomas kaip 
toks. Ir tokiame kontekste iškyla 
sunkus uždavinys nemeluojant ir sav ęs 
neišduodant. pasakyti, ką reikia. 
Manau, rezistencinė nuotaika paaiškina 
Brazaičio preciziškai formuluotą sakinį: 
LLV nieko nepadarė žydų padėtį 
bloginančio. Daugiau sakyti to meto 
sąlygomis buvo rizikinga. Maždaug 
1960 metais (gal keliais metais vėliau) 
svečiavausi pas Brazaitį Brooklyn'e ir 
turėjau galimybę ilgą vakarą jo 
klausytis. Nuotaika buvo tamsi ir dėl 
iširusios šeimos, ir dėl Amerikos 
laikraščiuose pasirodžiusių kaltinimų. 
Buvau jaunas ir žioplas - nieko 
neužrašiau. Atsimenu, kad kalbėdamas 
apie tragišką ar Juozo Lukšos, ar 
Julijono Butėno žūtį. Brazaitis sakė, kad 

VLIK’o žmonės nesuprato kon
spiracijos. Kalbėjo ir apie LLV bei 
žydus. Jeigu gerai atsimenu, jis sakė 
LLV norėjus žydų klausimą išnau
dojant, išsiaiškinti naujos civilinės 
administracijos nusistatymą LLV 
atžvilgiu. Vokiečiams sutikus, kad 
Lietuvos žydai yra Lietuvos piliečiai ir 
jų reikalus tvarko LLV. įšeitų tam tikras 
LLV kaip vyriausybės pripažinimas. Į 
tai. ką prisimenu jį pasakojus, lengvai 
įsiterpia Brazaičio knygos sakinys apie 
tai. kad LLV nepadarė nieko, kas 
pakenktų žydams. Tiek metų praėjus, 
negaliu per daug remtis atmintimi. Kita 
vertus, negaliu sugalvoti jokio kito 
motyvo, paaiškinančio, kodėl kaip tik 
tuo metu LLV žydų klausimą svarstė ir 
jį svarstydama kreipėsi į teisės 
žinovus. Turime atsiminti, jog karinė 
vadovybė į visus užklausimus atsaky
davo nepolitikuojanti: ne kariuomenė, 
bet civilinė vyriausybė esanti šiuo 
klausimu kompetetinga. Todėl natūralu, 
kad kaip tik liepos pabaigoje, politinei 
padėčiai keičiantis. LLV bandė 
susigaudyti naujoje situacijoje. 
Nuostatuose yra straipsnis, pabrė
žiantis žydus esant Lietuvos piliečiais 
ir priklausančius LLV jurisdik
cijai. Aštuntame straipsnyje sakoma, 
kad nuostatai netaikomi asmenims, 
apdovanotiems Vyties kryžiumi arba 
savanoriams. įstojusiems Lietuvos 
kariuomenėn iki 1919 m. kovo 5 d. Šis 
lietuviškos garbės reikalas negalėjo 
vokiečiams rūpėti. Straipsnio įsigalė
jimas ne tik būtų išgelbėjęs bent kelis 
šimtus žmonių, bet ir būtų buvęs
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ženklu, kad vokiečiai LLV pripažįsta 
kaip vyriausybę. Deja, tokio ženklo 
nebuvo. Po kelių dienų LLV savo veiklą 
nutraukė. Aišku, tokie išvedžiojimai 
nebūtinai yra paskutinis žodis. Galbūt 
kiti vertins kitaip ir prieis kitokių išvadų. 
Bet, manau, neabejotina, antisemitinę 
Žydų padėties nuostatų interpertaciją

Išnašos
1 Christoph Dieckmann ir Saulius 

Sužiedėlis, Lietuvos žydų persekiojimas ir 
masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį 
( Vilnius: Margi raštai. 2006).

2 Iš dalies tai sovietmečio paliki
mas. Mūsų vyresni istorikai apie LLV bei 
sukilimą mokėsi iš sovietinių šaltinių. Bet 
akivaizdu, kad dvidešimto amžiaus istorijos 
sovietai netyrė, bet kaupė (ir kūrė) 
prokurorams kaltinamuosius duomenis, 
[domus čia žydų klausimu dar vis „tiesos“ 
beieškančio Solomono Atamuko atvejis. 
Kaip sovietų propagandistas, jis vykdė 
užduotį holokaustą nuslėpti po bendra 
„žuvo daug sovietinių piliečių“ 
formule. Dabar jis daugiau reiškiasi kaip 
prokuroras. Beje, 1940 1941 metais jis 
buvo partijos pareigūnas, todėl - teisėtas 
sukilėlių taikinys. Taigi jo, kaip istoriko, 
gera valia tenka abejoti.

3 Kultūros Barai (2001), no. II. pp. 
87-92.

4 Knyga nėra indeksuota. Tai milži
niškas trūkumas. Istorinės knygos be 
atitinkamų rodyklių neturėtų pasirodyti. 
Beje, tas pats panaudotos literatūros sąra
šas spausdintas du kartus.

5 Istorikų prokuroriškas nuotaikas 
liudija faktas, kad šito dokumento 

esant klaidinga. O tie, kurie su manimi 
nesutinka, turėtų savo argumentus 
išdėstyti. Bet kokiu atveju, didelė klaida 
skelbti tokį dokumentą be inter
pretacijos, lyg jo prasmė būtų savaime 
aiški, ir dar pridedant šablonišką 
užuominą, kad štai dar vienas 
lietuviško antisemitizmo pavyzdys.

Sužiedėlio ir Dieckmann’o knygoje nėra, 
nors tai vienas iš svarbiausių dokumentų, 
rodančių LLV nusiteikimą žydų klausimu. 
Knygoje, deja, yra kitas LLV dokumentas 
apie koncentracijos stovyklos žydams 
steigimą. Ir vėl, - dokumentų skelbimas, 
nenurodant konteksto, skaitytojus tik 
klaidina. Manau, tai nebuvo koncentracijos 
stovykla, kaip kad suvokiame mes dabar, 
bet tai, ką po karo sovietai vadino 
„filtravimo“ stovykla. Bet kokiu atveju 
akivaizdu, kad paskelbtas dokumentas 
tarnauja prokuratūrai, o nutylėtas - gynė
jams. Bobelio pranešimas taip pat paaiš
kintų, kodėl LLV dėl žydų naikinimo 
neprotestavo. Gal po liepos 7 d. ji manė, 
kad to daugiau nebebus?

6 Juozas Brazaitis, Vienų Vieni (Vilnius: 
1900), p. 543.

’ Brazaitis, p. 554.
8 Brazaitis pabrėždavo, kad LLV 

nebuvo išvaikyta ir neatsistatydino, bet, 
negalėdama veikti kaip vyriausybė, savo 
veiklą suspendavo. Apie išvaikymą kalba 
tokie sovietmečiu užaugę istorikai kaip 
Liudas Truska.

’ Šį aspektą pabrėžia mano sesuo 
Viktorija Skrupskelytė. už mane Brazaitį 
geriau pažinojusi.
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Tremtinių kūryba
Vidas Vitkus

Neseniai leidykla „Naujasis 
LANKAS“ išleido Mindaugo Babono 
poezijos knygą Apmąstymai eilėmis. 
Tai jau trečia, buvusio 1941 m. 
tremtinio, dabar Garliavoje gyve
nančio, autoriaus knyga.

Pirmojoje knygoje Per kančias 
neprarandant vilties, M. Babonas 
dalinosi prisiminimais apie ilgus

APMĄSTOMAI EHĖMiS

dešimtmečius praleistus toli nuo 
Tėvynės. Antrojoje knygelėje 
O mintys, mintys begalinės, jus 
užrakini, uždraust negali... — 
M. Babonas su skaitytojais pasidalino 
savo poezijos kūriniais. Dabar gi, 
trečiojoje savo poezijos knygoje 
Apmąstymai eilėmis poetas vėlgi, 
įvairiu laiku parašytame 141 eilėraštyje, 
dalinasi savo gyvenimo ir išgyvenimų 
akimirkomis.

Knygos įžangoje M. Babonas, 
kreipdamasis į skaitytojus, tarytum 
paaiškina savo knygos ir poezijos 
atsiradimo priežastis: „Aš norėčiau, 
kad perskaitęs šią knygelę skaitytojas 
suprastų, KOKIAIS KANČIŲ 
KELIAIS ir MAŽAIS ŽINGSNELIAIS 
MŪSŲ TAUTA ŽENGĖ LAISVĖN.

Lietuvių tauta, skęsdama Motinų 
ašarose, mirkdama atėjūnų ir jų vaikų 
pralietame kraujyje, sukrovė į Laisvės 
Aukurą pačius geriausius, doriausius 
savo vaikus, kad mes ir ateinančios 
kartos džiaugtųsi Lietuvos ir jos 
žmonių Laisve!

Knygą spausdino spaustuvė 
„MORKŪNAS ir Ko“. Tiražas 1000 
egz.

Susipažinimui su M. Babono 
kūryba siūlome paskaityti vieną 
eilėraštį iš naujos knygos.
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Mindaugas Babonas

Negrįžta sūnūs partizanas

Šiandien pavasaris šlama 
Rūbais puošniaisiais, žaliais, 
Tiktai negrįžta pas mamą 
Kritę Tėvynės kariai.

Ji vis laukia prie namo,
Mamulė pražilus, sena. 
Laukdama amžių jau nugyveno. 
Kiekvieno vis klausia: - Kada?

Kada grįš jos sūnus partizanas? 
Kada jis atvers savo namo duris? 
Nejau neišvysiu, priglaus mane karstas? 
Nejau sugrįžęs neras manęs jis?

Jei žuvęs nuo manęs neslėpkit. 
Jam maldas aukosiu savas. 
Prie kapo mane jo nuveskit, 
Jam gėles pasodinsiu gražias.

Nurimki, nurimki mamyte!
Daug Motinų Tėvynėje laukia sūnų. 
Kur jūsų sūnelis negali nieks pasakyti. 
Tėvynėje daug supilta bevardžių kapų!

Balbieriškis, 1985 05 16

Marijampolėje gyvenantis pro
zininkas ir eseistas Justinas 
Sajauskas neseniai išleido savo 
pokario miniatiūrų knygą Užkritę 
lapai. Tai savotiškas prieš kelerius 
metus pasirodžiusios šio autoriaus 
knygos Suvalkijos geografija 
tęsinys.

Justinas Sajauskas gimė 1944 m. 
Kalvarijoje. 1949m. kartu su motina, 
broliais ir seserimi buvo ištremtas į 
Sibirą. 1957-aisiais grįžęs į Lietuvą, 
gyveno ir mokėsi Marijampolėje. 
1962-1967 m. studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą Vilniaus universitete. 1979 
metais debiutavo kaip novelistas, 
dirbo žurnalistinį darbą. Nuo 2001 m. 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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Užkritę lapai - tai literatūriniai 
prisiminimai apie pokario Lietuvos 
realybę, sutiktus žmones, patirtus 
įspūdžius. To meto įvykiai autoriui yra 
jo paties gyventas gyvenimas, todėl

Justinas Sajauskas

Sūsninkai

Jurgis, jauniausias keturių parti
zanų Račių brolis, pašnekina pagiry 
laukuose plušančią Dubinskaitę.

- Einu pas brolius.
- Gaila, kad tu žūsi.
- O kur man dėtis?
Ir išėjo.
Ir žuvo.

Rudėnai

Miško vyrai sutarė Kūčių vaka
rienę valgyti kaime pas ūkininką. 
Eidamas į susitikimą, Stagniūnas 
išgirdo žingsnius.

- Ar čia jūs, vyrai? - garsiai 
paklausė. Nepagalvojo, kad susidūrė 
su priešu.

Iš balso pažinęs partizaną, stribas 
kilstelėjo automatą. 

visos miniatiūros yra akivaizdūs ir 
jautrūs to sudėtingo Lietuvos 
laikotarpio liudijimai.

Knygą spausdino UAB „Karmi
nas“. Tiražas 500 egz.

Nuvilkę sužeistąjį artimiausion 
sodybon, stribai padrėbė jį virtuvėje 
ant plūktinės aslos. Asloje prie slenk
sčio išmušta duobutė netruko pri- 
spildyti sužeistojo krauju. Stribai tai 
pastebėjo ir, pripuolę prie partizano, 
įmurkdė šį veidu į kraują - gerk!

Veiveriai

Marijampolės saugumiečiai ilgai ir 
atkakliai tardo partizano Kirstuko 
seserį. Galop nuleidžia rankas, 
„nesudarom tau bylos". - prisipažįsta.

- Gali eiti namo.
Mergina sprunka iš rūsio ir dar tą 

patį vakarą parskaptuoja į savo Veive
rius. Ryte praplėšė akis - sodyba 
apsupta, trėmimas.

Pačiu laiku atsisveikinai su ČK 
vyrais, Aldute! Kad kiek, būtum 
pavėlavusi į traukinį.

Leidykla „Naujasis LANKAS“ 
išleido Albino Rimkevičiaus ir 
Aldonos Rimkevičiūtės poezijos 
knygą Metai, paskendę Laptevų 
jūroje. Tai brolio ir sesers Rimkevičių, 
tremtį prie Laptevų jūros 1941 m. 
patyrusių autorių, tuomečių jaunuolių, 
lyrikos rinktinė. Knygoje spausdinami 

jaunatviški žodžiai apie meilę, 
gyvenimo šviesos viltį ir nors trumpus 
sugrįžimus mintimis į tėvynę, keičiasi 
su šiurpios tikrovės tremtyje patirtais 
jausmais bei išgyvenimais. Rimkevičių 
poezijos knyga parodo ne vien iškęstų 
kančių skausmą, bet ir stiprią išlikimo 
ledo šalyje ir sugrįžimo į Tėvynę viltį.
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A. ir A. Rimkevičių šeima 1941 m. 
buvo išvežta į Altajaus kraštą, vėliau

Albinas Rimkevičius

*
Mano jaunystę nunešė vėjas. 
Pasaką tylią sekti atėjęs.
O mano juoką snaigės užsnigo - 
Nekas manęs juokiantis nebeišvydo.

Veltui pasauliui širdį žadėjau.
Veltui tikėjausi meilės tyros.
Dienos puikiausios tremty praėjo, 
Tyliai užgeso nakties žiburiuos.

Mano jaunystę nunešė vėjas, 
Saulę užtemdė debesis juodas. 
Nevilties valandai tamsiai atėjus 
Atsiminimai skausmą tik duoda.

1947 04 10, Bykovas 

pergabenta prie Ledjūrio. Tėvas nuo 
šeimos buvo atskirtas dar anksčiau ir 
įkalintas lageryje, o motina su trimis 
vaikais (Algiu, Albinu ir Aldona) vieni 
atsidūrė ledo ir mirties paženklintoje 
žemėje. Brolis Algis išgyveno tik 
metus ir mirė 1942 m. Albinas 
Rimkevičius į Lietuvą grįžo 1958 m„ o 
Aldona Rimkevičiūtė tik 1992. Grįžęs į 
Lietuvą A. Rimkevičius eilėraščių 
daugiau neberašė. Nedaug jų vėliau 
teparašė ir Aldona Rimkevičiūtė.

Albinas Rimkevičius mirė 2002 m. 
Aldona Rimkevičiūtė gyvena 
Piktagalyje prie Anykščių ir tikisi šios 
knygos leidimu prisidėti prie savo 
šeimos ir tūkstančių kitų likimo brolių 
bei sesių patirtos kančios prisiminimo 
ir mirusiųjų bei išlikusiųjų pagerbimo.

Knygą spausdino „Aušros“ 
spaustuvė Kaune, tiražas 500 egz.

Aldona Rimkevičiūtė

Tėvynės ilgesys

Taip gera būtų negalvoti apie ilgesį. 
Nuvargino gyvenime. Nubodo dainoje. 
Ne vieną naktį, ašara skruostus suvilgiusi. 
Širdis per naktį man kalbėjo apie ją.

O ji tokia vis tolima ir nepasiekiama. 
Tokia graži ir tolima, ir mylima, 
Ir visada vienodai lieka man 
Vienintele, svajojama, mana.

Ir aš visai pavargus ir ištuštinta 
Ilgiuosi. Ilgesys man maistas ir dangus. 
Svajonės lyg menki blizgučiai dūžta vis. 
Nebekalbėkim apie ilgesį, nes jis per 

daug sunkus.

1944 m. Zalivas
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A t A Dr. ALGIMANTAS ČEPULIS

2007 m. rugsėjo men. 26 d. labai netikėtai mirė žinomas JAV lietuvių 
visuomenininkas, aktyvus Lietuvių Bendruomenės tarybos, Lietuvių 
fronto bičiulių organizacijos ir įvairių gydytojų profesinių organizacijų 
narys, gydytojas dr. Algimantas Čepulis.

Čepulis Algimantas gimė 1925 spalio mėn. 19 d. Marijampolėje. 1943 
metais baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijąjis aktyviai įsijungė 
į antinacinę rezistenciją, vėliau tapo gen. P. Plechavičiaus organizuotos 
Vietinės rinktinės nariu.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, A. Čepulis pasitraukė į Vokietiją, 
kur nuo 1945 m. Tubingeno universitete pradėjo studijuoti mediciną.

1949 m. A. Čepulis persikėlė į JAV. Netrukus A.Čepulis vėl kuriam 
laikui grįžo į Vokietiją, kad galėtų čia užbaigti medicinos studijas. 1953 m. 
jis baigė Freiburgo universitetą ir gavo gydytojo diplomą bei įgijo 
medicinos daktaro laipsnį.

Grįžęs į JAV, dr. A. Čepulis 1953-1958 m. stažavosi chirurgijos srityje 
Šv.Vincento labdaros ligoninėje Clevelande, OH. 1968 m. išlaikęs 
egzaminus, įgijo Amerikos chirurgijos specialisto diplomą. 1958-1989 m. 
Willowicke ir Willoughby, OH, vertėsi bendrosios chirurgijos praktika. 
Dirbo Lake ligoninių sistemoje, 1968-1989 m. buvo Chirurgijos skyriaus 
vicedirektorius, 1974-1975 m. direktorius. Atliko daug sudėtingų operacijų. 
1983 m. buvo išrinktas šios ligoninės žymiausiu metų gydytoju.

1989 m. dr. Algimantas Čepulis išėjęs į pensiją nepasitraukė iš aktyvios 
medicininės bei gydytojo praktikos veiklos. Jis nemokamai gydytoju dirbo 
įvairiuose Amerikos indėnų rezervatuose, 1995-1996 m. organizavo žinomų 
JAV vaikų gydytojų išvykas ir nemokamų chirurginių operacijų vykdymus 
Lietuvoj. Įvairiais medicinos klausimais JAV lietuvių spaudoje dr. 
A. Čepulis paskelbė daug straipsnių.

Kaip aktyvus LFB narys jis kiekvienais metais dalyvaudavo šios 
organizacijos studijų savaitėse Dainavoje (Ml), dažnai atvykdavo į 
Į LAISVĘ fondo organizuojamas studijų savaites Lietuvoje.

Giliame liūdesyje liko dr. Algimanto Čepulio žmona ROMA 
(Kasakaitytė), sūnūs su žmonomis RIMAS ir JULIJA, LINAS ir ALDONA, 
EDVARDAS ir JULIE; duktė su vyru DAINA ir ROMAS PUTERIAI, 
dešimt vaikaičių, giminaičių ir bičiulių Amerikoje bei Lietuvoje.

Lietuvių fronto bičiulių taryba 
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija
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A t A BIRUTĖ PLKELEVIČILTĖ

2007 m. rugsėjo mėn. 21 dieną, eidama 85-uosius metus, po sunkios 
ligos Vilniuje mirė žinoma JAV lietuvių rašytoja, vertėja, aktorė ir režisierė 
Birutė Pūkelevičiūtė.

Birutė Pūkelevičiūtė gimė 1923 metų rugpjūčio 12 dieną Kaune. 
1941 m. čia baigė Kauno VIII gimnaziją. Tuo pat metu lankė dramos 
studiją bei mokėsi Kauno konservatorijoje. 1941-1944 m. Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo germanistiką ir žurnalistiką. 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją. 1948 m. apsigyveno Kanadoje, 1965 m. persikėlė į 
JAV. Gyveno Chicagoje, Dayton, Floridoje. 1998 m. grįžo į Lietuvą. 
Apsigyveno Vilniuje.

Birutė Pūkelevičiūtė nuo 1941 m. vaidino Kauno jaunimo teatre, vėliau 
Augsburgo lietuvių dramos teatre Vokietijoje. Su kitais bendraminčiais 
Kanadoje Monrealio mieste suorganizavo lietuvių dramos sambūrį.

Bendradarbiavo Žiburėlyje, Tėviškės žiburiuose. Lietuvių dienose. 
Nepriklausomoje Lietuvoje, Drauge, Naujienose, Dirvoje, Aiduose ir 
kt. Buvo aktyvi išeivijos literatūrinio gyvenimo puoselėtoja, bendravo 
su Lietuvių fronto bičiuliais.

„Į LAISVĘ“ žurnalo redkolegija

A + A ZUZAN A PUPIENĖ

2007 m. spalio 13 d. sulaukusi 102 m. Amžinybėn iškeliavo Zuzana 
Pupienė (Aleksandravičiūtė).

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai, Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių Fondui, Ateitininkų Šalpos Fondui, buvo aktyvi Putnamo 
Seserų Vienuolijos rėmėja. Draugo Fondo garbės narė.

Velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius bei savo veiklos 

bendražygius Marytę ir Kazį Ambrozaičius, Aldoną ir Juozą Brizgius. 
Antaną ir Nijolę Pupius, Juozą ir Nijolę Pupius.

LFB tary ba.
[ LAISVĘ fondo Lietuvos filialo tary ba
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A + A KOVAS JUŠKA

Skaudi netektis šios vasaros pabaigoje aplankė Rasos (Ardytės) ir 
Juozo Juškų šeimą. Netikėtai nenumaldoma lemtis iš gyvenimo 
pasiglemžė jų sūnų, Redos ir Juozo Ardžių anūką Kovą.

Kovas Juška studijavo London School of Economics 
magistrantūroje, rašė magistrinį darbą iš Lietuvos rezistencijos istorijos, 
buvo aktyvus ir puikus jaunuolis, mylėjo gyvenimą, draugus ir Lietuvą.

Mieli mūsų bičiuliai, mes negalime užpildyti jūsų netekties dėl sūnaus 
ir anūko netekties, bet norime pasidalinti jūsų skausmu. Telydi jus 
paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Lietuvių fronto bičiulių ir Į LAISVĘ fondo tarybos, 
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija ir administracija

A + A VLADA PARGAUSKIENĖ

2007 m. spalio 4 d., sulaukusi 83 metų mirė Vlada Pargauskienė 
(Stankaitytė). Velionė gimė Lietuvoje, Byvainių kaime, Joniškio valsčiuje.

Nuliūdę liko: vyras Alfonsas; dukros Dana Murray su vyru Kevin ir 
vaikais Shawn ir Macy; Vida Burklow ir vaikai Amber su vyru Dan ir 
Ryan; sesuo Ona Baužys su vyru Juozu; sesuo Dana Stankaitytė; brolis 
Liudas su žmona Dalia ir sūnumis Liudu su žmona Juli ir Aliu su žmona 
Deana ir vaikais Grant ir Aleana; kiti giminės ir draugai Amerikoje ir 
Lietuvoje. Vlada Pargauskienė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje.

Nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius, o ypač mūsų bendrų 
darbų ir idėjų bičiulius Alfonsą Pargauską dėl žmonos bei Onutę 
Baužienę dėl sesers netekties. Amžiną Jai atilsį.

Į Laisvę fondo Taryba,
Į Laisvę fondo Lietuvos filialo Taryba 

„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija ir administracija
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LIETUVOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SĄJŪDŽIO 

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvių fronto bičiulių sąjūdis (toliau - LFB sąjūdis) yra viešasis pelno 

nesiekiantis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.
2. LFB sąjūdžio buveinė yra Architektų g. 79-26, Vilniuje.
3. LFB sąjūdžio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.
4. LFB sąjūdžio veikios terminas neribotas.
5. LFB sąjūdžio teritorinių padalinių organizacinė struktūra grindžiama Lietuvos 

administraciniu teritoriniu suskirstymu.
6. LFB sąjūdis įstatymų nustatyta tvarka gali gauti paramą iš Lietuvos ir užsienio 

fizinių ir juridinių asmenų.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR IDEOLOGINIS PAGRINDIMAS
7. LFB sąjūdis, po ilgų darbo metų išeivijoje, Lietuvoje veikti pradėjo 2005 m. 

rugsėjo l d., kai ėmė organizuotis Vilniaus ir Kauno sambūrių pirmeiviai. LFB sąjūdis 
veikia pagal valstybės Konstituciją, įstatymus ir šiuos įstatus. Išeivijoje LFB sąjūdžio 
nariai toliau veikia pagal LFB statutą, priimtą 1978 m. ir pataisytą 1983 m. rugpjūčio 
mėn. Dainavoje.

8. LFB sąjūdis, veiklą pradėjęs kaip nacistinės Vokietijos ir sovietinių okupacijų 
periodo rezistencinio Lietuvių fronto idėjų tęsėjas, brandumo ir organizacinės patirties 
įgavo kovų už laisvę bei nepriklausomos valsty bės atkūrimą sąlygomis. Jis tebekelia sau 
užduotį ir Tėvynėje skleisti lietuvybės, krikščioniškosios moralės, pasipriešinimo 
okupacijoms, kolaboravimui ir valstybės vidaus negerovėms dvasią.

9. Tautai ir valstybei sunkiu laikmečiu vienijęs Lietuvoje ir už jos ribų 
valstybingumui ištikimos visuomenės ir politinių partijų jėgas. LFB sąjūdis numato 
idealistinį tarppartinio buriamojo darbo patyrimą pritaikyti Tėvynėje, organizuojant visas 
patriotines jėgas okupacijų padariniams žmonių pasaulėjautoje, moralėje ir ūkininkavimo 
būduose panaikinti.

10. Kadangi LFB sąjūdžio nariai Lietuvoje sau kelia tuos pačius krikščioniškąja 
morale pagrįstus Lietuvos valstybingumo ir lietuvybės išsaugojimo bei stiprinimo tikslus, 
kuriais LFB sąjūdis vadovavosi veikdamas išeivijoje Tėvynės okupacijų metais, ir kurie 
buvo išreikšti tokiuose sąjūdžio išeivijoje priimtuose programiniuose dokumentuose, kaip 
A. Damušio rengtas „Credo“, J. Brazaičio bei A. Maceinos „Į pilnutinę demokratiją", 
šie dokumentai išlieka ir Lietuvos organizacijos programiniais aktais.

11. Lietuvoje LFB sąjūdžio narių tikslas yra kurti Tautos interesus atspindinčią ir 
apginančią valstybę, buriant visuomenę pilietiniam veikimui, siekti teisinio ir socialinio 
teisingumo, pagarbos žmonėms, realios jų pilietinių teisių apsaugos. LFB sąjūdis tai darys 
pirmiausiai per teisinės sistemos, atspindinčios visos visuomenės, o ne oligarchinių grupuočių 
lūkesčius ir poreikius, kūrimą, taip pat per šalies vidaus politiką, pagrįstą krikščioniškąja 
morale, teisine lygybe, pagarba šeimai, šalies ūkinio gyvenimo pamatu laikant okupacijose 
nusavintos nuosavybės grąžinimą ir teisėtai įgytosios ir padaugintosios apsaugą.

84 Į LAISVĘ • liepa—rugsėjis 12007

86



I Įvykiai ir darbai

12. LFB sąjūdis ūkinės komercinės veiklos nevykdo. Vykdo šviečiamąją, ideologinę, 
politinę veiklą ir tuo tikslu turi teisę leisti leidinius, organizuoti seminarus ir konferencijas, 
įstatymų nustatyta tvarka rengti masinius renginius.

III. NARYSTĖS PAGRINDAI
13. LFB sąjūdžio nariais gali būti asmenys, kuriems priimtini LFB sąjūdžio tikslai 

ir ideologija, nustatyti šių įstatų II skyriuje.
14. LFB sąjūdžio narys vadinamas bičiuliu. Bičiulius į LFB sąjūdį priima Valdyba 

pagal teritorinių padalinių (Sambūrių) teikimus. Sambūris gali teikti bičiulio kandidatūrą 
Valdybai esant bent vienai bičiulio rekomendacijai. Sprendimą dėl bičiulio priėmimo tvirtina 
Valdyba paprasta balsų dauguma. Bičiuliu priimamas sąjūdžio narys įsipareigoja laikytis 
organizacijos įstatų ir krikščioniškos moralės nuostatų.

15. Prašymą išstoti iš LFB sąjūdžio bičiulis pateikia LFB sąjūdžio valdybai. Asmuo 
nelaikomas LFB sąjūdžio nariu nuo prašymo pateikimo dienos.

16. Sprendimą dėl bičiulio pašalinimo iš LFB sąjūdžio priima Valdyba Etikos 
komisijos teikimu. Etikos komisija gali teikti pasiūlymą Valdybai tuo atveju, jei turi 
pagrįstos ir patikrintos informacijos apie bičiulio nusikalstamą veiką ar kitokį nedorą 
elgesį. Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo yra galutinis.

17. LFB sąjūdis iš bičiulių neima stojamojo ir nario mokesčio, todėl nėra tvirtinama 
ir nustatoma stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarka.

18. LFB sąjūdžio Valdyba tvarko bičiulių (narių) sąrašą pagal gautus prašymus priimti 
į LFB sąjūdį, išstoti iš LFB sąjūdžio ir Valdybos sprendimus dėl nario pašalinimo. Bičiulių 
(narių) registravimo žurnale nurodoma nario prašymo pateikimo data. Valdybos sprendimo 
dėl nario priėmimo data, bičiulio rekomendavusio asmenį pavardė, išstojimo (pašalinimo) data.

19. LFB sąjūdžio bičiulis turi teisę:
19.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje;
19.2. rinkti ir būti išrinktu į LFB sąjūdžio organų nariu;
19.3. susipažinti su LFB sąjūdžio dokumentais ir gauti visą LFB sąjūdžio turimą 

informaciją apie jos veiklą;
19.4. dalyvauti LFB sąjūdžio renginiuose ir kitoje jos vykdomoje veikloje;
19.5. naudoti LFB sąjūdžio Valdybos patvirtintą simboliką, ženklelį ir pažymėjimus;
19.6. bet kada išstoti iš LFB sąjūdžio.
20. LFB sąjūdžio bičiulis privalo laikytis LFB sąjūdžio įstatų ir pritarti jo 

programinėms nuostatoms, stiprinti LFB sąjūdžio įtaką visuomenėje ir kelti jo prestižą.

IV. TERITORINĖ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
21. LFB sąjūdžio vidaus struktūra paremta teritoriniu principu pagal Lietuvos 

administracinį teritorinį suskirstymą.
22. LFB teritoriniai padaliniai yra židiniai ir sambūriai. Jų veiklos nuostatus tvirtina 

Valdyba.
23. Židinys - mažiausias teritorinis padalinys, sudaromas esant ne mažiau kaip 

penkiems LFB sąjūdžio bičiuliams atskirose vietovėse, miesteliuose ar didžiųjų miestų 
rajonuose. Židinio bičiuliai jam pavadinimą pasirenka pagal vietovę, kurioje veikia.
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24. Sprendimą dėl židinio įregistravimo priima Valdyba, gavusi ne mažiau kaip 5 
(penkių) LFB sąjūdžio bičiulių prašymą. Sprendimas dėl židinio įregistravimo priimamas 
paprasta Valdybos narių balsų dauguma.

25. LFB bičiuliai, susibūrę į vieną židinį, vieneriems metams renka veiklos 
organizatorių, organizuojantį židinio darbą ir palaikantį ryšį su LFB sambūriais ir Valdyba 
bei Pirmininku.

26. Sambūris - LFB sąjūdžio teritorinis padalinys, veikiantis vienoje iš Lietuvos 
savivaldybių. Vienoje savivaldybėje gali veikti tik vienas sambūris.

27. Sprendimą dėl Sambūrio įregistravimo priima Valdyba tais atvejais, kai 
savivaldybėje veikia ne mažiau kaip 3 (trys) židiniai ir jų veiklos organizatoriai yra pateikę 
prašymą Valdybai dėl Sambūrio įregistravimo. Sprendimas dėl sambūrio įregistravimo 
priimamas paprasta Valdybos narių balsų dauguma.

28. LFB sąjūdžio nariai, priklausantys vienam sambūriui, iš savo tarpo renka 
būrininką. Būrininko ir kitų renkamų sambūrio organų narių rinkimo tvarką nustato 
sambūrio nuostatai, patvirtinti Valdybos.

V ORGANŲ STRUKTŪRA
29. LFB sąjūdyje yra šie organai:
29.1. Konferencija - visas visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas;
29.2. Valdyba- kolegialus valdymo organas;
29.3. Pirmininkas - vienašmenis valdymo organas;
29.4. Etikos komisija - organas, sprendžiantis bičiulių (narių) etikos klausimus.

VI. KONFERENCIJOS KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, 
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

30. Konferencija - visas visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas, kuris:
30.1. keičia LFB sąjūdžio įstatus;
30.2. renka ir atšaukia LFB sąjūdžio Valdybos narius, Valdybos pirmininką ir LFB 

pirmininką;
30.3. renka ir atšaukia LFB sąjūdžio Etikos komisijos narius;
30.4. tvirtina LFB metinę finansinę atskaitomybę;
30.5. priima sprendimą dėl LFB sąjūdžio pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo 

ar likvidavimo);
30.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu;
30.7. tvirtina veiklos programą;
30.8. nutraukia Sambūrio veiklą.
31. Konferencija šaukiama kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius 

nuo finansinių metų pabaigos.
32. Už Konferencijos sušaukimą, jos darbotvarkės sudarymą atsakinga Valdyba.
33. Valdyba ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Konferencijos sušaukimo 

dienos paskelbia apie Konferencijos sušaukimą dienraštyje „Lietuvos žinios“ arba išsiunčia
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LFB sąjūdžio bičiuliams registruotus laiškus. Pranešime apie Konferencijos sušaukimą 
turi būti nurodyta vieta, laikas ir numatoma darbotvarkė.

34. LFB sąjūdžio bičiuliai gali susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendimų 
projektais buveinėje arba kitoje pranešime nurodytoje vietoje. Kiekvienas narys gali teikti 
pasiūlymus dėl darbotvarkės pakeitimo ar papildymo ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 
Konferencijos dienos. Apie pakeistą darbotvarkę nariai turi būti informuoti likus ne mažiau 
kaip 10 dienų iki Konferencijos dienos šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Narys turi teisę 
balsuoti raštu. Balsavimo raštu tvarką nustato Valdyba.

35. Konferencija laikoma įvykusia ir gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja ne 
mažiau kaip ’A LFB sąjūdžio bičiulių, užfiksuotų LFB sąjūdžio bičiulių sąraše pranešimo 
apie Konferencijos sušaukimą paskelbimo (išsiuntimo nariams) dieną. Konferencijos metu 
nustačius, kad kvorumas yra. laikoma, kad jis yra visos Konferencijos metu. Konferencija 
turi išsirinkti pirmininką ir sekretorių (sekretorius).

36. Balsavimas Konferencijoje yra atviras. Slaptas balsavimas kuriuo nors iš 
darbotvarkės klausimų yra privalomas Konferencijos dalyviams, jei dėl tokio balsavimo 
balsuoja daugiau kaip 'A Konferencijos dalyvių.

37. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, 
išskyrus Įstatų 38 punkte nustatytus atvejus. Renkant Valdybą, išrinktais valdybos nariais 
laikomi tie nariai, kurie surinko daugiausia balsų.

38. Kvalifikuota 2/3 balsų dauguma priimami sprendimai, nustatyti šių įstatų 30.1 
ir 30.5 punktuose.

39. Konferencijos turi būti protokoluojamos. Konferencijos protokolą turi pasirašyti 
jos pirmininkas ir sekretorius (sekretoriai). Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne 
vėliau kaip per 7 dienas nuo Konferencijos dienos. Konferencijoje dalyvavę asmenys turi 
teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo momento, bet ne vėliau kaip 
per 10 dienų nuo Konferencijos dienos raštu pareikšti pastabas ar nuomonę dėl protokole 
išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridėtas konferencijos dalyvių 
sąrašas, įgaliojimai, jei Konferencijoje balsavo įgalioti asmenys (ar balsavimo sutartys), 
dokumentai, patvirtinantys, kad bičiuliai buvo informuoti apie Konferencijos sušaukimą, 
pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų (jei tokių 
buvo). Konferencijų protokolai turi būti saugomi LFB sąjūdžio buveinėje.

VII. VALDYBOS KOMPETENCIJA. VALDYBOS NARIŲ RINKIMO IR 
ATŠAUKIMO TVARKA

40. Valdyba yra kolegialus LFB sąjūdžio organas, kuris:
40.1. parengia LFB sąjūdžio veiklos strategiją ir programines nuostatas;
40.2. parengia metinę - finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
40.3. tvirtina Sambūrių ir Židinių veiklos nuostatus;
40.4. rengia ir LFB sąjūdžio vardu skelbia rezoliucijas;
40.5. priima sprendimus dėl filialų steigimo ir tvirtina jų nuostatus bei skiria vadovus;
40.6. tvirtina LFB sąjūdžio vardu sudaromus sandorius, jei jų vertė viršija 10 000 

(dešimt tūkstančių) Lt;
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40.7. atsako už Konferencijos sušaukimą ir rengimą;
40.8. palaiko ryšius su LFB sąjūdžiu išeivijoje;
40.9. tvirtina LFB sąjūdžio simboliką, ženklelį, nustato pažymėjimo formą.
41. Valdybą renka Konferencija trejiems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. 

Valdybos narių skaičių nustato Konferencija. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas 
Valdybos darbo reglamentas.

42. Valdybos posėdžius šaukia pirmininkas. Iniciatyvos teisę šaukti Valdybos 
posėdžius turi kiekvienas valdybos narys.

43. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu ir valdyba turi teisę priimti sprendimus, 
kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip !6 valdybos narių. Sprendimas laikomas priimtu, 
kai gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia 
pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

44. Valdybos narius renka Konferencija. Išrinktais laikomi nariai, surinkę daugiausia 
balsų. Valdybos nariui, dėl kokių nors priežasčių nebaigus kadencijos, vietoj jo išrinktas 
Valdybos narys renkamas iki Valdybos kadencijos pabaigos. Už darbą Valdyboje jos 
nariams neatlyginama. Valdybos narys atšaukiamas iš pareigų tik Konferencijoje.

45. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti. Pareiškimą apie atsistatydinimą priima 
Valdybos pirmininkas.

VIII. PIRMININKO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO 
TVARKA

46. Pirmininkas - vienašmenis LFB sąjūdžio organas, kuris:
46.1. organizuoja kasdienę LFB sąjūdžio veiklą, tikslų ir uždavinių bei Konferencijos 

ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
46.2. sudaro sandorius LFB sąjūdžio vardu ir pasirašo dokumentus, atstovauja prieš 

trečiuosius asmenis;
46.3. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
46.4. teikia duomenis ir dokumentus bičiuliams įstatuose nustatyta tvarka;
46.5. skelbia viešą informaciją įstatuose nustatytame dienraštyje;
46.6. atsako už informacijos pateikimą bičiuliams.
47. Pirmininką renka Konferencija trejų metų kadencijai. Laikomas išrinktu 

kandidatas už kurį gauta daugiau balsų „už" negu „prieš“.
48. Pirmininką atšaukia Konferencija vieningu Valdybos arba 1/3 narių teikimu.

IX. ETIKOS KOMISIJOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ SKYRIMO IR 
ATŠAUKIMO TVARKA

49. Etikos komisija nagrinėja Sambūrių ir Židinių atstovų pranešimus apie LFB sąjūdžio 
bičiulių nederamą elgseną ir teikia siūlymus Valdybai dėl bičiulių pašalinimo iš LFB sąjūdžio.

50. Etikos komisijos narius renka ir atšaukia Konferencija. Etikos komisija 
sudaroma trejų metų kadencijai iš trijų narių, kurie iš savo tarpo renka komisijos 
pirmininką. Etikos komisija tvirtina savo darbo reglamentą ir pagal jį veikia.
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X. NENUOLATINĖS KOMISUOS

51. Specifinės valstybės problemos, reikalaujančios profesinių žinių ar viešojo 
gyvenimo realijų žinojimo, nagrinėjamos specialiai sudaromose komisijose, teikiančiose 
pasiūlymus kaip LFB sąjūdis ar jos padaliniai turėtų elgtis vienu ar kitu atveju.

52. Komisijų įsteigimą inicijuoja asmenys, pareiškę norą savo žinias panaudoti 
specifinių problemų sprendimui.

53. Komisijos nariai apmąsto organizacijos politiką ir siūlo Valdybai būdus, kaip 
ją įgyvendinti. Specifinių problemų klausimais komisijų išvadų gali prašyti židiniai, 
sambūriai ir Valdyba.

XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LFB SĄJŪDŽIO 
VEIKLĄ PATEIKIMO BIČIULIAMS TVARKA

54. Bičiuliui raštu pareikalavus, Pirmininkas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti bičiuliui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti 
šių dokumentų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, veiklos ataskaitų, 
Konferencijų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Konferencijos sprendimai, 
bičiulių (narių) sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Jei daromos 
dokumentų kopijos, jų pareikalavęs narys privalo atlyginti su jų darymu susijusias išlaidas.

55. Atsisakymą pateikti dokumentus Pirmininkas turi įforminti raštu, jeigu bičiulis 
to pareikalauja. Ginčus dėl bičiulio teisės į informaciją sprendžia teismas.

56. Bičiuliams aktualūs sprendimai, pranešimai ir kita informacija siunčiama registruotais 
laiškais arba įteikiama pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimų priėmimo.

57. Už informacijos pateikimą bičiuliams atsakingas pirmininkas.

XII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ 
SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

58. LFB sąjūdžio pranešimų ir kitos informacijos, kurią reikia paskelbti, paskelbimo 
tvarką nustato Valdyba.

59. LFB sąjūdžio pranešimai ir skelbimai, kuriems įstatymas nustato privalomą 
viešą paskelbimą skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“. Už savalaikį ir tinkamą viešų 
pranešimų paskelbimą atsako Pirmininkas.

60. Visa vieša informacija apie LFB sąjūdžio veiklą skelbiama įstatuose nurodytame 
dienraštyje ir tinklapyje, jei LFB sąjūdis jį turi.

XIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 
TVARKA

61. Sprendimus dėl LFB sąjūdžio filialų steigimo ar nutraukimo priima Valdyba, 
kuri ir tvirtina įsteigtų filialų nuostatus bei skiria filialo vadovą.
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XIV. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

62. Įstatus keičia Konferencija. Sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 joje 
dalyvavusių bičiulių balsų dauguma.

63. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Valdyba, Pirmininkas ir bet kuris Sambūris. 
Pareiškęs iniciatyvą keisti įstatus organas ar teritorinis padalinys turi pateikti pakeitimo 
projektą, suderintą su notaru, kad jis atitinka įstatymų reikalavimus.

XV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

64. Lėšų ir pajamų panaudojimo ir veiklos kontrolės tvarką pagal savo kompetenciją 
vykdo:

64.1. Konferencija, tvirtindama metinę finansinę atskaitomybę;
64.2. Asmenys, suteikę paramą - konkrečios paramos teisingo ir tikslingo 

panaudojimo apimtimi;
64.3. Valdyba - Pirmininko veiklą, gautų lėšų panaudojimo tikslingumo aspektu;
64.4. Kontrolierius - tikrindamas metinę finansinę atskaitomybę.
65. Priėmus sprendimą likviduoti LFB sąjūdį, jos turtas ir lėšos perduodamos LFB 

sąjūdžiui išeivijoje.

Įstatai priimti Konferencijoje, įvykusioje 2007 m. balandžio 28 d.

Kojelių šeimos fondas tęsia 
pradėtus savo darbus

Jau anksčiau mūsų žurnale (2006, Nr. 
152) buvo rašyta, kad įsteigtas Kojelių 
šeimos fondas finansiškai remia jaunus 
istorikus, rašančius darbus rezistencijos ir 
išeivijos lietuvių veiklos tematika. 
Pirmomis fondo stipendijomis už doktorato 
ir magistro darbus išeivijos, rezistencijos ir 
ateitininkų veiklos klausimais buvo 
paskatinti aštuoni jauni mokslininkai: 
A. Antanaitis, I. Bučinskytė, T. Butrimaitė, 
G. Jankauskas, E. Juknytė, T. Kaulius, M. 
Mendelevičiūtė, M. Šegžda.

2007 m. Kojelių šeimos fondas (KŠF) 
finansavo dr. Eugenijos Vaitkevičiūtės 
rašomą studiją „Lietuviškos mokyklos ir 
lituanistinis švietimas išeivijoje 1945— 

1990“ ir doktoranto Kęstučio Kasparo 
mokslinio darbo „Išeivijos bendravimas 
su okupuota Lietuva 1945-1990“, 
rengimą. Šią studiją 2000 JAV 
dolerių suma parėmė ir adv. Žibutė 
Brinkienė iš Los Angeles.

KŠF šiais metais taip pat 
padengė doktorantės Ievos Akstinavi- 
čiūtės kelionės išlaidas į JAV, kur ji vyko 
rinkti medžiagos ruošiamai studijai apie 
1944 metų karo pabėgėlių iš Lietuvos 
vaikų ir vaikaičių lietuviškumą, o taip pat 
paskyrė 1000 litų premiją studentui 
Norbertui Černiauskui, parašiusiam ir 
Vilniaus universitete labai gerai 
apgynusiam bakalauro darbą „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios dvasininkijos 
visuomeninė-kultūrinė veikla išeivijoje XX 
a. 5-7 dešimtmečiuose“. ■■
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Valstybiniai apdovanojimai - 
žinomiems Lietuvos rezistencinio 
ir išeivijos kultūros paveldo 
puoselėtojams

Praeitame žurnalo numeryje anon
savome, kad Liepos 6-osios - Valstybės 
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūna
vimo) dienos proga, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus aukštais 
valstybiniais apdovanojimais už nuo
pelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos 
vardo garsinimą pasaulyje, apdovanojo 
kelis žinomus Lietuvių fronto bičiulių 
(LFB) sąjūdžio narius.

LDK Gedimino ordino Riterio kryžiai 
buvo įteikti žinomai JAV lietuvių 
visuomenės veikėjai. Tautos fondo 
Mokyklų paramos komisijos pirmininkei, 
Juozo Lukšos-Daumanto atminimo 
puoselėtojai dr. Nijolei Bražėnaitei ir 
visuomenininkui, pedagogui, istorikui, 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktoriui Vidmantui Vitkauskui. 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiumi buvo apdovanotas ir žinomas

Dr, Nijolė Bražėnaitė, Vidmantas 
Vitkauskas, prof. Vytautas Bieliauskas 

Prezidentūroje

JAV lietuvių fotomenininkas, JAV lietuvių 
bendruomenės ir LFB organizacijos 
fotometraštininkas Vytautas Maželis.

Tą pačią dieną Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Komandoro kryžiumi buvo 
apdovanotas ir žinomas JAV lietuvių 
išeivijos dailininkas, padovanojęs Lietuvai 
savo kūrybos, lituanistikos, taikomojo ir 
vaizduojamojo meno rinkinius, Kazys 
Varnelis. gĮ

Tradicinė Lietuvių fronto bičiulių 
(LFB) studijų ir poilsio savaitė 
Dainavoje

Dainavoje (Ml, JAV) rugpjūčio 21- 
24 d. buvo organizuota tradicinė, jau 51- 
oji LFB studijų ir poilsio savaitė.

Jau pirmąją renginio dieną, kaip 
įprasta, studijų savaitės dalyviai pakėlė 
Lietuvos ir JAV valstybines vėliavas, 
sugiedojo Lietuvos himną.

Pirmąjį renginio vakarą susirinkusiems 
dalyviams savo pranešimą, tema „Praeitis, 
legendos, genai ir naujas žmogus“ padarė 
LFB Tarybos narė, LFB Los Angeles 
sambūrio vicepirmininkė adv. Žibutė 
Brinkienė. Savo pranešime prelegentė 
aptarė žmogaus atsiradimo Žemėje genezę 
bei remdamasi archeologiniais ir DNR 
tyrimais apžvelgė baltų genčių 
formavimosi raidą.

Trečiadienį, po oficialaus Studijų dienų 
atidarymo ir gautų sveikinimų pristatymo, 
adv. Ž. Brinkienė skaitė pranešimą apie LF 
bičiulius, jų praeitį bei planus ateityje, 
ypač po to, kai Lietuvoje buvo įkurtas 
LFB sąjūdis.

Po pietų, Lietuviškų studijų centro 
fondo valdybos pirmininkas Jonas 
Vaznelis studijų savaitės dalyvius 
informavo apie LFB sąjūdžio finansinę 
padėtį, referavo apie įvairių vajų metu
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surenkamas aukas, referavo apie išlaidas 
žurnalo „Į LAISVĘ“ leidybai, Į LAISVĘ 
fondo veikai remti ir kt. Diskusijų metu 
buvo pasisakyta ir dėl galimybės 
finansiškai paremti LFB sąjūdžio kūrimąsi 
Lietuvoje, toliau remti žurnalo leidimą bei 
[ LAISVĘ fondo veiklą.

Vakare toliau buvo tęsiamos diskusijos 
adv. Ž. Brinkienės pirmojo pranešimo 
tema.

Ketvirtadienio rytą vykusiame LFB 
Tarybos narių pasitarime buvo aptarti LFB 
organizaciniai reikalai, nuveikti darbai, 
veiklos kryptys ateičiai. Vėliau dr. 
Augustinas Idzelis skaitė paskaitą „Sovietų 
planai 1941 metais ir sovietinis 
holokaustas Lietuvoje“. Dr. A. Idzelis yra 
parašęs knygą apie 1941 m. sukilimą 
Lietuvoje, okupantų represijas ir nacių bei 
sovietų vykdytą holokaustą Lietuvoje, kuri 
LFB lėšomis netrukus bus išleista.

Po pietų žinoma JAV lietuvių 
visuomenininke Liuda Rugienienė skaitė 

paskaitą „Globalizuotas pasaulis“, 
kuriame atskleidė sovietinio režimo 
pastangas suniveliuoti visus piliečius ir 
kad šiandien Lietuvoje išlikę sovietinės 
sistemos palikuonys neatsisako idėjos 
įtakoti tautos mąstymą bei įtakoti jį 
prisidengiant Europos Sąjungos skraiste.

Pasibaigus paskaitai vyko studijų 
savaitės dalyvių pasisakymai, nuomonių 
pasikeitimai ateities klausimais, įvairių 
pasiūlymų svarstymai. LF bičiuliai, nors 
ir retėjant jų gretoms bei silpnėjant veiklai 
neketina nutraukti savo veiklos. Buvo 
nutarta sudaryti iš LF bičiulių, veikiančių 
JAV ir Lietuvoje, komisiją bendros veiklos 
parengimui ir suderinimui. Svarstyta 
galimybė paremti Lietuvoje besikuriantį 
LFB sąjūdį. Tuo tikslu buvo nutarta dar 
šiais metais organizuoti du lėšų rinkimo 
vajus.

Studijų ir poilsio savaitės pabaigą 
apkartino skaudi ir tragiška dr. Algimanto 
Cepulio trauma. Penktadienį po pusryčių,

Grupė LFB studijų savaitės dalyvių Dainavoje 2007 m.
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nuleidus valstybines vėliavas ir šia 
ceremonija užbaigus studijų savaitę, 
besiruošdamas išvykimui į namus, dr. 
A. Čepulis netikėtai suklupo ant laiptų ir 
patyrė sudėtingą kaklo traumą. Nuvežtas 
į netoliese esančią Ann Arbor miesto Šv. 
Juozapo ligoninę dr. A. Čepulis, neatgavęs 
sąmonės rugpjūčio 26 d. mirė. Visi buvę 
šios netikėtos tragedijos liudininkai buvo 
nepaprastai sukrėsti ir nuliūdę. _

XVI | LAISVĘ fondo studijų 
savaitė Lietuvoje

Rugpjūčio 23-26 dienomis Panevėžio 
rajone, Berčiūnuose vyko Į LAISVĘ fondo 
XVI ir Ateitininkų federacijos bei „Naujojo 
Židinio-Aidų“ jungtinis studijų savaitgalis, 
kurio tema - „Tiesos ieškojimas“ lygių 
galimybių pasaulyje. Šis kartas - tai pirmas 
bandymas sutelkti kelių giminingų orga
nizacijų intelektualias pajėgas aktualioms 
šiandienos temoms aptarti.

Renginio pradžioje visus dalyvius 
pasveikino studijų savaitgalio orga
nizatoriai: Vygantas Malinauskas (Atei
tininkų federacijos vardu), Vidmantas 
Vitkauskas (Į LAISVĘ fondo vardu) ir 
Saulius Drazdauskas (žurnalo „Naujasis 
Židinys-Aidai“ redakcijos vardu). „Tiki
mės, kad programa nesužlugs ir bus įdomi“ 
- pradėdamas šį studijų savaitgalį šiek tiek 
kuklinosi „Naujojo Židinio“ redaktorius 
Saulius Drazdauskas. Ir kuklinosi turbūt 
be reikalo: ilgakalbius, ekspromto ir 
humoro kupinus ateitininkų bei „Naujojo 
Židinio“ kviestų prelegentų pasisakymus 
ir diskusijas puikiai atsvėrė ir papildė Į 
LAISVĘ fondo atstovų akademiški 
pranešimai.

Studijų savaitę savo pranešimu 
pradėjo nuolatinis Į LAISVĘ fondo 
studijų savaičių dalyvis ir prelegentas. 

LFB ir Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
tarybos narys, profesorius Kęstutis 
Skrupskelis. Jo paskaitos tema - „Dievo 
buvimo įrodymai ir kosmologija“ atliepė 
pagrindinei viso studijų savaitgalio temai 
ir kaip nuolatos - savitai, su humoru ją 
interpretavo. „Iš žmogiškojo stebėjimo 
kampo žmonės niekada neišsilaisvina. 
Viskas, kas randasi už pažinimo ribų, yra 
paslaptis“, - teigė profesorius. „Dviejų 
žaidimų požiūriu, mokslo ir religijos 
susikirtimai - ar bandymas religiniais 
motyvais mokslą koreguoti, ar mokslinė 
religijos kritika - kyla todėl, kad ir viena, 
ir kita pusė kartais neatsispiria pagundai 
žaisti svetimoje aikštelėje, - sakė K. 
Skrupskelis. - Kaip ten bebūtų, negalime 
atmesti galimybės, kad mes kažko nesu
prantame“. Anot profesoriaus, „mokslas 
griauna ne vien kasdieninio stebėjimo 
tiesas, bet ir kasdieninio stebėjimo 
kylančius galvojimo būdus“.

Apie tai, ką mokslas duoda ar atima, 
ką sukuria ir kaip keičia žmonijos 
gyvenimą, ir ar toji kaita yra pozityvi, 
buvo kalbama pirmojo vakaro diskusijoje, 
pavadintoje „Mokslo pažanga ir 
pasaulėvaizdžio kaita“, kuriai vadovavo 
Naglis Kardelis, Nerija Putinaitė bei 
Aurimas Šukys. Tiems studijų savaitės 
dalyviams, kurie pripratę prie [ LAISVĘ 
fondo paskaitų „formato“, kai prelegentas 
skaito pranešimą ir po jo studijų savaitės 
dalyviai gali klausti, iš pradžių gal reikėjo 
šiek tiek laiko prisitaikyti prie kur kas 
laisvesnio - formos prasme - temos 
interpretavimo: moderatoriai patys ir 
pristatė savo požiūrį į problemą, ir kvietė 
diskutuoti visus norinčius, ir vadovavo 
diskusijai. Galbūt šis būdas nutolina 
diskusijos dalyvius nuo galimybės sukon
kretinti pačios diskusijos išvadas, nes ir 
tikslas šio proceso turbūt yra ne tas.
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tačiau, antra vertus, ta nuomonių ir 
pasisakymų įvairovė padeda pokalbio 
dalyviams pajusti savotišką bendra
minčių. tegul ir ne visais klausimais, 
palaikymą ir supratimą.

Pirmoji vakaronė po paskaitų 
programos buvo ne tik linksma, bet ir 
naudinga: studijų savaitės dalyviai turėjo 
progą susipažinti, be to, mokėsi šokti 
tautinius lietuvių liaudies šokius, dainavo 
partizanų dainas. Neabejotinai smagu 
buvo matyti nesuvaidintą nuoširdumą 
jaunų ir ne tokių jaunų žmonių veiduose, 
kai dvi komandos varžėsi, kuri geriau 
padainuos lietuvių liaudies dainas.

Antrąją studijų savaitgalio dieną 
pradėjo kitas Į LAISVĘ fondui artimas 
bičiulis iš Švedijos Jonas Ohman'as, 
kalbėjęs tema - „Ką Vakarai žinojo apie 
Baltijos šalis? (pagal Švedijos slaptųjų 
tarnybų pranešimus 1944-1953)“. Pats 
Jonas Ohman'as yra švedas, kadaise nieko 
nežinojęs apie Lietuvą, dabar tapo puikiu 
Lietuvos draugu, patriotu ir vertėju - jis 
išvertė Juozo Lukšos knygą „Partizanai“ 
į švedų kalbą. Jono Ohman’o nuomone 
tai, kas vyko po karo, veikia mus visus 
iki šiol, todėl neabejotinai verta tą 
laikotarpį išstudijuoti ir pažinti. „Švedai 
tikėjosi karo su Sovietų Sąjunga, todėl 
ruošė savo žmones, siuntė juos į Pabaltijo

Jonas Ohman'as, Vidmantas Vitkauskas, prof. 
Kęstutis Skrupskelis, ats.gen. Jonas Kronkaitis

valstybes. Ir apskritai - informacijos apie 
padėtį tuometinėje Lietuvoje švedai turėjo 
daug". - sakė prelegentas.

Istorinę temą tęsė dr. Ilona Bučinskytė. 
kalbėjusi apie Lietuvių Fronto Bičiulių 
archyvinį paveldą bei jo aktualumą ir 
prieinamumą. Pranešėja teigė, kad „Lietuvos 
istorikai šiuo metu daugiau dėmesio skiria 
lietuvių išeivijos tyrimams, tuo tarpu 
sovietinės okupacijos metų Lietuvos istoriją 
dar vengiama istoriškai analizuoti". Prane
šėja atkreipė dėmesį į neabejotinus LFB 
nuopelnus visuomeninėje, politinėje, 
kultūrinėje ir intelektualinėje srityje, tačiau 
tuo pat metu konstatavo, kad LFB istorija 
dar nėra sulaukusi pakankamo istorikų dėme
sio: „Bendrieji LFB raidos ir veiklos išeivijoje 
faktai yra žinomi, tačiau jų aplinkybės yra 
suvokiamos tik labai siauros asmenų grupės", 
-sakė Ilona Bučinskytė. Pranešėja teigė, kad 
oficialiose archyvinėse institucijose Lietuvoje 
ir JAV yra gausūs LFB istoriją išeivijoje 
liudijantys dokumentų klodai, tačiau labai 
tikėtina, kad ne mažesnis kiekis LFB 
istorinio paveldo yra saugomas privačiuose 
archyvuose. į kuriuos patekti gali toli gražu 
ne kiekvienas tuo besidomintis.

Pasipriešinimo bei istorinio paveldo 
tema tęsėsi ir diskusijoje, pavadintoje ,Ar 
galime „teisingai“ suvokti pokario 
rezistenciją?“ Diskusijoje išryškėjo, kad iš 
tiesų taikos sąlygomis kalbėtis apie karo 
patirtį yra gana sudėtinga. Ir gyvename mes 
šiandien ne toje Lietuvoje, kurią 
pasiaukojamai gynė partizanai. Partizanų 
karas buvo veiksmo tikrovė ir be reikalo 
buvo tikimasi, kad. kai Lietuva bus laisva, 
galėsime susidaryti vaizdą to. kas vyko, 
remdamiesi dokumentais - skirtingai nuo 
partizanų veiksmo tikrovės, žodžiai apie šią 
kovą nebuvo orientuoti į tiesos sakymą. 
Antrąją studijų savaitgalio dieną užbaigė 
daug diskusijų, ginčų sukėlęs filmas , Jesus
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Ambasadorė Gintė Damušytė, Saulius 
Drazdauskas, Jadvyga Damušienė, Vida 
Kairevičienė

Camp“ bei aktyvus poilsis - krepšinis ir 
kitos lietuviškos sporto šakos.

„Iš neteisės teisė nekyla“ - šią lotynų 
patarlę savo paskaitai pavadinti pasirinko 
ilgametis [ LAISVĘ fondo vadovas ir 
bendradarbis Jonas Kairevičius. Remiantis 
Eurobarometro apklausa, 79% lietuvių 
nepasitiki Lietuvos Respublikos Seimu, 
67% - vyriausybe. Nemaža dalis 
visuomenės nepasitiki teismais. Kaip 
pavyzdį pasitelkęs piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
problemą. Jonas Kairevičius pabandė 
atsakyti į klausimą, kodėl atsirado toks 
nepasitikėjimas. „Tarpukario Lietuvoje 
žemės reforma buvo vykdoma sėkmingai, 
o štai šiandienos Lietuvoje per 17 metų 
žemės grąžinimas dar nebaigtas“, - 
priminė Jonas Kairevičius. Maža to, „nors 
žemės reforma nebaigta, tačiau dešimtys 
tūkstančių hektarų valstybinės žemės ūkio 
paskirties žemės jau bus parduota". Kaimo 
vietovėse nuosavybės teisės atkurtos į 
96%. o miestuose - į 56% piliečių 
prašymuose nurodyto ploto. Advokato 
teigimu, „teismai ir Konstitucinis teismas 
apginti buvusių savininkų interesų 
nepajėgia“. Dar daugiau - „iš šalies 
žiūrint, konstitucinio teismo nutarimai 
kartais iškraipo teisės principus, kai 

ieškoma motyvų žemės sugrąžinimą 
pakeisti kuo nors kitu“. „Konstitucinio 
teismo nutarimai neskundžiami. tačiau 
ateities tyrinėtojai galbūt nagrinės, ar 
Konstitucinis teismas nepažeidė bendrojo 
teisės principo“, - apibendrino pranešėjas.

Įdomios mintys bei pasisakymai 
skambėjo diskusijoje apie vertybes ir 
politiką, kurią moderavo Žygimantas 
Pavilionis, Mantas Adomėnas. Emilija 
Pundziūtė bei Paulius Saudargas. Jaunimas 
galėjo sužinot, o vyresnieji - pasitikslinti 
savo pasaulėžiūrą: kas tai yra dorybės, 
vertybės; kaip jos susijusios tarpusavy ir 
kuo skiriasi, kaip viena ir kita atsispindi 
šiandienos Lietuvos politikoje. Diskusijoje 
galima buvo išgirsti įvairių nuomonių ir 
vertinimų, kaip antai - „Lietuvoje nėra 
dorybių sistemos“, kad „Lietuvoje, 
tranzitinėje visuomenėje. nelabai 
žinančioje, ko nori, nėra vizijų, kurios 
galėtų kovoti" ir pan.

Studijų savaitgalio dalyviai taip pat 
buvo supažindinti su neseniai vykusių 
Jaunimo dienų rezultatais, jų rengimo 
problemomis, atradimais bei perspek
tyvomis, taip pat turėjom progą pasi
klausyti minčių apie tai. kiek lygios yra 
moterų ir vyrų galimybės ir kaip šitai veikia 
mūsų sąmonę bei elgesį visuomenėje. Buvo 
matyti, kad temų aptarimui tikrai 
nepritrūks, kaip ir įdomių pašnekovų bei 
oponentų, tačiau atėjo laikas išsiskirti. 
Išsiskirti tikintis, kad neabejotinai bus 
galimybių susitikt kitąmet.

Kaune palaidotas ambasadorius
Kazys Lozoraitis

Rugsėjo 20 d. Kauno Petrašiūnų 
kapinėse buvo iškilmingai palaidotas 
ambasadorius Kazys Lozoraitis. Velionį į 
paskutinę kelionę palydėjo žmona
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M Įvykiai ir darbai

Giovanni Pignatelli su dukra Daina, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas, 
Europos parlamento, Lietuvos Res
publikos Seimo, užsienio reikalų 
ministerijos nariai, Kauno miesto ir įvairių 
organizacijų vadovai.

K. Lozoraitis po sunkios ligos mirė 
rugpjūčio 13 dieną Romoje, eidamas 79- 
uosius metus. Visą savo gyvenimą 
ištikimai tarnavęs Tėvynei ilgametis 
Lietuvos ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazys Lozoraitis išreiškė valią 
amžino poilsio atgulti Kaune, prie savo 
giminių. K. Lozoraitis buvo palaidotas 
šalia brolio Stasio Lozoraičio, kito iškilaus 
lietuvių diplomato, visuomenės ir išeivijos 
JAV bei Italijoje veikėjo, politiko, kapo.

Rugsėjo 18 d. K. Lozoraičio palaikai 
iš Romos buvo atgabenti į Lietuvą. Karstą 
atlydėjo velionio žmona Giovanni Pignateli 
su dukra Daina bei Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas. 
Velionis buvo pašarvotas Kauno Vytauto 
bažnyčioje.

Tardamas atsisveikinimo žodį. 
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė, kad laisvės, teisingumo 
ir pagarbos žmogui vertybės paženklino 
visą K. Lozoraičio gyvenimo kelią. 
„Laisvė, teisingumas, pagarba žmogui 
lydėjo visus jo darbus. Lietuvos 
diplomatija neteko iškilaus mūsų 
diplomato, kuris vadovavosi savo idealais, 
sekė taip pat diplomatų - tėvo ir brolio - 
keliu“, - sakė prezidentas V. Adamkus.

Atsisveikinimo žodį laidotuvių metu 
taip pat tarė europarlamentaras prof. 
Vytautas Landsbergis, Kauno miesto 

meras Andrius Kupčinskas. Po laidotuvių 
Kazio Lozoraičio žmonai Giovannai 
Pignatelli-Lozoraitis buvo įteikta Lietuvos 
valstybės vėliava.

1929 liepos 23 dieną Berlyne gimęs 
busimasis diplomatas su tėvais ir 
vyresniuoju broliu Stasiu 1932 metais 
persikėlė į Lietuvą. Laikinojoje sostinėje, 
Kaune, jis gyveno iki 1939 metų pradžios, 
kai jo tėvas Stasys Lozoraitis SJ buvo 
paskirtas į Romą Lietuvos atstovu Italijoje.

Romoje žurnalistiką studijavęs 
K. Lozoraitis 1958-1972 metais dirbo 
Vatikano radijo laidų lietuvių redakcijoje. 
Nuo 1960 metų buvo asmeninis egzilinės 
Lietuvos diplomatinės tarnybos sekre
torius. 1985-1992 metais K. Lozoraitis 
vadovavo Lietuvos atstovybės prie 
Šventojo Sosto kanceliarijai, nuo 1980 
metų buvo Lietuvių Bendruomenės 
Italijoje vicepirmininkas.

1992 metų gegužės 6 dieną 
K. Lozoraitis buvo paskirtas Lietuvos 
ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, o 
1994 metų sausio 5 dieną - Lietuvos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi prie Maltos ordino. Šias pareigas 
K.Lozoraitis ėjo iki 2004 metų lapkričio 
15 dienos.

Nuo 2004 metų iki pat mirties 
ambasadorius K. Lozoraitis visuomeniniais 
pagrindais dirbo Lietuvos ambasados 
Italijoje konsultantu.

Ambasadorius K. Lozoraitis apdova
notas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai" didžiuoju kryžiumi.

„Įvykių ir darbų " apžvalgą rengė Vidmantas Vitkauskas, Jonas Urbonas ir Elena Uselienė
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Gerbiami žurnalo „l LAISVĘ“ prenumeratoriai ir skaitytojai,

baigiantis metams sutikslinsime ir sudarysime naujus mūsų žurnalo prenumeratorių sąrašus.
Kviečiame visus mūsų skaitytojus atnaujinti prenumeratą 2008 metams ir vėl jį užsisakyti. 

Žurnalo prenumerata - puiki išeivijos lietuvių dovana bičiuliams ir giminėms Lietuvoje.
Nuo žurnalo prenumeratų skaičiaus, kaip ir nuo mūsų aukų žurnalo leidybai, priklausys 

šio leidinio tiražas, apimtis ir ilgaamžiškumas. Iš anksto dėkojame.
Informaciją apie prenumeruojamą žurnalą egzempliorių skaičių bei adresus, o taip pat tam 

tikslui skirtas lėšas, galima siųsti žurnalo administratoriams:
Jonui Vazneliui, PO Box 328 Beverly Shores, IN, 46301-0328, USA arba
Vidmantui Zavadskiui, Draugystės g. 17, LT-51229, Kaunas, LIETUVA
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