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Pirmajame viršelio puslapyje
Adolfas Ramanauskas-Vanagas - pedagogas, rezistentas, laisvės kovotojas

Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. New Britain mieste, JAV. Į 92 J m. kartu su 
tėvais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Bielėnų kaime, Rudaminos valsčiuje. 1936 m. baigė 
Lazdijų„Žiburio“ gimnaziją, vėliau Klaipėdos pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą. 
1940 m. pradėjo dirbti mokytoju Druskininkų krašte.

Prasidėjus karui, 1941 m. birželio mėn. dalyvavo antisovietiniame sukilime, vadovavo 
partizanams Druskininkų apylinkėse. Vokiečių okupacijos metais persikėlė į Alytų ir dirbo 
Mokytojų seminarijoje. Dėstė lietuvių kalbos ir matematikos dėstymo metodiką, vadovavo 
fizinio lavinimo užsiėmimams.

Nuo 1945 m. A. Ramanauskas tapo partizanu. Pasirinko „Vanago“ slapyvardį. 1946 m. 
jis buvo išrinktas Merkinės, o vėliau paskirtas Dainavos apygardos vadu. Telkė partizanus 
laisvės kovoms, organizavo pogrindžio spaudos leidybą, vadovavo ginkluotam pasiprie
šinimui. Buvo labai gerbiamas tiek kovotojų, tiek gyventojų už nuoširdumą, atsidavimą 
laisvės kovai. 1948 m. A. Ramanauskas-Vanagas buvo išrinktas Pietų Lietuvos partizanų 
srities vadu.

1949 m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, tapo LLKS 
prezidiumo tarybos nariu ir prezidiumo tarybos pirmininko Jono Žemaičio pirmuoju pava
duotoju. Vėliau A. Ramanauskas-Vanagas buvo paskirtas LLKS Gynybos pajėgų vadu, jam 
suteiktas pulkininko laipsnis. Apdovanotas 1 laipsnio Laisvės kovos kryžiumi, kitais žyme
nimis.

A. Ramanauskas-Vanagas - vienas iš 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos Deklaracijos 
signatarų.

Nuo 1952 m. pabaigos silpstant partizaninėms kovoms, nebeturėjo ryšių su vyriausiąja 
vadovybe, todėl slapstėsi su šeima. Besislapstydamas parašė atsiminimų knygą apie laisvės 
kovas (išleista 1991 m. pavadinimu „Daugel krito sūnų“).

1956 m. spalio 10 d. Kaune buvo suimtas, kankintas ir nuteistas mirties bausme. Sušau
dytas Vilniuje 1957 m. lapkričio 29 d. Palaidojimo vieta nežinoma.

1998 m. A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas Vyčio Kryžiaus II, o 1999 m. —Vyčio Kryžiaus 
1 laipsnio ordinas (po mirties). 1998 m. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu jam patvir
tintas brigados generolo laipsnis.
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Redaktoriaus

Lietuvos valstybės vadovas Valdas Adamkus metiniame savo pranešime 
2008 balandžio 15 d. pagaliau tiesiai šviesiai įvardino Lietuvą slegiančias 
problemas ir atskleidė jos priežastis. Prezidento pranešimo esmė - valdžiai 
žmonės nerūpi! Gyventojai nepasitiki valdžia. Valstybėje bręsta ne tik 
pasitikėjimo valdžia, bet ir demokratine sistema krizė. Piliečiai nusivylę esama 
padėtimi, praranda tikėjimą valstybės ir savo ateitimi. Akivaizdžiai ryškėja 
tradicinių vertybių kaita. Visa laimė, anot Prezidento, kad visuomenė tampa 
vis labiau reiklesnė, aktyvesnė ir pati imasi iniciatyvų įvardinant ir sprendžiant 
krašto reikalus.

Ir visa tai tiesa. Apie žmonių nuotaikas ir požiūrį į esamą situaciją ne kartą 
rašėme šiame žurnale. Ir priežastis dėl tokio nusivylimo, abejingumo, 
apolitiškumo atsiradimo nurodėme. Nekartosime jų. Tik pratęsime Valdo 
Adamkaus mintį, jog Lietuvoje yra daug anksčiau ir neseniai įsikūrusių bei 
veikiančių organizacijų, judėjimų, piliečių grupių ir asmenų, kurie nepasiduoda 
nusivylimo nuotaikoms, o toliau kryptingai dirba, ieško būdų kaip pakeisti 
situaciją. Bėda tik. kad žmonės, matydami netvarką, korupciją valdžios 
sluoksniuose patys tampa viskam abejingi. Nematome vieni kitų, nesuprantame, 
neatjaučiame. nepadedame. Dažniausiai norime gauti, bet nenorime duoti, 
norime turėti, bet nenorime dirbti. Reikia tik džiaugtis, kad tokių nusivylusių, 
abejingų ir sumaterialėjusių bendrapiliečių nėra absoliuti dauguma. Viena 
laimė, kad Lietuvoje, o ir užsienyje gyvenančių lietuvių tarpe dar yra nemažai 
visuomeninės, kultūrinės ir patriotinės veiklos švyturių! Neverkiančių ir 
neaimanuojančių. Bet ramiai ir kryptingai dirbančių. Apie juos nerašo 
didžiausi Lietuvos dienraščiai, nerodo komercinės televizijos. Nekalba niekas 
apie jų veiklą bei atliktus darbus ir iš aukštų valdžios tribūnų.

Lietuvoje ir išeivijoje tarp tokių nenuilstamų pirmeivių mes dažniausiai 
matome buvusius Lietuvos rezistentus, tremtinius, dvasininkus, taip pat 
žmones praeityje susietus su ateitininkų. Lietuvių fronto bičiulių 
organizacijomis. .Jiems nerūpi valdžios dėmesys ar kokios privilegijos. Jie 
dirba, nes taip išmokinti, išauklėti. Dirba, nes jaučia įsipareigojimą tėvynei, 
tautai ir savo artimui. Blogai, kad nesugebama pakeisti žmonių tarpe 
atsiradusio neigiamo požiūrio į visuomeninę, pilietinę, patriotinę, 
karitatyvinę veiklą. Ar pakankamai šiandieninė mūsų visuomenė ir ypač 
jaunimas žino apie garbingą rezistencinę mūsų krašto praeitį, pasiaukojamą 
disidentų pogrindinę veiklą, užsienyje gyvenusių tautiečių pastangas išlaikyti 
bei remti lietuvybę, atkurti Lietuvos nepriklausomybę? Deja. ne. Ir dėl 
daugelio priežasčių: kitas laikmetis, kitos sąlygos, kitas auklėjimas, kitas 
požiūris, kitos vertybės, kiti prioritetai.
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Dažniausiai šios veiklos priešakyje ėję ir einantys pirmeiviai jau sulaukę 
garbingo amžiaus, nemažai jau iškeliavusių į amžinybę. Todėl turime juos 
vertinti, gerbti ir paviešinti. Šiandien nedaugelis žino, kokią reikšmingą veiklą 
vykdo ir kokius darbus nudirbo Lietuvos politiniai kaliniai bei jos vadovas 
Antanas Lukša, 1941 m. birželio sukilėlių sąjunga ir jos vadovas Alfonsas 
laidokas bei daugelis jų bendražygių.

O ar daug žinome apie užsienio lietuvių organizacijas, fondus ir iškilius 
tautiečius dirbusius ar dar tebedirbančius lietuvybei bei Lietuvai? Kas kada 
nors įvertino Lietuvių ir Tautos fondų (JAV) atliktus darbus ir suteiktą paramą, 
Lietuvių fronto bičiulių. Ateitininkų Federacijos ir kitų organizacijų bei jų 
vadovų, eilinių narių iniciatyvas bei pastangas? Kaip padėkoti bei atsilyginti 
už organizacinę ir asmeninę veiklą tiems fronto bičiuliams ir su jais artimai 
bendravusiems, bet jau iškeliavusiems amžinam poilsiui Edmundui Arbui, 
Stasiui Barzdukui, Bernardui Brazdžioniui, dr. Juozui Brazaičiui, dr. Adolfui 
Darnus i ui, Algimantui Čepuliui, dr. Juozui Girniui, Alinai Grinienei, dr. Jonui 
Griniui, dr. Zenonui Ivinskiui, dr. Antanui Maceinai, Vytautui Maželiui, dr. 
Vincui Natkevičiui, Viktorui Naudžiui, dr. Pranui Padalini, Jonui Pajaujui, 
Jonui Prakapui, Levui Prapuoleniui, dr. Albinui Šmulkščiui, Vytautui 
Vaitiekūnui, dr. Vytautui Vardžiui, Leonardui Valiukui, Vytautui Vidugiriui ir 
daugeliui kitų? Kada šiems žmonėms stovės paminklai, kada jų vardais bus 
pavadintos gatvės ar mokyklos, kada jų artimieji ir bendražygiai galės pasakyti, 
kad šie žmonės dirbo ne veltui?

Ne mažiau svarbu Lietuvos visuomenei pristatyti bei pagerbti ir tuos 
Lietuvių fronto bičiulių organizacijos aktyvistus, narius, kurie dar su mumis. 
Tai dr. Kazys G. Ambrozaitis, Juozas Ardys, Juozas Baužys, dr. Nijolė 
Bražėnaitė, dr. Vy tautas Bieliauskas, dr. Zigmas Brinkis, dr. Žibutė Brinkienė, 
dr. Vytautas A. Dambrava, Jadvyga Damušienė, dr. Juozas Kazickas, Juozas 
Kojelis, dr. Petras Kisielius, Vytas Petrulis, Zenonas Prūsas, Juozas Pupius, 
Algis Raulinaitis, dr. Kęstutis 1. Skrupskelis, dr. Vaclovas Šaulys, dr. Rožė 
Šomkaitė, Jonas Urbonas, Jonas Vaznelis, Vytautas Volertas, Algimantas 
Žemaitaitis ir dar daug kitų... Imkime pavyzdį iš jų.

Lietuviai turi žinoti ne tik savo didvyrius, kovojusius ar žuvusius už Tėvynės 
laisvę. Tauta turi žinoti ir tuos, kurie dirbo bei aukojosi dėl Tėvynės nežiūrint 
kur ir kada juos likimas nubloškė. Lietuva tai ne tik Vilniaus stikliniai mūrai, 
ne tik Valdovų rūmai. Lietuva - tai jos žmonės. O Žmonės, Tauta, Visuomenė, 
Asmenybė daug gali. Žymiai daugiau nei pasitikėjimų praradusi valdžia.
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Laiškai
Mieli mūsų žurnalo prenumeratoriai ir skaitytojai,

visada džiaugiamės gaudami iš jūsų laiškus ar žinutes internetu, kuriose 
jūs ne tik įvairiomis progomis sveikinate žurnalo leidėjus ir bendradarbius, 
bet ir vertinate mūsų žurnalą, jame spausdinamą medžiagą, teikiate pasiūlymus 
bei patarimus. Ypač mieli laiškai, kuriuose jūs dalinatės savo prisiminimais, 
gyvenamo laikmečio ir vykstančių įvykių vertinimais. Visada džiaugiamės 
sulaukę iš jūsų ir įvairios intelektualinės bei materialinės paramos. Vieniems 
mes padėkojame laiškais ar asmeninių susitikimų metu, kitiems šiame žurnale, 
spausdindami jūsų laiškus ar jų ištraukas. Šį kartą mes tariame nuoširdų ačiū 
mūsų skaitytojams Juliui Šalkauskui, Česlovui Dirkei, Tadui/Thadeus Navickui 
(JAV), Anatolijui Kairiui (JAV), Alfonsui Brūzgai, Saulenei Pusdešrienei 
(Australija) ir kitiems. Tuo pačiu, spausdiname ir kelių mums parašiusių 
bičiulių laiškų ištraukas.

Vidmantas Vitkauskas, redaktorius,
Jonas Vaznelis, administratorius Amerikoje, 

Vidmantas Zavadskis, administratorius Lietuvoje

Didžiai gerbiamas pone Redaktoriau,

Sveikinu Jus su Naujais Metais, 
linkiu Jums daug kantrybės ir ištver
mės sunkiame redagavimo darbe. Jūsų 
asmenyje taip pat sveikinu Jūsų 
žurnalo redakcinį kolektyvą ir bendra
darbius bei talkininkus. Visiems linkiu 
sveikų ir darbingų 2008 metų!

Bičiuliškai Jūsų,

Anatolijus Kairys
Chicago, JAV

2008 01 02

Gerbiamas Anatolijus Kairys 
drauge su šiuo laiškučiu redakcijai 
atsiuntė ir kelis savo eilėraščius, ku
riuos čia su malonumu spausdiname. 
Dėkojame mielam bičiuliui ir poetui.

Redaktorius

Anatolijus Kairys

MANO MOTINĖLĖ

Per gyvenimo žydintį sodą 
Ji praeina gėles skindama 
Ir kiekvieną sutikus paguodžia, 
Tartum saulė visiems šviesdama.

Nebijojo audrų nei verpetų, 
Visuomet ji gera ir linksma, 
Ir per daugelį daugelį metų 
Neužgeso jos meilės liepsna.

Ji gyva širdyje kaip jaunystė, 
Kaip nevystanti rožė laike, 
Ji vaizduotėje mano sugrįžta 
Lyg šventoji žiedų vainike.
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■ Laiškai

AŠ TIKIU

Aš mylėjau tave kaip svajonę, 
Kaip saulutę aušros spinduliuos - 
Tu buvai man laimingas rytojus 
Ir viltis liūdesy ir varguos.

Mano laimė nebuvo ilga. 
Debesėliai veide rodė lietų, - 
Akyse žaižaravo aušra - 
Netikėjau, kad slėptis reikėtų.

Moteris-mūsų žemė gimtoji. 
Tenka džiaugtis, gėrėtis gamta - 
Reikia bėgti į ją, ne nuo jos. 
Kaip diena - čia viena, čia kita...

Aš tikiu. Moters idealas yra - 
Ši gėlė niekada nenuvysta!
Mūsų meilė graži ir gera. 
Tik savęs aš visai nepažįstu.

Gerbiamoji „Į LAISVĘ“ žurnalo 
redakcija, gerb. administratoriau.

Gamtos paslapčių žinovai sako, 
kad gamta yra motina, kurios rankos 
kruvinos. Nemaloni tiesa, bet taip yra. 
Tik kovoje už būvį gyvūnija ir net 
augmenija įgauna aštresnius dante
lius, smailesnius ragelius, o gėlės - 
gražesnius, kvapnesnius žiedus.

Ne išimtis ir žmonija. Posakis: „Tik 
per skausmus į žvaigždes“ - taip pat 
liudija, kad žmonės ir tautos tik žūt
būtinėje kovoje išsilaiko; ir jei išlieka, 
didžiuojas savo didvyriais, savo isto
rija; ir dalyvauja net geopolitiniuos, 
globaliniuose procesuose. Tačiau tau-

Š1RDIES DAINA

O, Lietuva! Šalie šalele mano, 
Vanduo ir duona, židinio liepsna - 
Ten mano broliai ąžuolais gyvena, 
Ten mano seserys - dainų daina.

Per amžių amžius bėga tavo upės. 
Čia džiaugsmo, čia kančių malda, 
Kasdien čia dainos tavo širdį supa. 
Kasdien dainų vainikais puošia ją.

Tu man viena, viena kaip mano siela, 
Šalis gražiausia iš visų šalių - 
Lopšinė tu, šalie šalele miela. 
Aš be tavęs gyventi negaliu.

tos, kovodamos už savo fizinį išlikimą, 
už ekonomiką, privalo rūpintis ir dva
siniu genomu. Be dvasinio pašaukimo, 
tobulėjimo. į kurį mus kviečia pats 
Dievas, žmonija nepakyla aukščiau 
protingo gyvulėlio, kurio tikslas gar
džiai paėsti, saldžiai pasimylėti ir, kaip 
gyvulėliui lemta - nudvėsti.

Taigi kovodami už tautos išlikimą, 
privalome kovoti ir už patį žmogų - už 
jo dvasinį pasaulį. Sakoma, kad gyve
nimas yra lyg ta kūdra, kurioje vieni 
mato danguj spindinčias žvaigždes, o 
kiti tik dumblą ir kurkiančias varles; ir 
kad pergalę švęsim tik tada, kai sto
vėsime prie Rojaus vartelių, o ne prie 
lovelio su paršeliais.

6 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2008

8



Laiškai

Taigi mes (eiliniai žmonės), dėko
jame Jums (šviesuoliams) ir didžiuo
jamės Jumis, kad mus žadinate Ber
nardo Brazdžionio „Protėvių dvasia": 
palikti vergams naktį klaikią, gobšuolių 
gaują besaikę ir skristi į žvaigždes į 
naują Rytojų, apie kurį Jūs ir mes visi 
svajojame. Ačiū Jums!

Kadangi esu jau 82 metų nenau
dėlis senelis, tai žurnalą „[ LAISVĘ“ 
norėčiau, kad perregistruotumėt jau
nesniam, veiklesniam piliečiui. Man jau 
net skaityti sunku, nes po 4 akių ope
racijų liko tik pusė akies; ir ta temsta. 
(...)

Alfonsas Brūzga
Šiauliai,

2007 11 17

...Sėkmės Jums, puikus žurnalas 
„Į LAISVĘ“. Mano a. a. Vyro Prano 
buvo laukiamas, mylimas.

Giliai užjaučiu netekus nuoširdaus 
administratoriaus a.a. Jono Prakapo. 
Iki šiol žurnalą užsiprenumeruodavau 
Amerikoje, bet dabar smagiau bus 
gauti iš Lietuvos. Atsiprašau, kad 
pavėlavau su prenumerata - sirgau. Be 
žurnalo „Į LAISVĘ“ man tuščia!

O Lietuva? Kaip pasikeitę lietuviai, 
sunku suprasti ... Lietuvai ir Jums, ir 
mums taip reikia Šviesos, Tiesos, 
Džiaugsmo - Dievo palaimos!

Jums „Į LAISVĘ“ žurnalo leidėjams 
linkiu stiprybės ir gerosios Vilties!

Saulenė P. Pusdešrienė 
Edwardstown, Australija, 

200802 24

Gerbiami žurnalo „Į LAISVĘ" 
leidėjai,

Gyvendami vis labiau sumateri- 
alėjusioje ir susvetimėjusioje visuo
menėje džiaugiamės jūsų žurnalo 
vykdoma misija. Kai Lietuvos žinia- 
sklaida ir komercinės televizijos vis 
labiau linksta į populizmą, sensacijų 
vaikymąsi ar „nuogų užpakalių“ 
demonstravimą, jūsų žurnalas išlieka 
rimtas ir solidus. Gerai, kad daug 
rašote apie Lietuvos istoriją, jos 

praeitį. Žinoma, gal jaunimui toks 
žurnalo pobūdis ir nepatinka, bet 
mums, vyresniesiems, ar tiesiog besi
domintiems istorija, tai yra atgaiva. 
Sveikiname jus su šv. Velykomis ir 
linkim sėkmės budinant tautos istorinę 
savimonę bei puoselėjant lietuvybę.

Kazimieras ir Adelė 
Volungevičiai 

Panevėžys, 
2008 03 16
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Mintys peržengus Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
devyniasdešimtmečio slenkstį

Mindaugas Bloznelis
Dvidešimtas amžius lietuvių tautai 

tapo pačiu reikšmingiausiu, nes pa
smerkta išnykimui tauta 1918 m. vasa
rio 16 dienos aktu sugebėjo atkurti 
Valstybę, 1922 m. vasario 16-ąją įkurti 
universitetą, išugdyti visuomenę, su
gebėjusią nugalėti šimtmečių kultūrinį 
atsilikimą ir pasiekti kaimyninių šalių 
kultūrinį lygį. Tačiau svarbiausia - 
lietuviška mokykla išugdė naują kartą, 
kuriai laisvės siekis buvo neatsiejamas 
nuo pareigos savo Tėvynei, patrio
tizmas tapo kovos dėl savo krašto 
paskata. Kuomet 1940 m. po bolševikų 
ir nacių sandėrio Lietuva buvo sovie
tų okupuota, valstybės institucijos 
pasipriešinti tam nedrįso. Tada nepri
klausomoje Lietuvoje išaugęs jaunimas 
sugebėjo imtis pasipriešinimo veiklos, 
atvedusios į Sukilimą ir 1941 m. birželio 
23 d. Valstybės atstatymo deklara- 
ciją.Toks antrasis svarbiausias mūsų 
tautai XX amžiaus įvykis. Jis grąžino 
pasitikėjimą ateitimi, sutelkė tautą 
antinaciniam pasipriešinimui. Nacių 
okupacijos metais, pavojaus tautai 
metais, buvo paruošta tobulesnės 

demokratijos koncepcija, kuri ir 
šiandien yra aktuali mūsų politinio 
gyvenimo aklavietėje. Sukilimas ir 
antinacinis pasipriešinimas paruo
šė tautą sunkiausiajam išbandymui - 
sovietų reokupacijai ir demoralizavimo 
metams.Kova prieš sovietinę sistemą ir 
žiaurios okupacinės represijos iškėlė 
tokius dvasinės kultūros fenomenus 
kaip garsioji Sibiro lietuvaičių malda
knygė, pasklidusi pasaulyje daugeliu 
kalbų milijoniniu tiražu. Beje, ši Koly- 
mos spec, lageryje rašyta maldaknygė 
yra datuota 1953 m. Vasario 16 d. Ji 
dedikuota Lietuvos nepriklausomybės 
trisdešimt penkerių metų sukakčiai. 
Kovos dėl tautos ir asmens laisvės ir 
Nepriklausomybės estafetė atvedė į 
trečią svarbiausią XX amžiaus mūsų 
tautos įvykį - 1990 m. Nepriklau
somybės atstatymo aktą. Jis sugrąžino 
Lietuvą į Europą, turėjo lemiamos 
reikšmės sovietinės valstybės ir 
ideologijos žlugimui. Nepriklausomy
bės paskelbimo devyniasdešimtasis 
jubiliejus moko mus, kad ne moderni 
ginkluotė, ekonominis pajėgumas, o
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kultūra, piliečių, ypač jaunimo, dva
sios jėga ir patriotizmas, pareiga savo 
kraštui ir savo tautiečiams yra svar
biausia tautos ir valstybės išsilaikymo 
prielaida. Vis dėlto švenčiant šį jubi
liejų reikia atkreipti dėmesį į faktus, 
liudijančius vis intensyvesnę valsty
bingumo eroziją. Pirmiausia. Naujųjų 
metų šventimas. Daugumoje Europos 
valstybių šia proga valstybės galva 
taria trumpą sveikinimo žodį, palydimą 
valstybės himnu ir kita valstybingumą 
primenančia atributika. Žinoma, tai 
mažai rūpi komercinėms žiniasklaidos 
priemonėms, tačiau Lietuvoje yra ir 
visuomeninė televizija, kurios tiesio
ginė pareiga yra rūpintis valsty
bingumo idėjos įtvirtinimu. Tokio per 
visuomeninę televiziją transliuoto 
valstybės vadovo sveikinimo Naujųjų 
metų proga Lietuvoje nemačiau. 
Tarpukario Lietuvoje buvo visoke
riopai skatinamos investicijos į savą 
pramonę ir kiekviena naujai įstei
gta Lietuvoje gamybinė įmonė buvo 
sveikinama kaip naujas laimėjimas 
krašto ūkyje. Deja, dabar vis dažniau 
girdime apie lietuviškų įmonių bank
rotus, atimančius darbą tūkstančiams 
žmonių, abejingai visa tai stebint 
dabartinei valdžiai. Taip buvo likvi
duota Panevėžio Ekrano gamykla, 
Alytaus medvilnės kombinatas ir kt., 
teisinantis, kad tai - rinkos dėsniai. O 
kur valstybės socialinė politika, pla
ningo ūkio vystymo politika? Politikoje 
girdime daug radikalių raginimų ir 
siūlymų, tačiau, kai save vadinantys 
progresyviais ir sąžiningais, politikai 

siūlo žmonėms nedalyvauti rinkimuose 
(kaip tai buvo ruošiantis savivaldybių 
rinkimams), sunku patikėti jų demo
kratinėmis intencijomis. Prieš 65 metus 
jau buvo pradėti praktiškai realizuoti 
pilnutinės demokratijos principai. 
Tačiau dabartinė sistema teikia pilie
čiams daug mažiau galimybių patiems 
iškelti ir rinkti savo atstovus tiek kai
mo. tiek ir miesto savivaldoje. Taip 
atsirado nepasitikėjimas siauromis inte
resų grupėmis, kurios, manipuliuo
damos partine struktūra, kelia tik jiems 
priimtinus kandidatus.Dar 1943 metais 
buvo kalbama apie kandidatų iškėlimą 
mokslininkų, gydytojų sąjungose, kito
se bendru darbu ir interesais susie
tose bendrijose, pabrėžiant, kad būtent 
šitoje terpėje žmonės gali kompeten
tingiau vertinti kandidato tinkamumą. 
Kaip viena iš efektyvių priemonių pilie
tiniam aktyvumui žadinti, turėtų būti 
piliečiams laiduota galimybė kandi
datus kelti ne vien pagal partijų sąra
šus, bet ir aukščiau minėtose bendri
jose. Viena opiausių ir. galima sakyti, 
fundamentalių problemų yra aukštojo 
mokslo būklė Lietuvoje. Kai admini
stracija kuria sistemą didesniam 
studentų skaičiui palaikyti, katastro
fiškai krinta studijų kokybės lygis, nes 
stinga kvalifikuotų dėstytojų - pasta
rųjų atlyginimas yra mažesnis už eili
nio valdininko. Pirmaisiais Nepriklau
somybės metais Valstybė negailėjo 
pinigų švietimui ir aukštajam mokslui, 
nors ūkis buvo stipriai karo suar- 
dytas.Ir visai apmaudu, kai kartojasi 
istorija su lęšių dubeniu - senos, gilias
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tradicijas turinčios partijos vadovai, 
užuot toliau ugdę ištikimybę krikščio
niškai socialinei doktrinai, plėtoję idea
listinį tiesos ir teisingumo siekį, keičia 
spalvas dėl pragmatinių pažadų, kad 
bus įtraukti į pirmuosiuos partijų še
šetukus ir taip pateks į Seimą. Taip jie 
ne tik patys kompromituoja save kaip 
politikai, bet ir nuvilia žmones patikė

jusius šios partijos deklaruojamam 
krikščioniškų vertybių siekiui.Kai 
valstybingumo siekis paverčiamas 
pajamomis valstybinėje tarnyboje, kal
bos apie valstybingumą tampa gryna 
demagogija. Tad drauge su Ciceronu 
tenka kreiptis į visus, kam svarbi 
Lietuva ir valstybė ir įspėti - „Caveant 
consules“!

Prenumerata

Gerbiami žurnalo prenumeratoriai.
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų žurnalas „Į LAISVĘ“ jau 

daugiau kaip pusę amžiaus lanko savo skaitytojus ne tik jūsų namuose, bet 
ir įvairiose bibliotekose, kultūros, švietimo ir mokslo institucijose. Ir visa tai 
tik žurnalo leidėjų - Lietuvių fronto bičiulių bei rėmėjų, įvairių paramos fondų 
ir ypač ištikimų prenumeratorių dėka. Būtent dėl to ir šiandien žurnalas 
kiekvienais metais paplinta po platų pasaulį, savo skaitytoją surasdamas ne 
tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje ir kt.

Kaip jau įprasta, kiekvienais metais mes sutikriname žurnalo prenu
meratorių sąrašus, išsiaiškiname, kas, kam ir kiek žurnalo egzempliorių užsakė 
papildomai. Todėl labai prašome kuo skubiau informuoti žurnalo admi
nistratorius - Joną Vaznelį arba Vidmantą Zavadskį - apie ketinimus 
prenumeruoti žurnalą toliau bei kokį žurnalo egzempliorių skaičių (ir kam) 
užsakote. Taip pat prašome atsiliepti tuos prenumeratorius, kurie iki šiol 
žurnalą gaudavo, bet nuo šių metų prenumeratos neketina pratęsti.

Negavę jokios informacijos iš prenumeratorių ir ypač iš tų, kurie žurnalą 
iki šiol gaudavo, laikysime, kad žurnalo prenumeratos atsisakoma ir jo 
siuntinėjimą be atskiro įspėjimo nutrauksime. Ačiū už supratimą ir 
geranoriškumą.

Žurnalo administratoriai
Jonas Vaznelis ir Vidmantas Zavadskis
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Lietuvos atominė ir 
Briuselis
Vilius Bražėnas

Pagaliau piliečių keliamas šurmulys 
dėl Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) darbo pratęsimo pakilo iki aukš
čiausių Lietuvos valdžios viršūnių. O 
2008 m. pradžioje tas klausimas atsi
trenkė net į Europos Sąjungos „polit- 
biuro“ komisariatus Briuselyje.

O apie tai mūsų valdžia turėjo 
balsiai kalbėti, net rėkti, jau seniai. 
Ypač tyla nusikalto tie, kurie nuo seno 
sėdi valdžios kėdėse. O dabar jie vai
zduoja staiga „Ameriką atradę“.

Iš archyvų iškrapštyta mano, prieš 
8 metus spaudai atiduotas, straipsnis 
„Vietoje atomo skaldoma tikrovė“ 
priminė, kad visišku tylėjimu negalima 
kaltinti vieno iš valdžios vyrų - valsty
bės vadovo Valdo Adamkaus. Jis pir
mojoje savo kadencijoje, kaip primena 
tas straipsnis, prabilo apie tai jau 
(datos neturiu) 2002 m. pradžioje. Ir 
pasirodo, kad už tai buvo stipriai puo
lamas dabartinių „Amerikos atradėjų“.

Nors Prezidento ir šio publicisto 
pažiūros į globalinius klausimus ne 
dažnai virpa ta pačia banga, tai, kaip 
pasirodo, tada man nekliudė spaudoje 
ginti valstybės vyro, drąsiai pasakan
čio svarbią tiesą.

Minėtame rašinyje tada rašiau, jog 
IAE klausimu pasisakyti mane paska
tino juokingai isteriškas socialde
mokratų išpuolis prieš Prezidentą 
Valdą Adamkų už jo drąsų ir tikrovišką 
pareiškimą. Tada klausiau: ką gi tokio 
skandalingo ir neatitinkančio tiesai 
pasakė Prezidentas Adamkus? Jis pa
sakė, kad Lietuva neišgali skubos keliu 
uždaryti Ignalinos atominę elektrinę ir, 
kad likusieji europiečiai turi prisidėti 
prie jų reikalaujamo projekto įvyk
dymo. Kas tame teiginyje nėra tiesa? 
Tad kokie motyvai, be neišgalvojimo. 
skatina isterišką riksmą? Ar nereikėjo 
Vakarų Europai jau seniai tai pasakyti?

Ir dabar, kaip ir anuomet, manau, 
kad apie IAE baimingai beūkčioją 
mūsų kaimynai Vakaruose yra veid
mainiai ir Lietuvos keblios geopolitinės 
padėties išnaudotojai. Jiems IAE ne
buvo „pavojinga“, kol ji buvo Krem
liaus rankose. Dabar gi ji nebėra 
„stachanovietiškoje“ priežiūroje, kaip 
buvo Černobylis, ir jos saugumo sis
tema, kiek žinau, gerokai pagerinta. 
Šiame reikale jie nestovi moralinėje 
aukštumoje. Neteko girdėti nė cypte- 
lėjimo protestų, kai sovietai statė
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nesaugių atominių elektrinių grandį 
Vakarų Europos panosėje.

Tad ir šiandien būtų pravartu pa
žvelgti atviromis, faktais akiniuotomis, 
akimis į Vakarų europiečių, mūsų ES 
kaimynų, vaidmenį atominių elektrinių 
statymų ir uždarymų byloje.

Jeigu tik dabar paaiškėjo, kad IAE 
yra nesaugi ar jiems pavojinga, kodėl 
neįrodo savo „baimės“ tikrumo užmo
kėdami už šios IAE uždarymą ir kitos, 
Lietuvos energijos poreikiams atitin
kančios, vietoje tos pastatymui? Juk 
likusi Europa nebuvo taip, kaip Lie
tuva, nuteriota karų ir dviejų geno
cidinių okupacijų. Kai kurios jų pasi
pelnė iš kraujo prekybos su abiem ka- 
riaujančiom pusėm. Jie pakentė Baltijos 
valstybių okupaciją ir prekiavo su mū
sų okupantu. Tad pinigų turi daugiau 
nei mes. Jei tikrai „bijo“ IAE, tai bai
mės objektą gali nušluoti doleriais ar 
eurais.

Be to. Vakarų Europa buvo ir žmo
nių skaičiumi, ir ekonominiais ištekliais, 
krūvon sudėjus, turtingesnė už JAV. 
Tačiau sutaupė lėšas nuo gynybos 
daug metų būdama JAV karinio skydo 
priedangoje. O Amerikos politiką 
įtaigojusiems globalistams nesinorėjo 
paleisti iš savo įtakos europinio 
regiono. Tad tęsė JAV ekonominį nusu- 
sinimą. mokant ir Europos gynimo 
išlaidas.

Niekad neišleidau Lietuvos ener
getikos iš savo dėmesio akiračio. 
Todėl ne stebėtina, kad jau senokai, 
man gyvenant JAV. dėmesį patraukė 
THE WASHINGTON TIMES straips

nis. Jame buvęs Prezidento R. Reigano 
Ekonominės Tarybos Pirmininkas prof. 
Kreigas Robertsas (Craig Roberts) 
nagrinėja Sovietų okupuotose val
stybėse pastatytų jėgainių klausimą. 
Nurodęs jėgainių ekonominį svorį ir 
priklausomybę atgavusioms valsty
bėms, prof. Rabertsas pareiškė, kad 
toms valstybėms atominės jėgainės 
uždarymas gali būti „tolygus valsty
bės uždarymui“.

Taip padėtį mato žymus JAV eko
nomistas, kuris visada buvo aiškus 
pavergtų tautų laisvės bylos rėmėjas.

Pirmosios Sovietų okupacijos 
pradžioje, atlikdamas Technikos fakul
teto skirtą vasaros praktiką Vilniaus 
elektrinėje, gavau pamoką apie 
sovietinį „sabotažo“ režimą įmonėse. 
Budinčiam mechanikui lenkui užsi
žiopsojus, išseko tepalas vieno elek
trinio motoro primityvaus guolio tepi
mo būdo geldelėje. Ašiai prikepus prie 
guolių, sutriko garo kondensacijos 
įranga, dėl to aptemo dalis Vilniaus 
miesto.

Jėgainės valdymą perėmęs NKVD 
kapitonas sušaukė vidurnaktį elektri
nės inžinierius ir technikus ir, išrikia
vęs palei sieną, grasino visus sušau
dyti už sabotažą.

Tai nepadarė manęs atominių jė
gainių žinovu, bet sutvirtino dėmesį 
energetikai apskritai ir Lietuvos ener
gijai konkrečiai. Tad nenuostabu, kad 
vėliau pamačiau, jog energijos tiekime 
vaidina didelį vaidmenį ne tik sovie
tinio tipo teroras, bet ir „demokratiška“ 
politika.

12 Į LAISVĘ • sausis—kovas /2008

14



H Nuomonė

Todėl ir Ignalinos jėgainės užda
rymas ir finansavimas ko gero daugiau 
priklausys nuo politikos nei nuo 
technologijos. O politikoje reikia derė
tis net gerokai užsiprašant, kad bent 
ką gautum. Šiuo atveju mums nėra 
reikalo užsiprašyti daugiau, kaip 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ. 
Bet ir NE MAŽIAU!

Pirmasis JAV Prezidentas Džordžas 
Vašingtonas (George Washington) 
įspėjo: „Valdžia yra nepatikimas tarnas 
arba aršus tironas“. Savo tarną - Lietu
vos Respublikos vyriausybę turime 
(patys!) atidžiai pasirinkti ir prižiūrėti. 

Ypač tokiose derybose, kaip šio meto 
energetikos reikaluose: kad derybose 
būtų paisomi Lietuvos, o ne kokie nors 
kiti, interesai. Todėl stebėtojų postus 
turėtų užimti ir visuomeninių orga
nizacijų atstovai. IAE darbo pratęsi
mas turėtų neapsiriboti šurmuliu 
Lietuvos kibire, o išsivystyti į audrą 
Baltijos jūroje ir į cikloną virš Briuselio.

Tada Europos Sąjungos „polit- 
biuras“ lengvai atras užslėptus teisi
nius argumentus ES narei Lietuvai 
nepriklausomumui nuo buvusio oku
panto užtikrinti.

Gerbiami skaitytojai.
Gyvename modernių technologijų amžiuje. Savo gyvenimo jau 

neįsivaizduojame be kompiuterio, mobilaus telefono, skaitmeninio fotoaparato 
ar kitų priemonių. Tačiau ne visi vienodai turime žinių ir įgūdžių kaip šiuos 
technikos stebuklus naudoti, prižiūrėti, saugoti. Vieni šiomis priemonėmis 
naudojamės tik minimaliai, mėgėjiškai, o kiti jais dirba ir naudojas kaip tikri 
šios srities profesionalai. Yra žmonių sugebančių kompiuterių pagalba „įlįsti“ 
į bankus, nelegaliai pasinaudoti įvairiomis duomenų bazėmis, užkrėsti 
kompiuterius „virusais“ ar tiesiog „nulaužti“ programas. Tokio pobūdžio 
veikla dažnai padaro neapsakomų nuostolių ir bankams, ir įvairioms 
įstaigoms, ir individualiems vartotojams.

Su panašiais nesklandumais bei problemomis 2007 m. pabaigoje susidūrė 
ir mūsų žurnalo redakcija. Pirmiausia netekome žurnalo intemetinės svetainės. 
Paprasčiausiai ji pasidarė neprieinama ir neatidaroma. Nieko negalėjo padaryti 
nei svetainę administruojantis operatorius, nei bendrovės, suteikusios 
svetainei adresą, darbuotojai. Vėliau į bendrą tinklą sujungtiems redakcijos 
kompiuteriams užsikrėtus „virusu“, praradome kompiuteryje suarchyvuotą 
ir spausdinimui paruoštą medžiagą. Todėl 2007 m. žurnalo žiemos numeris ir 
nepasiekė skaitytojų. Apgailestaujame dėl to ir atsiprašome.

Vidmantas Vitkauskas
Redaktorius
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Rezoliucijoms remti 
komitetas j JAV kongresą

Juozas Kojelis

Leonardo Valiuko iniciatyva įkur
tas Rezoliucijoms remti komitetas 
(toliau RRK) ėmėsi uždavinio įtikinti 
JAV Kongresą, kad Amerika Baltijos 
valstybių aneksijos klausimą iškeltų 
Jungtinėse Tautose (JT). Toks nutari
mas buvo padarytas Los Angeles 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) sambūrio 
susirinkime 1961 m. sausio mėn. 14 d. 
Vėliau į bendrą darbą buvo pakviesti 
latviai ir estai, o pati organizacija pava
dinta Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic States, nors 
šnekamojoje kalboje paliko senasis 
RKK terminas.

Rezoliucijų pradininkas Atstovų rūmuose 
kongresmenas Glenard P. Lipscomb (trečias 
iš kairės) su Rezoliucijoms remti komiteto 
pirmininku L. Valiuku ir Los Angeles 
lietuvaitėmis Žibute Nida Brinkiene 
(dešinėje) ir Birute Lembergaite

Pirmieji rezoliucijas Kongresui pa
teikė kongresmenas Glennard P. Lips
comb ir senatorius Thomas H. 
Kuchel, L. Valiuko asmeniškai 
pažįstami politikai. Vėliau rezoliucijų 
Kongrese atsirado gan daug, tačiau 
jos nejudėjo, nes svarstymui prie
šinosi Valstybės departamentas (JAV 
Užsienio reikalų ministerija). Po 
populiaraus JAV Prezidento respu
blikono Dwight D. Eisenhower 
1961 m. buvo išrinktas demokratas 
John F. Kennedy.

Rezoliucijų pradininkas Senate senatorius 
Thomas H. Kuchel ir jo žmona Betty su 
Rezoliucijoms remti komiteto pirmininku 
L Valiuku (kairėje)
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Išeivijoje tuomet vyko tam tikri 
pasikeitimai: Lietuvių tremtinių ben
druomenė tapo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene (PLB), „Milijoninis“ 
fondas - Lietuvių fondu (LF), Ameri
kos lietuvių taryba (ALT-a) vykdė 
vidaus santvarkos pertvarkymus.

Los Angeles LF bičiuliai 1963 m. 
vasarą pasiuntė mane į Amerikos 
lietuvių „sostinę“ Chicagą išsiaiškinti 
autoritetingų žmonių nusiteikimus 
rezoliucijų klausimu ir pakalbėti su 
ALT-os pirmininku bei „Draugo“ 
redaktorium Leonardu Šimučiu, kuris 
losangeliečių akcijai nepritarė. Su 
ALT-a buvo iškilęs konfliktas ir dėl 
Vasario 16-osios proga surinktų aukų. 
Jos visada buvo persiunčiamos ALT- 
os centrui, o mes buvome jas „įšaldę“ 
ir numatę naudoti rezoliucijų akcijai. 
L. Šimutis 1961 m. spalio 5 d. parašė 
man laišką, pavadindamas mane 
„vienu iš artimiausių mūsų („Draugo“) 
bendradarbių" ir pasiūlė „kuriam 
nors iš komiteto atvykti į Chicagą ir 
tikrai rimtai pasitarti".

Tikrindamas oro linijų skrydžius, 
pastebėjau, kad skrisdamas Chicagon 
keliom valandom galiu sustoti Kana
doje ir pasiaiškinti su vietos lietuvių 
veikėjais, ar tokią pat akciją nebūtų 
galima pradėti Kanadoje ir tą pačią 
dieną pasiekti Chicagą.

Apsirūpinę fotoaparatu, su žmona 
Elena išsirengėme kelionėn.

Toronte, Kanadoje, susitikau su 
buvusiu PLB valdybos pirmininku dr. 
Juozu Sungaila (Dr.JS), rašytoju 

Juozu Kralikausku (JKr) ir dar pora 
asmenų.

***
Dr.JS - Dirbkite. Labai naudingą 

darbą dirbate. Jei ALT-a nedirba, lai
kykite, kad jos nėra. Jūsų akcija išėjo 
iš privačios iniciatyvos. Bet jei tą 
akciją norėtumėte perduoti bendrai 
organizacijai, ar nebūtų geriau Lie
tuvių Bendruomenei (LB). Ji turi poli
tinę komisiją, nors ji ir nėra veikli. 
Gal galėtų suaktyvėti", Aš galiu susi
rišti su Barzduku. Lietuvių Bendruo
menė turi išeiti į politiką" (Stasys 
Barzdukas, pedagogas, visuomeni
ninkas, naujas PLB valdybos vice
pirmininkas, vėliau pirmininkas).

Juozas Kojelis (JK) - Ar panašią 
rezoliucijų akciją būtų galima pra
dėti ir Kanadoje?

Dr.JS - Manau, kad Diefenbakeris 
(John G. Diefenbaker - Kanados mini
stras pirmininkas) sutiks, nors ir yra 
patekęs į politinius sunkumus.

JKr - Jūs akciją tęskite toliau, 
kad neatrodytų, jog laimėti negalite 
ir dabar norite nusiplauti rankas, 
atiduodami kitiems. LB politinė komi
sija neveikli. Jei ji paims, reikalas 
mirs. Jūs padarytumėte gražų pre
cedentą, įvesdami LB į politiką. Bet 
jei LB ir prisiimtų vykdyti šį projektą, 
tačiau praktiškai nepaleiskite šios 
akcijos iš savo rankų. Jūsų darbas 
yra istorinės reikšmės. Gerai, gražiai 
ir energingai veikiate.

Diefenbakeris kietas, savo padaro. 
Jis Kanadoje suinteresuotas 3 milijonų

Į LAISVĘ • sausis—kovas /2008 15

17



■ Laikas ir idėjos

europiečių parama. Mes pažiūrėsime, 
ar jis įvykdys mums duotą pažadą 
formaliai pripažinti Baltijos valstybių 
konsulus Kanadoje. Aš juo tikiu. Tada 
galėtume pajudinti ir rezoliucijų 
klausimą.

Tos dienos vakare pasiekėme 
Chicagą ir apsigyvenome pas gimines. 
Trejetą dienų vyko pasitarimai. Tele
fonu susisiekiau su prof. dr. Antanu 
Klimu Rochesteryje ir advokatu Vytautu 
Vaitiekūnu (Juozas Katilius) New Yorke. 
A. Klimas entuziastingai pritarė 
rezoliucijų akcijai, pažadėjo paramą ir tą 
pažadą sąžiningai vykdė.

* * *
Vytautas Vaitiekūnas, teisininkas, 

antinacinės rezistencijos politinis kali
nys - Jūsų darbas labai reikalingas 
ir svarbus. Jei sovietai maty s, kad jums 
nesiseka, be galo džiaugsis. Kė/ 
organizuokite naujų rezoliucijų patei
kimą Kongresui, bet neforsuokite 
pravedimo. Laukite momento. Dėl pa
ramos susisiekite su Trimaku, 
Sidzikausku, Barzduku (dr. Antanas 
Trimakas, diplomatas, akademikas, 
buvęs VLIK'o pirmininkas; Vaclovas 
Sidzikauskas, diplomatas, teisininkas).

* * *
Kolektyvinis pokalbis su chica- 

giečių grupe (ČG), kuriame dalyvavo 
dr. Juozas Girnius, kun. dr. Andrius 
Baltinis, dr. Petras Kisielius, dr. Kazys 
Ambrazaitis, rašytojas Aloyzas Baro
nas. kun. Viktoras Dabušis.

ČG - Darbą tęskite. Mes gal galė
sime stipriau paremti finansiškai.

JK - Ar sutiktumėte rezoliucijų 
akciją iš mūsų perimti?

ČG - Chicagiečiams perimti būtų 
sunku. Neturime reikiamų kontaktų 
su JA V politikais. Esame įsijungtą į 
kitos srities veikią.

JK - Los Angeles ALT-os skyrius 
centrui nepersiuntė surinktų Vasario 
16-sios aukų. „įšaldė", ir mano nau
doti rezoliucijų reikalams. Sueita į 
aštrų konfliktą su ALT-os centru. 
Reikalauja pinigų. Koks būtų jūsų 
patarimas?

ČG - Jei „atšaldysite“ ir per- 
duosite centrui, kad visuomenėje 
nekiltų klaidingų gandų, būtinai 
spaudoje paskelbkite, kokių reformų 
ALT-oje norite. Prijunkite savo 
sąlygas.

***
JK - Ar galima tikėtis, kad Lietu

vių fondas rezoliucijų akciją parems?
Inž. Viktoras Naudžius, LF dar

buotojas - Po trijų metų fondas gal 
pasieks 200000 dolerių. Tada gal ir 
galės paremti. Dabar remsime indi
vidualiai. ALT-a pajudėjimą padarė, 
keturių diktatūra sugriauta. Vyksta 
manevravimas. Atrodo, kad esmines 
reformas blokuos socialdemokratai 
su dr. Pijum Grigaičiu ir Tautinė 
sandara su Mykolu Vaidyla. Kata
likai ir tautininkai reformų padaryti 
neįstengs, nors tarp jų solidarumas 
stiprėja.
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***
Pokalbis su ALT-s pirmininku ir 

„Draugo“ redaktoriumi Leonardu 
Šimučiu, kurį iš tikro laikau idealistu 
patriotu, tik nuolaidžiavusiu agresy
viam ALT-os sekretoriui Pijui Grigai
čiui.

JK - Rezoliucijų iniciatoriai Jus 
labai vertina ir gerbia, tačiau kai 
diskusijose sekretorius Grigaitis kal
ba ALT-os vardu, tai mūsų atsilie
pimai taikomi visai organizacijai, 
taigi ir pirmininkui.

Mes buvome ir esame tiesūs ir at
viri. Iš nieko jokios valdžios paveržti 
nenorime. Dėl pasirodžiusių rezoliu
cijų mus nustebino pirmasis ALT-os 
entuziazmas, prasiveržęs „Naujie
nose" (red. P. Grigaitis) ir „Drauge" 
(red. L. Šimutis). Patys tokie entu
ziastai nebuvome. Žinojome, koks 
sunkus darbas laukia. Jūs pamanėte, 
kad rezoliucijų iniciatyva išėjo iš 
ALT-os Los Angeles skyriaus. Ir 
neklydote. Iniciatoriai, frontininkai 
buvo to skyriaus valdyboje. Sužinoję 
apie tai, staiga nuo rezoliucijų atša
lote. Argumentas, rezoliucijos Kon
grese nepraeisiančios, mūsų nuomo
ne, yra nerimtas, nevertas diskusijų. 
Taip gi mums nesuprantama, kodėl 
ALT-tos vykdomasis komitetas (VK). 
net po pakartotino kreipimosi raštu, 
savo nusistatymo rezoliucijų klau
simu patvirtinti nedrįso. Ko bijotasi? 
Ar abejojate savo argumentacija? Ar 
bijote, kad rezoliucijos gali gauti 
Kongrese eigų? Juk mūsų kreipi

masis buvo korektiškas ir oficialus. 
Taip pat mums rūpi iškilęs ALT-os 
reformų klausimas. Kai grįšiu 
losangeliečiai tai svarstysime. Mano 
asmeninė nuomonė gan pesimistinė. 
Pesimizmą didina „Naujienų" pasi
sakymai. Kiek jaučiu , bus siūlymų 
„atšaldyti" pinigus. Bus ir priešingų. 
Norėčiau, p. Pirmininke, Jūsų 
komentaro.

LŠ — ALT-os rekordas labai geras. 
Visas rezoliucijas, kurias bandėme 
Kongrese pravesti, pravedėme. Kers- 
teno rezoliucija - didelis laimėjimas. 
Daug dirbome, kol JAV ratifikavo 
Genocido konvenciją. Mums talkino 
prof. Lemkinas (Rafael Lemkin). Tai 
ALT-ai kainavo 40000 dolerių. (Aš 
tais klausimais turėjau kitokią nuo
monę, bet neoponavau.)

Kai Kongreso rekorduose (Con- 
gessional Records - JAV Kongreso 
darbų dienoraštis) radome Kuchelo 
rezoliuciją SCR 12, pateiktą 1961 
vasario 6. aš sukviečiau ALT VK 
posėdį ir nutarėme kviesti visuomenę 
Vasario 16-osios minėjimuose tą rezo
liuciją paremti. Išsiuntinėjome para
ginimus ALT-os skyriams ir orga
nizacijoms. Vėliau VK posėdyje siū
liau priimti nutarimą, jog jūs veikiate 
mūsų pavedimu. Balsai pasiskirstė 
2:2 - siūlymas nepriimtas. Taip ir 
paliko. Ateinantį šeštadienį vėl po
sėdžiaus VT. Tikiuosi, kad padalysime 
sprendimą.

Bus bandoma Grigaičio turimas 
sekretoriaus pareigas perduoti kitos
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grupės žmogui, gal tautininkui. Vietoje 
keturių narių dabar ALT-oje bus vie
nuolika. Visi lygiateisiai. Kova už 
laisvę gali užsitęsti, tad reikia tvir
tesnio ir pastovesnio pagrindo. 
Visiems nariams bus pavestos parei
gos, k. t. viešųjų santykių, skyrių rei
kalams ir t.t.

Los Angeles skyriuje „įšaldytus“ 
pinigus „atšaldykite“. Pasitarnausite 
visuomenės nuraminimui. Jei pinigų 
nedaug, svarbu principas.

Ateityje reikia tikėtis ir tolimesnių 
persitvarkymų. Reikšmingas faktorius - 
naujų organizacijų atėjimas. Kaip 
jaučiame, į ALT-ą gali ateiti Šviesos- 
Santaros grupė, ateitininkai, vyčiai ir 
1.1. Naujai atvežtos į Ameriką politinės 
grupės - Lietuvių frontas, valstiečių 
sąjunga, tautininkai, mano nuomone, 
neturėtų įeiti. Tegul eina į VLIK-ą.

JK - Norėčiau išsakyti kai ku
riuos abejojimus. Sveikintinos pastan
gos ALT-ai sukurti pastovesnius 
pagrindus. Tik man rodos, kad jūsų 
persitvarkymas buvusius silpnus 
pagrindus dar labiau susilpnina. 
Tarpgrupiniuose santykiuose sukel- 
site kivirčus. Pavyzdžiui, kitos grupės 
priekaištaus katalikams, kad jų 
atstovavimas duplikuojamas. Juk 
pagrindinei ALT-a narei, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Federacijai 
jau priklauso ateitininkai ir vyčiai, o 
dabar jie vėl įvedami kaip atskiras 
klausimas, kodėl, pavyzdžiui, social
demokratams duodate du balsus, o 
ateitininkams vieno balso dalį. Ar 

ateitininkai kokioje konferencijoje 
nepanaudos lygių teisių? Los Angeles 
skyriuje išvis nėra nei organizuotų 
socialistų, nei samariečių, o jie turi 
50 nuošimčių visų balsų. Gali iškilti 
diskriminacijos argumentas. Su ALT- 
os skyriais nesiskaitoma, privilegi
juojamos nepajėgios ir negausios 
grupės.

ALT-os pagrindų stiprinimui ne- 
pasitamaus ir nesiskaitymas su visuo
menės opinija. Tos opinijos tikrinimui 
paskyriau šių metų atostogas. Tad 
keliauju. Manau, kad visuomenės 
opinija ALT-ai nepalanki. Rezoliucijų 
klausimu aiškiau pasisakyti ALT-a 
visą laiką vengė ir pastarojoje kon
ferencijoje pasistengė tyliai praeiti. 
Manau, kad ir ateityje laikysis tos 
pačios taktikos, nes kito kelio nebe
turi.

Kova už rezoliucijas bus tęsiama. 
Siūloma konsolidacija. Aš konso
lidaciją suprantu kaip susiglaudimą. 
Bet negaliu susiglausti su apaugusiu 
dygliais. Dygliai turi būti nulaužyti.

LŠ - Jūs pirmas iš losangeliečių, 
kuris savo pozicijas atvirai ir nuo
širdžiai išdėstėte. Labai ačiū. Pasikal
bėjimą laikau naudingu.

* * *
Dr. Adolfas Damušis, mokslinin

kas, visuomenininkas, antinacinės 
rezistencijos politinis kalinys.

- Dirbkite. Labiau reikšmingo 
darbo nežinau. Idėja pereiti po LB 
vėliava įdomi. Aš jai pritarčiau.
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ALT-a reformų kryptimi kiek 
pajudėjo. Bet manau, kad čia ir sustos. 
Esminės reformos bus blokuojamos. 
Aš tai jaučiau dalyvaudamas ALT-os 
konferencijoje. Grigaitis moka derėtis. 
Užsispyręs, laikosi savo. Kai reikia 
daryti sprendimą, padaro mažytę 
nuolaidą. Visi nudžiunga ir tokia 
nuolaida pasitenkina. Grigaitis laimi ne 
todėl, kad gudrus...

JK - ...bet kad kiti kvaili.

* * *
Dr. Vladas Šimaitis (VŠ), ALT-os 

veikėjas, ateitininkas, mano 
pažįstamas iš gimnazijos laikų.

- Reikėtų pasvarstyti, ar išėjimas 
su kongresinėmis rezoliucijomis buvo 
reikalingas? Ar teisingu keliu išeita? 
Ar darbą tęsti? Jei taip, ar įnešti pa
taisų? Atsakymai turėtų būti atsargūs.

ALT-os reformų nuoširdumu tikė
kite. Nekovokite prieš ALT-ą. Už metų 
viskas pasikeis. Pirmininkas Šimutis 
visą laiką blokuojamas.

JK - Gal būtų galima kaip nors 
išjungti Grigaitį?

VŠ - Būtų dar blogiau. Išjungus 
Grigaitį, jo pozicija būtų pragai
štinga.

* * *
Pulkininkas Antanas Špokevičius 

ir pulkininkas Karolis Dabulevičius.
- Pradėtą darbą tęskite. Kitų ran

kose numirs. Iš ALT-os reformų daug 
ko nelaukite. Grigaitis komanduoja, 
visi vykdo.

***
Juozas Bačiūnas (Joseph Bachu- 

nas), PLB valdybos pirmininkas, Tabor 
Farm vasarvietės savininkas (Sodus, 
Michigan), Stasio Barzduko artimas 
bendradarbis.

- Rezoliucijos - jūsų arkliukas. 
Jokite toliau. Jei perduosite į kitas 
rankas, bus aiškinama, kad arklys 
nusilpo. Aš nemaniau, kad pasieksite 
tokių gerų rezultatų. Dirbkite labai 
reikalingą darbą. Tęskite. Aš remsiu 
(įteikia 100 dolerių).

ALT-os reformų nuoširdumu aš 
netikiu. Ji mirs, Bendruomenė liks. Ją 
ypatingai remiu. Kad nesudary
tumėte visuomenėje klaidingų iliuzijų, 
nuo pinigų „atšaldymo“ susilai
kykite. Žiūrėkite kas bus toliau.

* * *
Valdas Adamkus (Voldemaras 

Adamkavičius (VA), sutiktas pas 
J. Bačiūnų.

- Iš ALT-os reformų nieko gero 
laukti negalima. Ją sudarančios gru
pės manevruoja, bandydamos išsilai
kyti valdžioje. Aš turėjau galimybę jas 
iš arti matyti, kai derėjomės dėl audi
encijos pas JA V prezidentą.

JK - Ar tautininkai irgi siekia 
status quo išlaikymo? (Bačiūnas bu
vo tautininkas).

VA - Dabartiniai žmonės ALT-oje 
didelių vilčių neteikia.

JK - Ar pritartumėte rezoliucijų 
akciją perduoti Lietuvių Bendruo
menei?
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VA — Taip, bet tik paties darbo iš 
savo rankų neišleiskite. Daug pada
rėte, įgijote patyrimo.

* * *
Su tokiomis padrąsinančiomis 

žiniomis grįžome į Los Angeles. Buvo 
malonu, kad ne tik visuomenė RRK 
darbu gyvai domisi, jam pritaria ir jį 
remia, bet taip pat ir išeivijos autoritetai 
apie jį palankiai galvoja. Losangeliečiai 
rezoliucijų akciją tęsė ir pasiekė svarbų, 
galima sakyti, pirmą kovoje dėl Lietuvos 
laisvės laimėjimą. Dėl šventos ramybės 
„įšaldyti“ pinigai buvo „atšaldyti“ ir 
pasiųsti ALT-os centrui.

RRK, prieš mūsų kelionę į Kanadą 
ir Chicagą, jau turėjo žymių išeivijos 
autoritetų raštu pareikštą rezoliucijos 
akcijos pozityvų įvertinimą.

Prof. Juozas Brazaitis (iš laiško 
Juozui Kojeliui, 1961 m. vasario 27 d.).

- Jūsų iniciatyvų eiti per Kon
gresą į Jungtines Tautas su Lietuvos 
klausiniu tegalima sveikinti ir remti. 
Perduokite padėką p. Valiukui už 
energiją, kad paveikė senatorių. Mo
mentas labai nepatogus tokiai rezo
liucijai, kada norima tylėti kas tik 
Maskvai nepatinka. Tačiau juo 
blogesnė padėtis, juo didesnė drąsa 
ir tikėjimas turi būti eiti su tokia 
rezoliucija. Ar ji praeis, kitas klau
simas. Svarbu, kad bent bus paju
dinta iš tylos. Jau vienu punktu ir 
laimėta - ,,N(ew)Y(ork) Times “ veda
majame Vasario 16 prisiminė pastan
gas iškelti Lietuvos klausimą Jung

tinėse Tautose. Tai vertinga infor
macija. Kitokiu atveju tokia infor
macija nebūtų per tą dienraštį 
praėjus. Kuo mes galėtume padėti — 
tuo tarpu konkrečiai nežinau, tačiau 
man rodos, kad visi lietuviai ją pa
rems. Gal geros taktikos laikotės, kad 
nesiskardenat, jog tai jūsų iniciatyva. 
Tegul ALT-a skelbia ją ir toliau. Tegul 
sudarinėja net ir nuojautas, lyg tai 
būtų jos nuopelnas. Ateis laikas tiesai 
iškilti. Tiesa, „Dirva" jau priskyrė 
nuopelnus Kalifornijos lietuviam. Šią 
idėją paremti, manau, yra tikrasis 
visų veiksnių bendravimas, o vienybė 
dėl vienybės manęs niekad nežavėjo...

***
Dr. Vytautas Vardys 1961 m. rug

pjūčio 11 d. savo laišku taip pat 
atsiliepė į kvietimą įsijungti į RRK.

- Ačiū už gromatą. Į komitetą įeiti 
sutinku. Kiek galėsiu, tiek padėsiu. 
Per LF stovyklą pravedėme 
rezoliucijos propagandą ir paramą. 
Kodėl ne baltų komitetą organi
zuojate? Ar visos tautybės eis atskirai?

* * *
Kai akcijos tikslas buvo pasiek

tas - JAV Kongreso Atstovų rūmai 
1961 m. liepos 21 d. ir JAV Senatas 
1966 m. spalio 22 d. rezoliuciją vien
balsiai priėmė, dr. V. Vardys dirbo 
Sovietų studijų institute (Institute for 
the Study of the USSR) Miunchene, 
Vokietijoje. Iš ten 1967 m. vasario 16 d. 
jis parašė laišką šios akcijos pradi
ninkui L. Valiukui:
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„Nedaug laiškų bus į Tave atke
liavę iš tokios tolumos kaip šis. Nors 
betgi ir skiria mus daugiau kaip 
10.000 kilometrų atstumas, noriu, 
kad jaustum per šį laišką labai 
artimą draugiškumą ir pagarbą už 
tai, ką esi nuveikęs, ir linkėjimus 
tiems darbam ir žygiam, kuriems dar 
ruošiesi. Esu tikras, kad Tavo kūry
binga dvasia, atėjusi toki didelį kelio 
nuotolį, jau žiūri į ateities galimybes, 
į pozityvios politinės lietuviškosios 
veiklos plėtojimą.

Akcentas krenta į Tavojo darbo 
pozityvųjį charakterį. Šitai ypač svarbu 
pabrėžti šiuo laiku, kai Lietuvos klau
simas tarptautinėje politikoje vis labiau 
užmirštamas, kai viena po kitos din
gsta prielaidos, kuriomis nemaža mūsų 
visuomenės dalis remia savo darbą 
Lietuvos laisvės reikalui, kada tiesiog 
fantastiškai greit besikeičiančios pa
saulinės konjunktūros sistemoje neį
manoma remtis negatyviais nusi
statymais, kai reikia ieškoti šalia 
esamųjų, ir naujųjų pagrindų politinio 
darbo tęstinumui garantuoti. Šitame 
fone Tavoji ir Tavo bičiulių veikla Kon
grese, išgaunant abiejų Kongreso rū
mų aiškų pasisakymą Baltijos kraštų 
laisvės klausimu, išsiskiria iš visų: 
savo pozityviu, ne neigiamu pobūdžiu; 
savo taikliu ėjimu: per pačios Amerikos 
politinį procesą; savo platumu, buriant 
visų trijų Baltijos kraštų emigracijos 
jėgas. Tai kelrodžiai mūsiškiai politinei 
veiklai. Jų nurodymas mūsiškėse sąly
gose yra ne mažiau svarbus lietuviš
kosios išeivijos gyvenimui kaip ir pats 

Jūsų pastangomis priimtosios rezoliu
cijos turinys.

Kad nepailstumei, kad ir toliau 
būtum atviras gyvenimo apspren
džiančiom galimybėm, kad visad 
ieškotum pozityvių atsakymų. Dieve, 
Tau padėk!“

***

Los Angeles lietuvių laikraštis 
„Lietuvių dienos“ 1962 metų ketvir
tame numeryje paskelbė vyr. redak
toriaus Bernardo Brazdžionio vedamąjį 
Pavasaris eina... („Padėkime Lietu
vos laisvės klausimą iškelti Jungti
nėse Tautose"):

„Prieš metus pradėtoji kova už 
Kuchel-Lipscomb rezoliucijos prave- 
dimą mūsų reikalui laimėjo daug įta
kingų draugų, stipriai paveikė viešąją 
Amerikos opiniją, sukonsolidavo mū
sų pačių gretas. Pienų metų laiko
tarpyje JA V Kongreso narius pasiekė 
100.000 laiškų, prašančių remti Lietu
vos Laisvinimo bylą. Tai milžiniška 
duoklė mūsų laisvės kovoje, ir su 
pasitenkinimu galime pasakyti, kad 
Vašingtone Lietuvos klausimas 
šiandien geresnėje padėtyje, negu bet 
kada. Po sen. Thomas Kuchel ir kon
gresmeno Glenard P. Lipscomb metų 
bėgyje atėjo naujų rezoliucijų serija. 
Jau dešimt Kongreso narių iki šiol 
įneštomis rezoliucijomis formaliai 
angažavosi kovoti už mūsų žemės 
laisvę. Kelis kartus gausesnis skaičius 
jų draugų yra pažadėję tą kovą remti.

Antrajai kovos fazei už mūsų 
reikalu labai svarbių rezoliucijų JAV
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Kongrese pravedimą vėl reikia naujos 
atakos laiškais. Laiškų reikia dar 
daugiau, negu pirmą kartą, kad birželio 
viduryje į Vašingtoną nuvykusi gausi 
delegacija galėtų operuoti stipraus 
visuomenės užnugario remiama.

Visi kaip vienas, senoji ir naujoji 
imigracija, čia gimę lietuviai, akade
minis jaunimas, visų srovių, ideologijų 
ir įsitikinimų tautiečiai, suderinkime 
pastangas! Suvienykime širdis, sumin
kime pečiais!

Dešimt Amerikos senatorių ir 
kongresmenų reikalauja Prezidentą 
imtis konkrečiai Lietuvai išlaisvinti 
žygių. Ar į šį šauksmą neatsilieps 
100.000 lietuvių, kurie mūsų draugų 
pastangas paremtų? Juk sakoma, 
mūsų milijonas.“

Tų pačių „Lietuvių dienų“ veda
muoju Siekimai ir laimėjimai 1965 
metų šeštame numeryje Bernardas 
Brazdžionis įvertino laimėjimo reikšmę:

„Vienas didžiausių paskutinių 
pasiekimų yra JAV-bių kongreso 
Pabaltijo okupacijos pasmerkimas. 
Atstovų rūmų priimtoji rezoliucija oku
pacijos 25-aisiais metais rodo, kad 
Pabaltijo kraštai nėra užmiršti ir 

atiduoti lėtai mirčiai. Birželio 21-oji liks 
kaip naujos bazės data kovos už 
Lietuvos laisvę. Kongreso priimtoji 
rezoliucija nėra iškritusi „iš dangaus“, 
kaip gal kai kas norėtų manyti. Tai yra 
Rezoliucijų komiteto pasėka“.

Pažiūrėjus į tuometinę Amerikos 
lietuvių spaudą, matysime, kad komu
nistiniai laikraščiai „Laisvė“ ir „Vilnis“ 
RRK piktai puolė, socialistų „Naujienos“ 
laikėsi priešiškai, tautininkų „Dirva“ kai 
kada susvyruodavo, katalikiškos 
orientacijos „Darbininkas“, „Draugas“, 
„[ LAISVĘ“, Kanados „Tėviškės 
žiburiai“ buvo pagrindiniai rezoliucijų 
sąjūdžio ramsčiai, kairiųjų liberalų 
„Akiračiai“ nedraugiškai šaipėsi. Nė 
vienas žinomas akiratininkas RRK 
akcijoje nedalyvavo.

RRK sėkmė padrąsino patriotinę 
išeiviją. Ji suprato, kad ištvermingai 
aukojantis ir aukojant istorinės reikš
mės laimėjimų gali pasiekti ir kelių 
žmonių privati iniciatyva. Ši sėkmė 
padėjo pagrindą kitai iš privačios 
iniciatyvos kilusiai akcijai, kurią Baltų 
Laisvės Lygos (Baltic American Free
dom League) vardu 1981 m. vasario 
21 d. toje pačioje Kalifornijoje pradėjo 
lietuviai, latviai, estai.

Straipsnyje cituojamos mintys ir pasisakymai autoriaus pageidavimu 
neredaguoti ir palikti kaip yra originale.

Redaktorius
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Lietuvių tautos išlikimo 
galimybės ir svarba XXI 

amžiuje
Rimtautas Marcinkevičius

Bevartydamas savo asmeninėje 
bibliotekoje knygas, radau savo kovų 
draugo 1995 metais man rašytą laišką, 
prasidedantį žodžiais: „Atsimeni mūsų 
dabar jau žymųjį credo - „ ... gyventi 
taip, lyg nuo tavęs vienintelio priklau
sytų tėvynės likimas, jos laisvė“. Tai 
žodžiai iš 1981 metų JAV prezidento 
Ronaldo Reigano inauguracinės 
kalbos, o mūsų pogrindinės Lietuvos 
Jaunimo sąjungos leidžiamas „Juven
tus Academica“ leidinys, išspausdinęs 
mūsų sveikinimo laišką prezidentui 
R. Reiganui jo išrinkimo antrai kaden
cijai proga, sėkmingai pasiekęs Vaka
rus, pateko į prezidento Ronaldo 
Reigano asmeninę biblioteką greta kitų 
jam brangiausių dovanų iš Lietuvos - 
kunigo Alfonso Svarinsko sovietinio 
konclagerio uniformos ir seselės 
Nijolės Sadūnaitės Sibiro maldakny
gės. Aš sutinku su savo draugo min
timis, kad tuo metu mums buvo pats 
prasmingiausias gyvenimo tarpsnis 
šioje žemėje - pogrindinės rezisten
cijos metai, vaikščiojant, Dievui 
padedant, bedugnės kraštu: kai 

leidome pogrindinius leidinius, organi
zavome jaunimo sąjungos grupes, 
mezgėm kontaktus ir palaikėm ryšius 
su JAV lietuvių jaunimo atstovais, 
rengėm slaptus susirinkimus, skleidėm 
lietuvių tautos išsilaisvinimo ideolo
giją, auklėjom jaunimą ateities Lietuvai. 
Man šiandien dažnai darosi gėda būti 
lietuviu, matant, kas vyksta Lietuvoj, 
o kartais ir išeivijoj. Praeitą pavasarį 
sužavėtas Lietuvos Seimas plojo 
prezidentui Valdui Adamkui, kai 
išklausė jo kritiško ir rūstaus, bet 
teisingo pranešimo apie padėtį ir 
problemas Lietuvoj ir beviltiškai 
nevykstantį tų problemų sprendimą, 
pradedant teisinės reformos nebuvimu 
ir korupcija teismuose, Konstitucinio 
Teismo nenoru ir nesugebėjimu iš
spręsti dvigubos pilietybės klausimo, 
įstrigusios žemės reformos ir jos grą
žinimo teisėtiems savininkams proble
ma, neskaidriu Europos Sąjungos 
paramos lėšų Lietuvai skirstymu, 
baigiant didėjančia emigracija iš 
Lietuvos ir jaunimo tautinio patriotinio 
auklėjimo trūkumu. Deja, bėgant
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metams, mažai kas Lietuvoj pasikeitė. 
Toliau matom beviltiškai neveiklią 
vyriausybę, partijų tarpusavio rietenas 
tiek Seime, tiek ir jų pačių viduje, kai 
tik artinasi rinkimų kova. Toliau savo 
vietas sėkmingai šildo valstybininkų 
brigada, vadovaujama Albino, besi
slapstančio premjero šešėlyje ir, 
nepaisant VSK pirmininko Arvydo 
Pociaus nuvertimo, dar vis VSK 
įstrigusiojo pavaduotojo komsomolco 
Jurgelevičiaus, keikusio Lietuvos 
Laisvės idėjas 1981 metų mitinge 
Katedros aikštėje ir kitųjų „draugų", 
net po mirties šlykščiausiai šmeižusių 
praeitų metų mūsų LFB LAISVĖS 
premijos laureatą pulkininką Vytautą 
Pociūną. Neabejoju, kad teisingumas 

bus įvykdytas ir nužudymo užsakovai 
bei vykdytojai bus įvardinti. Tai, 
manau, turėtų būti Lietuvos teisinės 
sistemos garbės reikalas ir jos sąžinės 
garantas. Algirdas Paleckis, užsimojęs 
ieškot Lietuvoj socialinio teisingumo, 
tuoj pat išgrūstas iš Socialdemokratų 
partijos, man asocijuojasi su Darium 
Udriu JAV lietuvių bendruomenėj - 
pamėginęs įtraukti žydų šokių grupę į 
rengiamą lietuvių tautinių šokių šventę 
ir gavęs neigiamą atsakymą, atsista
tydino iš LA JAV LB valdybos parei
gų. Man atrodo, taip išsišokėliai sukė
lė stiprų vėją bendruomenių kasdie
nybėje, iškėlė naujas problemas. 
Šiandien nacionalizuokim „Lietuvos 
Rytą“, rytoj Dujotekaną ar Uspaskicho

Los Angeles studijų savaitgalio organizatoriai ir svečiai. 
Povilo Žemaitaičio nuotrauka
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konservų fabrikėlį, o pinigus išdalin- 
kim ubagams - neblogi jauno veikėjo 
užmojai. Šiandien atrodo, kad socdemų 
partija suskils - išmetusi visus buvu
sius kompartiečius. ieškos galimybių 
sugrįžti prie pagrindinių socialinės 
demokratijos principų. Nesuprantama 
buvusios krikdemų partijos susiliejimo 
ideologija, išdavusi kun. Krupavičiaus 
ir kitų jos kūrėjų principus. Gaila, kad 
visokie uspaskichai ne tik kad nenu
bausti už savo nusikaltimus Lietuvos 
valstybei, šlaistosi laisvi, bet dar ir 
toliau griauna politinį stabilumą, o 
nušalinti prezidentai paksai, užuot 
sulaukę gražios senatvės kokiam 
Zanzibare, klijuojasi į sugyventines su 
Sibiro sliesoriais. Gal pagaliau Šatrija 
sulauks Hilary populiarumo ir laimės 
KG'bukams Lietuvą. Nuoširdžiai tikiu, 
kad tai neįvyks, nes Lietuvos žmonės 
vis dar yra superprotingi - sugebės 
atskirti tikrą blogį nuo gėrio. Be abejo, 
skilimas gali įvykti ir JAV lietuvių 
bendruomenėje, jeigu ir toliau didės 
požiūrių, nuomonių, ideologijos, veik
los principų neatitikimas tarp vyriau
sios išeivių ir jų naujos beaugančios 
jaunimo kartos bei JAV vis didėjančios 
trečios bangos imigrantų. Filadelfijos 
apylinkės rinkimų problemos, nuskam
bėjusios spaudoje, manau, parodo, 
jog JAV LB įstatai sensta ir reikalauja 
neatidėliotinų pataisų, kad tokios 
problemos nesikartotų kitose apylin
kėse ir neskaidytų bendruomenių. 
Manyčiau, tautinių šokių švenčių atei
ties ir kitų tautybių žmonių galimybių 
dalyvauti mūsų šokių ir dainų šven

tėse klausimą JAV LB prezidiumas 
teisingai mano įtraukt į šių metų JAV 
LB tarybos sesijos darbus Bostone. 
Didėjant lietuvių imigracijai į JAV, 
pastebimos buvusių komjaunimo vei
kėjų ir komunistų partijos narių pa
stangos veržtis į JAV LB struktūras, 
fondų valdybas, katalikišką spaudą, 
lietuviškas mokyklas ir jose net dėstyti 
Lietuvos istoriją ir literatūrą, o šitai, 
manyčiau, yra visiškai nepriimtina. 
Gaila, kad Lietuvos Laisvės Gynėjų 
sausio 13 dienos minėjimais išeivijoj 
nepakankamai rūpinasi Lietuvos kon
sulatai ir garbės konsulai bei JAV LB 
ir ALT'o valdybos, todėl daugelyje 
miestų tokie renginiai neįvyko. Tačiau 
gražu, kad žuvusiųjų už Laisvę minė
jimai ir renginiai vyko Lietuvoj ir kai 
kuriose JAV valstijose, pvz., Niujorko 
apygardoje. Tikiu, kad ateityje JAV LB 
valdyba Laisvės Gynėjų dienos minė
jimus organizuos visos Amerikos mas
tu, nes mums ypač svarbu mūsų 
tautos išeivijos jaunimą auklėti tikrais 
lietuviais patriotais tiek šeimose, 
mokyklose, stovyklose, tiek ir šokių bei 
dainų šventėse. Svarbios yra bažnyčių 
mišios ir kunigų pamokslai, Lietuvos 
švenčių minėjimai, o ne tik sporto ir 
muzikos bei šokių renginiai, kurie 
vienija lietuvių bendruomenes, ugdo 
mūsų jaunimo vertybių supratimą ir 
sąmoningumą, kad netaptume vien 
cepelinų valgytojų būreliais.

„1945 metų liepos 4 dieną Eržvilko 
valsčiaus NKVD viršininkas nukan
kino 4 klasės moksleivę Onutę Prei- 
lauskaitę. 1949 metais Šiauliuose če-
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kistas F. Krečetov bandė išprievartauti 
suimtą Petkevičiūtę, o Ramygalos 
čekistas Makoveckas - suimtą Luko- 
ševičiūtę. Tai tik keli faktai, atsispin
dėję čekistų dokumentuose, o kiek jų 
niekam, be aukų ir budelių, nežinoma.11 
(Laisvės Kovų Archyvas, XIII tomas, 
Kaunas 1995 metai). O kur šimtai 
tūkstančių nužudytų Lietuvos Laisvės 
kovotojų, partizanų, kur šimtai 
tūkstančių nekaltai nužudytų lietuvių 
Sibiro gulaguose? Kada bus įvardinti 
kunigų Broniaus Laurinavičiaus ir 
Juozo Zdebskio bei daugelio kitų Lie
tuvos patriotų, nužudytų neaiškiomis 
aplinkybėmis, nužudymo užsakovai ir 
vykdytojai, dauguma kurių šiandien 
linksmai vaikštinėja ir mindo šventą 
Lietuvos žemę, nors jų rankos 
suteptos lietuvių kankinių krauju? 
Dažnas užsienio ir Lietuvos lietuvis 
kelia klausimą, kada pagaliau bus 
įvykdytas teisingumas ir budeliai 
sulauks aukų likimo ir kas sutaikys 
tautą? Labai gaila, kad ilgai ruoštas 
Liustracijos įstatymas taip ir nepradėjo 
galioti ir toliau kagėbistai ir rezervistai 
suksis valstybinėse tarnybose, 
proletariškai auklės augančią Lietuvos 
jaunimo kartą internacionaliniais 
pagrindais, skatinančiais euroazijinę 

integraciją ir tautų niveliaciją Lenino 
globalinio komunizmo idealų įvyk
dymo ir rusiško pandeminio kolonijinio 
imperializmo išplitimo vardan. Smagu 
girdėt, kad pagaliau Alytaus teismas 
surado ir nuteisė partizanų žudikus. 
Neabejoju, šiuo pavyzdžiu paseks kiti 
teismai ir nekaltą lietuvių tautos aukų 
kraują pralieję budeliai bus išvilkti į 
dienos šviesą ir sulauks teisingo 
atpildo. Galbūt tai padės sutaikyti 
lietuvių tautą, suvienyti ją naujam 
gyvenimui, darbams ir žygiams 
Lietuvos labui. Toliau cituoju draugo 
laišką „... atsimeni, ką atsakė partizanų 
vadas Petras Paulaitis, kai paklausei, 
ko jis labiausiai norėtų. Jis atsakė - 
padėkoti kovos draugams, kad tikėjo 
savo vadu, jog tėvynė kada nors bus 
laisva ir rankas jiems paspausti, apka
binti. O jų kruvini, išniekinti kūnai 
mėtėsi miestelio pagrindinėje aikš
tėje!“ Tą gūdų vakarą Kretingoje 
mums trims partizanų vadas norėjo 
išvirti šalavijų arbatos, bet gėrėme 
stiprią kavą; daug kalbos buvo, o lai
ko - tiek mažai... Kaip ir draugų, artimų 
mielų žmonių dabar. Ir vis dėlto - reikia 
tikėti, dirbti, gyventi tam, kad sugrįž
tume su meile ir viltimi į ateities laisvą, 
gražesnę ir geresnę Lietuvą!

Pranešimas skaitytas Los Angeles LFB studijų 43-čiame savaitgalyje 2008 m. 
sausio 26 d.
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Lapkričio gėla
A uksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

Straipsnio autorė su anūku Amu.
Jono Girdzijausko nuotrauka

Kaip ir kiekvienais metais, po auksi
nio rudens, ateina lapkritis. Šiemet jau 
penkiasdešimtasis lapkritis, kai po žiau
riausių kankinimų buvo sušaudytas 
mano Tėvelis, partizanų vadas gen. 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Lemtingąja tapo 1956 m. spalio 12- 
oji diena, kuomet KGB agento, pravarde 
„Žinomas“ (tikroji pavardė Antanas 
Urbonas) išduoti, buvo areštuoti mano 
tėvai. Dvylika metų KGB nepavyko 
mūsų surasti, nors šiam tikslui jie skyrė 
labai daug jėgų ir dėmesio. Ir štai lietu
viškasis judas sulaukė savo valandos 
ir pardav ė mano tėvus. Tada jau sekė 
susidorojimas su jais.

Po išdavystės KGB sudarė detalų 
planą, kaip suimti Ramanauskus, su 
grifu „ visiškai slaptai". Tas planas 
buvo patv irtintas 1956 m. spalio 11 d. 
VSK prie LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojo Martav ičiaus. 
Planas archyve išliko iki šių dienų. 
Jame rašoma: . .Dirbantis Ramanausko 
paieškoje KGB 2 skyriaus 4 valdybos 
agentas „Žinomas" 1956 m. spalio 11 d. 
neeiliniame susitikime pranešė, kad pas 
jį į Kauną dviračiais atvyko Rama
nauskas ir Mažeikaitė... Pats išeiti 
susitikti agentas negalėjo. Agentas ne
sutiko. kad Ramanauskas ir Mažeikaitė 
būtų suimti jo bute, nes bijojo išsi
šifruoti prieš kaimynus. Agento namelis 
ir gyvenamojo ploto išdėstymas buvo 
iš anksto išstudijuota. Ramanausko ir 
Mažeikaitės suėmimui būtina:

1. „Žinomo" namelis turi būti 
stebimas iš išorės pagal pridėtą planą. 
Žvalgus aprūpinti racijomis ir Rama
nausko bei Mažeikaitės aprašymais.

2. Organizuoti 2 suėmimo grupes. 
Viena grupė, vadovaujama majoro Abu- 
kausko iš 6 žmonių mašinoje GAZ-69 
laukia Kampo gatv ėję. maždaug už 200 
m nuo agento namo. Antra grupė, 
vadovaujama majoro Dušanskio. iš 6 
žmonių mašinoje GAZ-151 laukia 
Algirdo gatv ėję 300 m nuo agento namo.
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3. Organizuoti sutartą radijo ryšį 
tarp suėmimo grupių ir žvalgų grupės, 
stebinčios „Žinomo“ namą. Priedas - 
sutartų signalų sąrašas.

4. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė 
išeis iš namo kartu ir eis Kalniečių 
gatve, pirma grupė, gavusi žvalgų sig
nalą, seka juos ir suima Ramana
uską. Antra grupė juos dengia ir suima 
Mažeikaitę.

5. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė 
išeis kiekvienas atskirai, pirma suėmi
mo grupė seks Ramanauską, antra 
Mažeikaitę.

6. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė 
eis Kampo ar Algirdo gatve - opera
tyvinės grupės vykdo suėmimą sava
rankiškai.

7. Stebėti Kalniečių g., kuria 
Ramanauskas ir Mažeikaitė gali, išėję 
iš agento namo, eiti Neries link. Atsa
kingas majoras Putveinas.

8. Organizuoti Kauno KGB 
pajėgomis slaptą operatyvinį stebėjimą:
a) Aleksoto tilto (gr. vyr. kap. Krylov);
b) valčių perkėlą prie žieminio uosto (gr. 
vyr. kpt. Afonin); c) kelto prie 
geležinkelio stoties (gr. vyr.ltn. 
Dolovas); d) Panemunės tilto (gr. vyr. 
Caplin); e) Petrašiūnų pervažos (gr. vyr. 
Itn. Naruševičius); f) Plento Kaunas- 
Prienai (vyr. Itn. Urbaitis). Stebėtojai, 
pagal požymius atpažinę Ramanauską 
ir Mažeikaitę, tuoj pat juos sulaiko. 
Atsakingas papulkininkis Raslanas.

9. Operatyvininkus perspėti, kad 
suimant Ramanauskas gali pasiprie
šinti. Todėl pastebėjus jį, nešauti, o 
tiesiog pulti ant jo, surišti ir mašina 

pristatyti į Kauno UKGB. Suimant 
Ramanauską pagal plano 2 paragrafą - 
operatyvinės grupės veikia greitai ir 
energingai. Prisiartinus mašinai prie 
Ramanausko, iš jos nelauktai iššoka 
darbuotojai ir. neleidžiant Ramanau
skui panaudoti ginklo, jį sulaiko ir 
pristato į KGB.

10. Operbūriai ir žvalgai, kurie bus 
Ramanausko sulaikymo vietoje, bet 
tiesiogiai operacijoje nedalyvaus, tarp 
žmonių paskleidžia gandą, kad sulai
kyti vagys.

11. Priklausomai nuo Ramanausko 
ir Mažeikaitės sulaikymo aplinkybių, 
parengti „Žinomo“ užšifravimą. Opera
tyvinių darbuotojų, vykdysiančių ope
ratyvinį planą, instruktažą praveda 
KGB pirmininko pavaduotojas Marta- 
vičius ir Sinycin.

1956 m. spalio i 1 d. KGB 4 valdy
bos 2 skyriaus viršininko pavaduo
tojas Dušanskis. Sutinku: KGB 4 
valdybos viršininkas Abukauskas“

(Lietuvos Valstybinis ypatingos 
reikšmės archyvas. Operatyvinių bylų 
fondas. - Byla 6656. - Tomas 6. - 
Lapas 336-339).

Po suėmimo LTSR KGB prie MT 
pirmininkas generolas majoras K. Liau
dis rašo ATASKAITĄ KGB prie 
SSRS MT pirmininkui armijos genero
lui A. A. Serovui į Maskvą. Joje yra 
tokios eilutės (citata): „Atsižvelgiant į 
Jūsų patvirtintą 1955 m. gruodžio 31 d. 
agentūrinių veiksmų planą likviduojant 
banditizmą respublikoje, ypatingas 
dėmesys skirtas Adolfo Ramanausko- 
Vanago paieškai. Kaip žinia, Rama-
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nauskas praeityje buvęs buržuazinės 
armijos karininkas, dirbdamas Alytaus 
mokytojų seminarijos dėstytoju, už
mezgė ryšį su nacionalistiniu pogrin
džiu, o 1945 m. balandžio mėn. įstojo į 
nacionalistinę gaują. Būdamas gink
luotame pogrindyje, Ramanauskas 
aktyviai dirbo sudarant centralizuotą 
banditinio pogrindžio vadovybę 
Lietuvos TSR ir jam priklausančiose 
gaųjose.Ramanauskas pradžioje, kaip 
bandrinktinės vadas, o paskui kaip 
Dainavos apygardos vadas, 1945- 
1948 m. įvykdė Merkinės puolimą, 
dalyvavo susidūrimuose su I. gynėjais 
ir MVD kariuomene. Tuose susidū
rimuose buvo tarybinio-partinio akty
vo, I. gynėjų ir karių aukų. 1948 m. 
spalio 20 d. Ramanausko iniciatyva 
įvyko Dainavos ir Tauro apygardų 
vadų pasitarimas, kuriame buvo priim
tas nutarimas dėl „Pietų Lietuvos 
partizanų srities" sudarymo. Tame 
pasitarime Ramanauskas buvo išrin
ktas „Pietų Lietuvos partizanų srities“ 
vadu ir suformavo štabą. 1949m. 
vasario mėn. Ramanauskas iš Pietų 
keliavo į Žemaitiją, kur dalyvavo res
publikos banditų vadų suvažiavime, 
kuriame buvo sukurtas t. v. „Lietuvos 
Laisvės Kovų Sąjūdis“, be to, įėjo į 
„LKKS Prezidiumą" ir buvo paskirtas 
„LKKS ginkluotųjų pajėgų vadu“. 
Pogrindyje Ramanauskui buvo su
teiktas generolo laipsnis. 1949-1951 m. 
Ramanauskas stengėsi nustatyti ryšį 
su vakarų bloko šalimis, konkrečiai, su 
Anglija ir Amerikos žvalgybomis. Tuo 
tikslu Ramanauskas dalyvavo rengiant 

ir siunčiant į užsienį bandpogrindžio 
atstovus Pyplį-Mažytį, Krikščiūną- 
Rimvydą, Lukšą-Skirmantą ir 1.1. Kai 
1950 m. spalio mėn. į Lietuvos TSR 
teritoriją buvo išmesta Amerikos šnipų 
grupė, vadovaujama Lukšos-Skir
manto, Ramanauskas vadovavo žinių 
rinkimui užsienio žvalgyboms. Jis 
kartu su Lukša 1951 m. parengė ir 
išsiuntinėjo žvalgybinių duomenų rin
kimo instrukciją. Ramanausko paieškai 
ir areštui buvo skiriamas pirmaeilis 
uždavinys. Tam iš kvalifikuočiausių 
Lietuvos TSR čekistų buvo sudaryta 
op. grupė, pastoviai dirbanti ieškant 
Ramanausko. Tuo pat metu šį darbą 
dirbo Alytaus, Varėnos, Daugų, Jiez
no, Prienų raj. KGB aparatų darbuo
tojai. Lietuvos KGB operatyvinei 
grupei ir periferijos operatyviniams 
darbuotojams buvo duota užduotis 
ieškoti Ramanausko, pajungiant tam 
agentūrą, vadovaujantis KGB prie 
SSRS Ministrų Tarybos įsakais 
Nr. 00405,00630,00799  ̂ir 00420.

Ramanausko paieškos darbe pa
grindinis dėmesys buvo skiriamas 
naujos agentūros, iš anksčiau turėju
sios su juo ryšį, verbavimui, jų pasiun
timui į galimas Ramanausko pasirody
mo vietas ir Jurgino bei Vacio ag. 
grupių panaudojimui.Viso Ramanausko 
ir jo šeimos paieškoms tik 1956 m. 
užverbuota 30 agentų. Atstatytas ry
šys su 20-čia agentų, anksčiau išbrau
ktų iš agentūrinio tinklo <...>. Tokiu 
būdu labiausiai tikėtinos Ramanausko 
ir Mažeikaitės pasirodymo vietos Mer
kinėje ir Kaune buvo pripildytos kvali-
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fikuotos agentūros. Kitose galimose 
Ramanausko pasirodymo vietose nuo 
1956 m. birželio mėn. buvo pradėtos 
aktyvios paieškos, panaudojant MVD 
kariuomenę, kad jam būtų sutrukdyta 
sukurti naują bazę.Vykdant tokį prie
monių kompleksą, pagrindinis dėme
sys skiriamas darbui su agentais Žino
mu, Jurginu ir Rože. Vykdydamas 
mūsų užduotį, 1956 m. spalio 11 d. ag. 
Žinomas sutartu signalu skubiai iš
kvietė mūsų operatyvinį darbuotoją 
<.. .>. Apie Ramanausko ir Mažeikaitės 
tardymo eigą pranešime papildomai. 
LTSR KGB prie MT pirmininkas gene- 
rolas-majoras K. Liaudis.“

LVYA. - op.b.f. - B.6656.-T.6. - 
L.371-378 LTSR KGB prie MT 
pirmininkas generolas-majoras K. Liau
dis ataskaitoje KGB prie SSRS Mi
nistrų Tarybos Pirmininkui armijos 
generolui Serovui į Maskvą rašė, kad 
(citata) „savo kruopščiu ir kvalifikuotu 
darbu A. Ramanausko-Vanago paieš
kose ir suėmime pasižymėjo“:

1. pulk. J. E Sinycin - laikrodis 2. 
pulk. L.V. Martavičius - laikrodis,
3. maj. J. S. Abukauskas - laikrodis,
4. maj. N. N. Dušanskis - laikrodis, 5. 
maj. J. S. Krugovcov, 6. kpt. G. P. Koles
nikov, 7. vyr. Itn. P. J. Petraitis, 8. maj. N. 
L Putvein, 9. Itn. 1. B. Vorobjov, 10. j. 
Itn. D. J. Antanavičius, 11. serž. J. A. 
Srabikaitė. 12. serž. J J. Petrulis.

„Prašau juos paskatinti“ - pra
šo K. Liaudis (Š.; LYVA. - op.b.f.. - 
B.6656. - T. 6). Darbavosi jie ir to
liau „kruopščiai ir kvalifikuotai.“

Jau pirmąją suėmimo dieną KGB 
požemiuose mano Tėvelį Adolfą Rama

nauską-Vanagą žiauriai, sadistiškai 
kankino. Iškankintą, vos gyvąjį nuve
žė į kalėjimo ligoninę. Čia buvo sura
šytas kraupus medicininės apžiūros 
aktas. Jis išliko ir dabar yra Lietuvos 
ypatingame archyve. Šis aktas atsklei
džia, kokius barbariškus kankini
mus, kokias baisias kančias ir kokius 
sužalojimus teko patirti mano Tėveliui. 
Kad būtų galima bent kiek įsivaizduoti, 
kokie tai buvo kankinimai, pateiksiu tik 
nedidelę ištrauką iš to akto: „.. .kalinys 
Ramanauskas Adolfas pristatytas į 
kalėjimo ligoninę Nr.l chirurginį skyrių 
1956 m. spalio 12 d. 16 vai. 30 min. itin 
sunkioje būklėje. Į klausimus neatsa
kinėja, be sąmonės, periodiški visų 
kūno galūnių raumenų traukuliai. 
Pulsas vos juntamas, minkštas kr. 
Spaudimas 60\40. Ligonis visas kru
vinas. Lytinių organų srityje masyvus 
raištis persisunkęs šviežiu raudonu 
krauju, nuėmus raištį pastebėti didžiu
liai kraujo krešuliai... plati plėštinė 
žaizda, padengta kraujo krešuliais. 
Dešinė akis padengta hematoma... ant 
voko pastebėtos 6 durtinės žaizdos, 
pagal diametrą padarytos plonu laidu 
ar vinimi, siekiančios akį; daugybė 
mėlynių pilvo srityje, kairės rankos 
piršto pjautinė žaizda...“ (citatos 
pabaiga). Toliau akte detalizuojama, 
kas iš kūno buvo išplėšta ir panašiai. 
Aktą pasirašė MVD kalėjimo Nr.l 
skyriaus vedėja vyr. leitenante Lagoj- 
skaja, chirurgas konsultantas Voro
bjov, MVD kalėjimo Nr.l sanitarinės 
dalies viršininkas kapitonas Kuzmin. 
Kalėjimo ligoninėje Tėvelis buvo ope
ruotas, atgavo sąmonę. Šios ligoninės
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dokumentuose liko įrašyta ciniška 
poopercinė diagnozė: „trauminis šo
kas. Savęs sužalojimas.“ Komisija dar 
užrašė, kad, sėkmingai gydant, tardy
mas galimas po 2-3 savaičių. Apgy
dytas Tėvelis dar buvo fiziškai ir mora
liškai kankinamas beveik metus.

Prieš 50 metų, 1957 m. lapkričio 29- 
ąją sušaudytas. Nuo to laiko tarsi 
pasidarė žvarbesni lapkričio vėjai, o 
Vėlinių kiekvienoj žvakelės liepsnoje 
regiu ir jo atminties šviesą, nes iki šiol 
negaliu surasti, kur budeliai padėjo 
Tėvelio kūną. Atmintyje liko giedras 
Tėvelio veidas, ramus balsas, mūsų 
bendravimas ir skausmingas pasku
tinis pasimatymas KGB kalėjime. 
Grįžusi iš lagerio, ir mama dažnai 
prisimindavo Tėtį, jų gyvenimą, 
paskutines kartu praleistas dienas. 
Ypač jai buvo brangūs Tėvo 
žodžiai, pasakyti arešto akimirką: 
„Mylėjau Tave, Birute". Ginkluotų 
budelių krūva užgriuvo juos staiga, 
netikėtai, išdavikui davus ženklą. 
Tuomet, kai užklupo tamsa, kai 
pasipylė smūgiai, spardymai, rusiški 
keiksmai, tie Tėvo žodžiai buvo ir 
atsisveikinimas, ir padėka už vienas 
kito supratimą, už buvusį nepaprastą 
Jų bendrą gyvenimą. Sovietinė okupa
cija suardė mano tėvų svajones ir pla
nus. Jie. jauni pedagogai, tikėjosi savo 
darbu ir žiniomis turtinti ir gražinti ne
priklausomą Lietuvą, svajonėse ma
tė gražią savo šeimą. Tačiau, užaugę 
laisvės dvasia, jie negalėjo taikstytis 

su Tėvynės pavergimu, užėjus sovie
tinei okupacijai. Jie tapo partizanais, 
kovotojais už savo Tėvynės laivę, už 
savo valstybę. Tėvai susituokė 1945 
metų spalį. Abu buvo tikintys, krikš
čioniškai išauklėti. Todėl, nežiūrint tų 
ypatingų sąlygų į kurias jie pateko, 
tapę partizanais, tuokėsi bažnyčioje, 
kaip ir dera katalikams. Nedzingės 
bažnytėlė nebuvo mačiusi vestuvinių 
apeigų tokiu neįprastu laiku. Saugumo 
sumetimais jungtuvės vyko naktį, o į 
bažnytėlę susirinkę žmonės buvo 
partizanai ir kunigo Zigmo Neciunsko 
giminės. Kukli vakarienė klebonijoje ir 
gražiausi, šviesiausi palinkėjimai jau
niesiems ir Tėvynei Lietuvai. Jie buvo 
užrašyti, sudėti į stiklinį indą, užla- 
kuoti ir užkasti Nedzingės klebonijos 
žemėje. Gražiu prisiminimu Tėvams liko 
sužieduotuvės Alytuje pas kunigą 
Šliumpą. gražiu prisiminimu liko ir 
jungtuvių ceremonija Nedzingės baž
nytėlėje. Kasdienybe tapo nuolatiniai 
pavojai, akistata su mirtimi, darbas ir 
gyvenimas bunkeryje. Tėvų santuoka 
atlaikė baisias gyvenimo sąlygas ir 
buvo labai tvirta. Ji truko dvylika 
partizaninio gyvenimo metų, iki pat jų 
arešto, nes jie patys buvo labai tvirti 
savo dvasia, tikėjimu į Dievą, savo 
meile, idėjomis. Jie paliko man savo 
dvasios šviesą. Ji mane šildė, kai likau 
viena, ji ir dabar man šviečia. Tėvai 
apdovanojo mane savo tiesa, savo 
meile, gyvenimo vertės supratimu. Jų 
atminties šviesa visada bus su manimi.
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Matas Martinaitis
Mindaugas Bloznelis

2007 m. gruodžio 21 dieną sukako šimtas metų nuo įžymaus Lietuvių Fronto 
vadovaujančio nario Mato Martinaičio gimimo. Naudodami jo sūnaus ir 
bendražygių pateiktą medžiagą, norime supažindinti su M. Martinaičio 
gyvenimu ir veikla.

Matas Martinaitis gimė 1907 m. 
gruodžio mėn. 21 d. Panevėžio apskr. 
Naujamiesčio vaisė. Gustonių km., 
pasiturinčio ūkininko šeimoje. Jo tėvas 
Povilas buvo karo laivyno mičmanas. 
dalyvavęs Cusimos mūšyje karo su ja
ponais metu ir apdovanotas Jurgio 
kryžiumi už laivo vėliavos išsaugojimą 
laivui nuskendus. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, tėvas buvo mobi
lizuotas ir vėl pateko į laivyną. Vokie
čiai jų laivą nuskandino ties Saaremos 
sala, o jį patį paėmę į nelaisvę, išvežė 
į Verdeną Prancūzijoje, ir ten jis mi
rė badu belaisvių stovykloje.

Šeimoje su mama liko trise - pats 
Matas ir dvi seserys. Baigęs Gustonių 
pradžios mokyklą. Matas įstojo 
mokytis į Panevėžio gimnaziją - išlaikė 
egzaminus į antrąją klasę, tačiau, kai 
1921 m. rudenį nuvažiavo į gimnaziją, 
pasirodė, kad antrojoje klasėje nėra 
vietų, todėl teko stoti į pirmąją. 
Kaimynystėje gyveno buv. rusų 
armijos kavalerijos generolas Lipne- 
vičius, kurio sūnaus dukros lankė 
Panevėžio lenkų gimnaziją, o Matas 

padėdavo joms mokytis lietuvių kal
bos. Generolas kadaise buvo rusų karo 
atašė Londone, Paryžiuje, tad Mato 
paprašytas, susisiekė su Šveicarijos 
Raudonojo Kryžiaus organizacija ir 
sužinojo, kur palaidotas Mato tėvas: 
tuo pačiu buvo patvirtintas ir jo mirties 
faktas, taigi Mato motina galėjo 
ištekėti antrą kartą.

Pradėjęs mokytis Panevėžio 
gimnazijoje. Matas tais pačiais 1921 m. 
įstojo į skautus ir šioje organizacijoje 
liko visą laiką, kol joje mokėsi, 
įgydamas skiltininko, draugininko 
(draugovės vadovo), tunto adjutanto 
pareigas. Būdamas skautu Matas 
Martinaitis dalyvaudavo įvairiose 
skautų stovyklose ir kelionėse tiek 
Lietuvoje, tiek ir užsienyje: Vengrijoje. 
Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. 
Anglijoje, Švedijoje. Suomijoje, Dani
joje. 1924 m. M. Martinaitis dalyvavo 
džamborėje (tarptautinėje skautų sto
vykloje) Danijoje. Visų valstybių skau
tų atstovai buvo pakviesti pas karalių 
pietums. Lietuvių buvo du: Matas 
Martinaitis ir Kuprionis. Salėje stovėjo
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atskiri stalai, prie kurių sėdėdavo po 6 
žmones, o viena kėdė būdavo laisva. 
Ta kėdė buvo skirta karaliui, ku
ris prisėsdavo prie kiekvieno stalo ir 
pakalbėdavo su kiekvienu svečiu. 
Karalių lydėjo adjutantas ir du vertėjai. 
Jau studijuodamas M. Martinaitis 
dalyvavo džamborėje Švedijoje, kur 
lietuviams skautams vadovavo skau
tininkas, aviacijos pik. Mačiuika. Sto
vykloje skautus aplankė Švedijos kara
lienė ir garsioji švedė, kino žvaigždė 
Greta Garbo. Gėles karalienei - baltų 
rožių puokštę - įteikė Italijoje studi
juojantis Panevėžio gimnazijos absol
ventas Zenonas Blynas. Geltonai apsi
rengusiai Gretai Garbo geltonų rožių 
puokštę buvo įpareigotas įteikti 
M. Martinaitis.

Panevėžio gimnazijoje M. Mar
tinaitis susipažino ir su tuometiniu 
moksleivių ateitininkų nariu Adolfu 
Damušiu. 1929 m. M. Martinaitis baigė 
gimnaziją. Tuo metu gimnazijos 
direktoriumi buvo kun. Lindė- Dobilas, 
o švietimo ministru - buvęs Panevėžio 
gimnazijos direktorius inžinierius 
Šakenis. Žinodamas M. Martinaičio 
literatūrinius gabumus, kun. Lindė- 
Dobilas pasikvietė M. Martinaitį ir 
Kazį Barėną (Barauską) pasikalbėti ir 
pasiūlė stipendijas studijuoti užsie
nyje: M. Martinaičiui - literatūros isto
riją ir filosofiją Italijoje, o K. Barėnui - 
Šveicarijoje. Sveikatos patikrinimo 
metu gydytojai nustatė M. Martinai
čiui tuberkuliozę, tad teko dokumentus 
atsiimti, nors nei iki tol, nei vėliau jis 
džiova nesirgo.

Kadangi nepavyko išvykti 
studijuoti, M. Martinaitis pradėjo 
ieškoti darbo. Jis kreipėsi į iš to paties 
kaimo kilusį žemės tvarkymo depar
tamento direktorių, kuris subarė Matą, 
jog šis nesistengia įsigyti specia
lybės, ir pasiūlė stoti į matininkų kur
sus, kurie turėjo prasidėti spalio mėne
sį. Pretendentų mokytis šiuose kur
suose buvo 400. M. Martinaitis kon
kursą laimėjo ir buvo tarp 70-ties 
priimtųjų. Mokslas tęsėsi dvejus me
tus. Baigus pirmąjį kursą, reikėjo atlikti 
praktiką. 1931 m. pavasarį, po egza
minų studentai buvo suskirstyti į dvi 
grupes: matininkus ir kandidatus. Ma
tininkais tapo 5, tarp jų ir M. Mar
tinaitis. Jis buvo paskirtas matininku į 
Biržus. Paprastai matininkai vasarą 
dirbdavo kaimuose, o rudenį grįždavo 
į braižyklas Kaune. Nuo 1931 m. 
M. Martinaitis tapo žurnalo „Žemė
tvarka ir melioracija“ redkolegijos 
nariu, o taip pat dirbo „Skautų Aido“ 
redakcijoje. Pirmojoje redakcijoje stigo 
kalbą išmanančių žmonių, tad teko 
redaguoti įvairius straipsnius profe
sionalia tematika, o „Skautų Aide“ 
redaguodavo dailiąją prozą ir poeziją.

1931 m. M. Martinaitis įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto huma
nitarinių mokslų fakultetą. Universitete 
mitologijąjam dėstė Mykolas Biržiška, 
Balys Sruoga - teatro istoriją, Petras 
Skardžius - lietuvių kalbą. Jonas Gri
nius dėstė meno filosofiją, Jurgis Baltru
šaitis, poeto sūnus - meno istoriją. 
1933 m. M. Martinaitis vedė Panevėžio 
mokytojų seminariją baigusią mokytoją,
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prasidėjo šeimos rūpesčiai. 1935 m. 
M. Martinaitis baigė išklausyti 
universiteto kursą ir gavo diplominio 
darbo temą, susijusią su teatru. Temos 
vadovas buvo B. Sruoga.

Tuo pat metu, nuo 1931 metų iki 
1935 metų M. Martinaitis buvo 
vyriausiojo skautų štabo spaudos ir 
propagandos skyriaus vedėjas, rūpi
nosi visa skautiška spauda. 1935— 
1940 m. jis buvo skautų vyčių skyriaus 
vedėjas. Žemės tvarkymo darbus 
M. Martinaitis vykdė Biržų, Kėdainių 
ir Šiaulių apygardose. 1938 m. jis buvo 
perkeltas į Kauno apygardą ir dirbo 
žemės tvarkymo departamento refe
rentu.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
M. Martinaitis, dar nuo Panevėžio 
gimnazijos laikų pažinojęs dr. 
A. Damušį, įsijungia į Lietuvių akty
vistų frontą kaip aktyvus skautų 
sąjungos vadovas. M. Martinaitis 
dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. 
Laikinosios vyriausybės buvo paskir
tas žemėtvarkos departamento vado
vu, jam pavesta perimti valstybės 
spaudos leidinius. Įsikūrus Lietuvių 
frontui, M. Martinaitis buvo pakvie
stas į LF vadovaujančią grupę, ir į LF 
vadovaujantį centrą, kuriame M.Mar
tinaitis rūpinosi leidinių spausdinimu ir 
platinimu, naudojant žemėtvarkos 
įstaigų tinklą: aprūpindavo popieriumi, 
vadovavo LF informaciniam skyriui. 
Aptariant ir svarstant LF programą, 
M. Martinaitis dalyvavo 1943 metais 
vykusiuose pasitarimuose Vilniuje ir 
Kaune, surengė pasitarimus Šiaulių, 

Marijampolės ir Panevėžio apy
gardose. M. Martinaitį buvo numatyta 
skirti kaip vieną LF vadovų sovietų 
reokupacijos atveju. 1943 m. pradėjus 
leisti Lietuvių fronto biuletenį, 
M. Martinaitis išskyrė biuletenio spau
sdinimui kambarį vokiečių saugo
mose žemėtvarkos patalpose Kęstučio 
gatvėje, aprūpino rotatoriumi ir 
supjaustytu tinkamo formato popie
riumi. Įsikūrus Vyriausiam Lietuvos 
išlaisvinimo komitetui ir dr. A. Damu- 
šiui tapus komiteto vicepirmininku, jis 
M. Martinaitį parinko savo pava
duotoju. Kaip skautų judėjimo 
atstovas M. Martinaitis dalyvauja 
VLIK’o posėdžiuose.

1943 m. Rentelno (jis buvo vokie
čių civilinės valdžios vadovas okupa
cijos metu) pareigūnai pranešė, kad yra 
Fiurerio įsakymas 10 tūkstančių 
vokiečių kolonistų šeimų apgyvendinti 
lenkų ūkiuose. Operaciją turėjo 
įgyvendinti žemės tvarkytojai. Ren- 
telnas pakvietė žemės tvarkytojus į 
pasitarimą, tačiau šie tam projektui 
pasipriešino pareikšdami, kad lenkų 
ūkių yra labai nedaug ir nebus kur tų 
kolonistų apgyvendinti. Iš Berly
no atvažiavęs Rozenbergo (nacių mi
nistro okupuotoms rytinėms terito
rijoms) vyr. patarėjas Bruno Landich, su 
kuriuo Martinaitis mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje, apsilankęs pas Martinaitį 
pasakė, kad tai - Fiurerio įsakymas, ir 
jis privalomas vykdyti. Į 10 apskričių 
paskirta apgyvendinti po 1000 
kolonistų šeimų. Pasitaręs su 
bendraminčiais žemės tvarkytojais,
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M. Martinaitis parašė Rentelnui memo
randumą, kuriame išvardino priežastis, 
kodėl atsisako vykdyti įsakymą, j į pats 
pasirašė ir įteikė Rentelno kanceliarijai. 
Po kelių dienų M. Martinaitį pradėjo 
kviesti Gestapo tardytojai, kaltindami jį 
antihitlerine veikla ir agitacija, grasin
dami suimti ir išvežti į koncentracijos 
stovyklą. M. Martinaitis stengėsi vykti 
į komandiruotes ir taip pasislėpti. 1944 
metų pavasarį išvažiavęs komandi- 
ruotėn į Švėkšną, M. Martinaitis gyve
no pas pažįstamą matininką. Sykį 
miestelyje sutiko grafą Pliaterį, kuris jį 
atkakliai kvietė pietums. Pietų metu į 
dvarą atvažiavo Gestapo mašina su 
trimis vokiečiais, kurių vienas buvo 
Šančių vokietukas Lechelis, buvęs 
M. Martinaičio skautas. Po pietų 
Lechelis pasiteiravo, kur Martinaitis 
apsistojęs. Vakare pas matininką Dau- 
jotį atvažiavę Gestapo valdininkai 
M. Martinaitį suėmė ir nuvežė į Šilutės 
kalėjimą. Iš ten pervežė į Štuthofą, davė 
kalinio drabužius ir nuvarė į baraką.

Štuthofe M. Martinaitis sutiko 
savo buvusį diplominio darbo vadovą 
Balį Sruogą, tuo metu dirbusį raštinėje 
ir labai gerbiamą lageryje. Su 
B. Sruoga susitikdavo dažnai. Spalio 
mėnesį B. Sruoga pranešė, kad numa
toma 700 stipresnių kalinių siųsti į 
darbo lagerį, ir įtraukė Martinaitį į 
siunčiamųjų sąrašą. Po dviejų parų 
kelionės kalinius atvežė į Neustrelicą, 
prie Berlyno. Kalinių drabužius pakeitė 
nešiotais kariškais, geriau maitino ir 
išskirstė įvairiems darbams. M. Mar
tinaitį paskyrė į aerodromą, kur teko 

nuo sniego valyti pakilimo kelius, 
krauti bombas į bombonešius.

1945 m. pavasarį M. Martinaitį 
išvežė į Berlyną, kur reikėdavo valyti 
gatves po bombardavimo. Balandžio 
pabaigoje prasidėjo suirutė, ir 
M. Martinaitis drauge su lietuvių grupe 
bandė pasitraukti į Vakarus, tačiau 
Š veri ne pateko į sovietų nelaisvę.

Po karantino juos nusiuntė į lagerį, 
kur atrinko darbui į pagalbinius ūkius. 
Žemės ūkio darbuose Pomeranijoje 
išbuvo iki žiemos, o 1946 m. vasario 
mėnesį grįžo į Lietuvą. Sugrįžęs 
nuvyko į Naujamiestį registruotis. Ten 
jį iš karto suėmė ir, kovą bei balandį 
išlaikę Panevėžio kalėjime, paleido.

Susitikęs gimnazijos laikų draugą, 
dirbusį vyr. inžinieriumi „Miško 
projekte“, M. Martinaitis gavo geo
dezininko darbą Panevėžio būryje. 
Trejus metus dirbo Panevėžio, Šiaulių, 
Biržų, Utenos miško ūkiuose. Dirbda
mas miškuose, M. Martinaitis palaikė 
kontaktus su partizanais. Jiems buvo 
iš anksto pranešama, kur ir kada bus 
atliekami miškotvarkos darbai, pavyz
džiui, prieš pradedant darbą miške, 
eigulys basliu tris kartus suduodavo į 
medį. Jei miške pasigirsdavo šūvis, tai 
buvo ženklas, kad galima eiti dirbti. 
Kartais iš miško išeidavo ginkluoti 
vyrai ir pranešdavo, kad miškotvar- 
kininkai nepageidaujami. Darbui miš
kuose būrys turėjo nedidelį sunk
vežimį, kurį neretai panaudodavo ir 
partizanų reikmėms.

Kokie buvo M. Martinaičio santy
kiai su V. Selioko vadovaujamo BDPS
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nariais, duomenų nėra. 1948 metais, kai 
V. Seliokas ir J. Boruta buvo suimti, 
M. Martinaičio bute Panevėžyje 
susitikę pik. J. Jankauskas, P. Mali
nauskas ir J. Prapuolenis aptarė BDPS 
žlugimo priežastis ir tolimesnės veiklos 
gaires. Tų pačių metų rudenį M. Mar
tinaičio bute Kaune buvo aptarta 
komiteto, vadovaujančio pogrindžio 
veiklai, sudėtis - jame M. Martinaičiui 
buvo pavesta rūpintis žemės ūkio 
klausimais.

1948-1949 m. prasidėjus kolek
tyvizacijai, M. Martinaitis perėjo dirbti 
į Tarybinių ūkių ministerijos žemė
tvarkos skyrių. 1952 metų pavasarį 
M. Martinaitis Šiauliuose susitiko su 
J. Jankausku, kuris informavo apie 
savo ryšius su Jonu Deksniu, apie tai, 
kad sudarytas laikinasis iniciatyvinis 
komitetas, kurio tikslas - sudaryti 
laikinąją pogrindinę vyriausybę. 
M. Martinaičio pavedimu J. Jakima
vičius ir V. Bilskis organizavo sričių 
trejetukus Vilniuje. Kaune. Šiauliuose 
ir Klaipėdoje. 1952 m. lapkričio mėn. 
pik. J. Jankauskas informavo M. Mar
tinaitį apie greitai įvyksiantį komiteto 
pasitarimą, kuriame bus aptarti lai
kinosios vyriausybės sudarymo klau
simai. Gruodžio mėnesį M. Martinaitis 
gavo informaciją, kad trejetukai suda
ryti 25 rajonuose.

1953 m. vasario 11 d. M. Martinaitį 
Kaune suėmė ir pervežė į Vilnių, kur 
KGB rūsiuose vienas kameroje jis 
išbuvo apie 6 mėnesius. Tardytojas 
kpt. Prudnikovas kaltino M. Martinaitį, 

kad jis esąs pogrindinio Lietuvos išlai
svinimo komiteto pirmininkas. Kai į 
tardymo eigą įsijungė papulkininkis 
Belovas, prasidėjo kankinimai. Dau
giausia kankindavo elektra. Uždėdavo 
ant galvos arba ant sprando elektro
dus ir paleisdavo elektros srovę į 
padus. Poveikis būdavo baisus - atro
dydavo, kad visą kūną pjauna pusiau. 
Iš karto netekdavo sąmonės. Toks tar
dymas truko apie mėnesį, ir M. Mar
tinaičiui pagrasino, kad jį „nutardys“ 
(t.y. užmuš tardydami), jei neprisi
pažins. Tada M. Martinaitis išsigalvojo 
apie savo ryšius su partizanais, turė
tus dirbant miškotvarkoje.

Tais parodymais remiantis buvo 
sudaryta byla, pagal kurią M. Marti
naitis buvo nuteistas 25 metams kalėti 
ir nusiųstas į „Oziorlagą", Irkutsko 
sritį. Ten jam teko dirbti medienos 
apdorojimo kombinate netoli Čunos 
upės, kuriame 1954 m. kilo streikas. 
Kaip vienas streiko organizatorių buvo 
apkaltintas ir M. Martinaitis bei 
nuvežtas į specialią bausmės koloną 
netoli Bratsko, kurioje išbuvo ligi 
1956 m., kai Chruščiovo įkurta komisija 
jį paleido iš lagerio su teise grįžti į 
Lietuvą. Į Kauną M. Martinaitis grįžo 
1956 m. rugsėjo pirmą. Po daugelio 
vargų pavyko prisiregistruoti Kaune ir 
dirbti žemėtvarkos srityje. KGB 
tardymuose patirti kankinimai stipriai 
pakenkė regai ir gerokai apsunkino 
senatvės dienas. Mirė Matas Mar
tinaitis 1996 m. lapkričio 7 d. Palai
dotas Kaune. Romainių kapinėse.
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Įgijęs šviesius turtus
Aldona Žemaitytė

Ir pagausiu žuvį aukso.
Noras vaisių kraus kiekvienas, 
Ir šviesius turtus įgysiu.

Viskuo ta svajonė mirga
Tik - manęs paties neliko...

Tai fragmentai iš Valentino 
Ardžiūno, išėjusio Anapilin praėjusių 
metų liepos 6 d., Lietuvai švenčiant 
Valstybės dieną, eilėraščio. Taip, jo 
neliko kaip fizinio asmens, bet liko 
Asmenybės švytėjimas artimųjų, bičiu
lių, kolegų, lagerių draugų atminime, o 
tai jau priklauso dvasinei sferai. 
V. Ardžiūnas per savo gyvenimą iš 
tikrųjų įgijo šviesius turtus - garbę, 
sąžinę, kalbininko klausą ir vardą, 
poezijos kalbą, gebėjimą kitiems 
perduoti apsisprendimo stiprybę, 
tiesos ir Tėvynės meilę.

Valentinas Ardžiūnas gimė 1933 m. 
balandžio 25 d. (netrukus bus jo 75- 
mečio paminėjimas) Pagaršvio kaime, 
tuometiniame Prienų valsčiuje. Labai 
anksti pradėjo dirbti - dar paaugliu 
būdamas įsidarbino Prienų statistikos 
skyriuje, penkiolikmetis 1948 m. 
pradėjo dirbti Prienų rajoninio 
laikraščio sekretoriumi. Ėjo tragiškieji, 
kruvinieji pokario metai. Valentinas 
1949 m. įstojo į pogrindinę Prienų

Valentinas Ardžiūnas

gimnazijos moksleivių organizaciją 
„Jaunoji Lietuva“ ir tapo partizanų 
ryšininku Bruteniu. Buvo pogrindinės 
spaudos bendradarbis. Per tai įkliuvo, 
ir Stalino „troika“ jį nuteisė dešimčiai 
metų nelaisvės. Septyniolikmetis 
atsidūrė Komijoje, tik 1954 m. Intos 
lagerio komisija jį, kaip nuteistą 
nepilnametį, paleido į laisvę.

Grįžęs iš lagerio gyvybingas ir 
ištvermingas dvidešimtmetis eksternu 
išlaikė brandos egzaminus ir 1955 m. 
įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti 
lietuvių kalbos ir literatūros. Po poros 
metų vėl suimamas ir nuteistas 6 metams 
kalėjimo. Kalėjo Mordovijos lage-
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riuose. Tik 1963 m. grįžo į Lietuvą. Vėl 
stojo į universitetą, šį kartą neaki
vaizdžiai baigė literatūros studijas. 
Buvo užgrūdintas lagerių - kaip 
žmogus ir kaip poetas. Tarp bičiulių ir 
bendradarbių (dirbo įvairiose įstaigose, 
vertėjavo) garsėjo kalbų mokėjimu. Jo, 
kaip vertėjo, paslaugų prireikdavo net 
sovietiniams kultūros funkcionieriams. 
Palyginti vėlai vedęs Jonę Ladigaitę, 
sibiruose pražuvusio generolo Kazio 
Ladigos dukterį, išaugino du sūnus.

Kai sulaukėme Lietuvos atgimimo 
ir Sąjūdžio, V. Ardžiūnas pradėjo naują 
savo gyvenimo etapą. 1989 m. kaip 
Lietuvių kalbos draugijos narys drau
ge su kitais specialistais kūrė Lietuvių 
kalbos įstatymą. 1990 m. pavasarį, kai 
buvo įkurtas „Lietuvos aidas“, tapo 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.

Prisimenu jį iš tų pirmojo mūsų 
nepriklausomybės dešimtmečio 
„Lietuvos aido“ laikų - inteligentišką, 
paslaugų, šiek tiek šlubčiojantį 
(siaubingų lagerio sąlygų pasekmė). 
Turėjo daug optimizmo ir artistiško 
šmaikštumo. Matyt, tai buvo Dievo 
duota ir padėjo jam išlikti neįtikėtinai 
žiauriomis sąlygomis jaunystėje, 
ištverti aplinkos išbandymus vėliau. 
„Tai buvo žmogus, - prisimena gydy
toja Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, 
kuriai, dar vaikui, V. Ardžiūnas paliko 
didelį įspūdį. - sugebėjęs suderinti 
savyje jautrų lyriką ir nepalaužiamo 
kietumo karį. Jis man atrodė sąmo
ningo. brandaus krikščioniško buvimo 
visuomenėje pavyzdys.“

Valentinas Ardžiūnas 1994 m. 
išleido savo „Prisiminimus“. Ten jis 
pasakoja apie savo pomėgį rašyti 
eilėraščius ir apie Kauno KGB rūsiuose 
praleistas naktis, apie nužmoginančius 
lagerius, kuriuose lyriškos prigimties 
jaunuolis susidurdavo su brutaliu 
kriminalistų pasauliu. Tai negali praeiti 
veltui. V. Ardžiūną gelbėjo tik tvirta valia 
ir prigimties gyvybingumas. Drauge su 
juo „Lietuvos aide“ dirbęs rašytojas 
Juozas Glinskis sako, kad „užvis labiau 
Valentinas vertino žmogaus intelektą ir 
dvasinę stiprybę. Ir pats nuo vaikystės 
kartais tiesiog neįmanomomis 
sąlygomis stengėsi kuo daugiau 
skaityti, lavintis.“

Ir ką mes galime pasiimti šiandien 
iš jo šviesiųjų turtų? Sakyčiau visus 
turtus turėtų perimti jauni žmonės, nes 
kaip niekad (net sovietmečiu taip 
nebuvo) aplinkui klesti dvasinis 
nuopuolis ir pasimetimas. Tradicinės, 
krikščioniškos vertybės išplaunamos iš 
jaunų galvų per spaudą, televiziją ir 
internetą brutaliais agresijos ir sekso 
vaizdais, o šeima ir mokykla pasirodo 
bejėgė duoti tą pagrindą po kojomis, 
kurį prieš karą, kai mokėsi ir brendo 
Valentinas Ardžiūnas, jos davė visai 
inteligentų kartai. Nesugrąžinsi laiko, 
bet dvasinius turtus galima susigrąžinti. 
Tokios vilties vedama ir baigiu šį 
šviesaus žmogaus pėdsakų paminėjimą 
Lietuvių fronto bičiulių leidinyje. Nes 
VArdžiūnas buvo tikras frontininkas, 
tikras laisvės kovotojas ir laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos atstatytojas.
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Trys žvilgsniai į Lietuvos 
karių pasipriešinimą 

sovietams karui prasidėjus
ir pasibaigus

Stasys Kezys

1. Lietuvių karių sukilimas 
1941 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

Lietuvių karių sukilimo prasidėjus 
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui 
temai skirta nemažai įvairaus pobūdžio 
publikacijų.

Medžiagą apie lietuvių karių 
sukilimą, žuvusius karius sukilimo 
metu pradėta rinkti Lietuvoje jau 
pirmosiomis karo dienomis Vilniuje 
susiformavusios lietuvių karių įgulos 
štabo iniciatyva. Dar 1941 m. birželio 
28 d. įsakyme Nr. 3 Vilniaus lietuvių 
įgulai paskelbta, kad „rinkti medžiagai 
lietuvių karių ir partizanų, dalyvavusių 
su vokiečių kariuomene raudonųjų 
teroro gaujiį likvidacijoj ir apie žu
vusius karius bei partizanus, kovojant 
su raudonaisiais teroristais, paskirtas 
kpt. Urbonas Simonas“.

Kpt. S. Urbono ir kartu su juo 
dirbusių šiuo klausimu žmonių buvo 
atliktas didelis darbas. Surinktos 
medžiagos pagrindu vokiečių okupa

cijos metu leistame žurnale „Karys“ 
publikuoti straipsniai yra beveik vie
nintelis išsamesnis ir sukoncentruotas 
šaltinis apie lietuvių karių sukilimą.

Pažymėtina buvusio 179-osios 
šaulių divizijos 234-ojo šaulių pulko kpt. 
S. Urbono parengta „Trumpa 29-ojo 
šaulių teritorinio korpuso lietuviškųjų 
dalių iš Raudonosios armijos atsipa
laidavimo apžvalga“, publikuota 
1943 m. keliuose žurnalo „Karys“ 
numeriuose, išsamus straipsnis „184 
šaulių divizijos veiksmai prieš bolše
vikus. 1941 m. birželio 22-24 d.d.“, 
buvusio 179-osios šaulių divizijos 
259-ojo šaulių pulko Itn. Zigmo Rau- 
linaičio publikacija „179. Šaulių 
Divizija vasaros stovykloje“, buvusio 
184-sios šaulių divizijos 297-ojo 
šaulių pulko štabo viršininko pik. Itn. 
inž. Jono Juknevičiaus „Paskutinės 
297 šaulių pulko dienos“, psk. 
J. Bitkevičiaus „Paskutinis 618-to AP 
žygis“ ir kt.
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Šiuos išsamesnius straipsnius 
papildo sukilimo dalyvių publikuoti 
atsiminimai apie savo padalinio veik
smus ar atskirus sukilimo epizodus 
(karo mokyklos Itn. Vincas Kačergius 
„Kariai Labanoro apylinkėje“, 259-ojo 
šaulių pulko kpt. Povilas Bareišis 
„Vienos kulkosvaidžių kuopos veik
smai Pabradės apylinkėje“, 179-osios 
šaulių divizijos atskirojo prieštankinio 
diviziono psk. A. Savūnas „Antroji 
baterija sukyla“, 179-ios šaulių 
divizijos 234-ojo šaulių pulko jaun. Itn. 
Jonas Klivečka „Mažas dalinėlis prieš 
gausingą priešą“ ir kt.).

Vilniaus pėstininkų karo mokyklos 
veiksmus pirmosiomis karo dienomis 
išsamiai aprašęs pik. Itn. Kazys Ali
šauskas publikacijoje „VPM karui 
prasidėjus“.

Taip pat vertingos div. gen. Stasio 
Raštikio publikacijos, ypač žuvusiųjų 
ar nužudytųjų ir dingusiųjų be žinios 
lietuvių karių pirmosiomis karo 
dienomis sąrašas, paskelbtas vokiečių 
okupacijos metais leistame „Lietuvių 
archyve“. Beje, akivaizdu, kad jis nau
dojosi anksčiau minėtos kpt. S. Urbo
no iniciatyva surinkta medžiaga.

Vertinant minėtas publikacijas tenka 
pastebėti, kad jos apima beveik visas 
29-ojo šaulių teritorinio korpuso dalis, 
nors apie kai kurių dalių veiksmus 
publikuotos tik nuotrupos ar pavienių 
karių veiksmai. Ypač nedaug publikuota 
apie korpuso ir divizijų štabus, 615-ąjį, 
617-ąjį ir 619-ąjį artilerijos pulkus.

Pažymėtina, kad minėti straipsniai 
publikuoti vokiečių okupacijos metu ir 

atsižvelgiant į to meto ypatumus 
negalėjo būti pakankamai objektyvūs. 
Juose vyrauja lietuvių palankumo 
vokiečių kariuomenei ir vos ne jos šlo
vinimo dvasia.

Negalima nepastebėti ir to, kad 
karo meto straipsniuose vienapusiškai 
ir kategoriškai nušviečiamas žydų 
tautybės karių vaidmuo, visi jie laikyti 
lietuvių priešais.

Matyt, šios priežastys lėmė tai, kad 
straipsniuose lietuvių karių sukilimas 
aprašomas emocingai ir paviršu
tiniškai.

Papildomą informaciją apie lietuvių 
karių sukilimą galima surasti ir vėles
nėse publikacijose, daugumoje pasi
traukusių į Vakarus buvusių Lietuvos 
kariuomenės karių prisiminimuose. Čia 
paminėtinos av. kpt. Juozo Vaičeliūno 
1955 m. išleista knyga „Tėvynės 
sargyboje“, buvusio 29-ojo šaulių 
teritorinio korpuso atskirojo zenitinės 
artilerijos diviziono jaun. Itn. 
Aleksandro Atučio knyga „Keturiose 
kariuomenėse“, 1997 m. išleista 
Vilniuje, av. kpt. Juozo Žilio straipsnis 
„Dvylika metų Lietuvos karinės 
tarnybos“, buvusio 234-ojo šaulių 
pulko eil. Juozo Kuliuko prisiminimai 
„Man likimo nebuvo lemta žūti“ ir kt. 
Beje, karo aviatorių J. Vaičeliūno ir 
J. Žilio publikuoti prisiminimai suteikė 
galimybę atskleisti korpuso atskirosios 
aviaeskadrilės karių sukilimo, apie kurį 
vokiečių okupacijos metais beveik 
nieko nerašyta, aplinkybes.

Sovietinėje istoriografijoje apie 
lietuvių karių sukilimą beveik neužsi-
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menama, kadangi vadovautasi ideo
loginiais sumetimais, pagal kuriuos 
tokio reiškinio negalėjo ir būti.

Didesnio istorikų dėmesio lietuvių 
karių sukilimo tema nesulaukė ir 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 
Tačiau tai nereiškia, kad ši tema liko 
užmiršta. Vienas iš pirmųjų leidinių, 
kuriame sugrįžtama prie lietuvių karių 
sukilimo temos, buvo Antano Marti
nionio sudaryta ir parengta knyga 
„Sukilimas. 1941 m. birželio 22-28 d.“ 
(išleista 1995 m. Vilniuje). Vertėtų taip 
pat paminėti Valdo Striužo knygą 
„1941 metų sukilimas Rytų-Pietų 
Lietuvoje", išleistą 2006 metais. Vieni 
iš reikšmingesnių darbų yra dimisijos 
pik. Itn. Antano Navaičio publikacijos 
apie korpuso atskirąją aviaeskadrilę, 
karo aviatorių veiksmus pirmosiomis 
karo dienomis.

Vertinant Lietuvos archyvuose 
saugomus dokumentus, tenka paste
bėti, kad konkrečiai lietuvių karių 
sukilimo tema jų yra nedaug. Tačiau 
archyvuose yra nemažai dokumentų, 
pagal kuriuos vienaip ar kitaip galima 
spręsti apie lietuvių karių atsilai- 
svinimo iš Raudonosios armijos eigą, 
atsilaisvinusių karių organizavimąsi, jų 
veiklos pobūdį. Vieni iš svarbiausių ir 
reikšmingiausių iš tokių dokumentų 
yra išlikę įsakymai atsilaisvinusioms 
korpuso dalims, įvairūs susira
šinėjimai. Be to, nemažai informacijos 
apie atskiras sukilimo detales yra 
buvusių 29-ojo šaulių teritorinio 
korpuso ir karo mokyklos karių bau
džiamosiose bylose.

Lietuvos istoriografijoje lietuvių, 
taip pat ir lietuvių karių, sukilimo 
laikotarpis yra apibrėžtas tam tikromis 
laiko ribomis - 1941 m. birželio 22-28 d. 
Laikomasi nuostatos, kad sukilimas 
prasidėjo jau pačią pirmąją karo dieną 
ir baigėsi, vokiečių kariuomenei užė
mus Lietuvos teritoriją, kada pradėta 
tvarkytis pagal vokiečių karo vado
vybės nurodymus.

Galbūt tai priimtina teritoriniu 
požiūriu, tačiau lietuvių karių atžvilgiu 
abejotina, ar tai teisinga.

Vykdant Raudonosios armijos 
vadovybės įsakymą lietuviškajam 29- 
ajam šaulių teritoriniam korpusui ir 
Vilniaus pėstininkų karo mokyklai teko 
trauktis į Rusiją. Esant Lietuvos teri
torijoje ne visiems lietuviams kariams 
pavyko atsilaisvinti ir atsilaisvinimas 
tęsėsi traukiantis per Baltarusiją, dar 
vadintą Gudija, ir net Rusijoje. Vieni jų 
pabėgdavo, pasinaudojus palankiomis 
aplinkybėmis ar atsimušant ginklu, 
kitiems atsilaisvinti pavykdavo, pasi
duodant vokiečiams į nelaisvę.

Iš dokumentų ir faktų seka, kad 
atsilaisvinimas iš Raudonosios armijos 
vyko iki 1941 m. liepos vidurio. Vienas 
iš tokių dokumentų yra 104 lietuvių 
karių patekusių į vokiečių nelaisvę ir 
laikytų VI forte Kaune laiškas Kauno 
lietuvių karinės įstaigos viršininkui, 
datuotas 1941 m. liepos 19 d. Laiške, 
prašydami padėti jiems ištrūkti iš 
vokiečių nelaisvės ir suteikti galimybę 
fronte kovoti su vokiečių kariuomenės 
priešais, buvę 179-sios šaulių divizijos 
kariai rašė:
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....  Prieš prasidedant karui mūsų, 
179 š. d. divizija buvo Pažeimenės 
poligone. Karui prasidėjus buvom su
maišyti su rusais, dalinai nuginkluoti ir, 
nežinodami jokios padėties, iš poligono 
buvome varomi Rusijos kryptimi. Kai 
kurie iš vadų sužinoję kautynių eigą, 
kitus nieko neinformavę, patys pradėjo 
bėgti iš dalinių. Tai pamatę rusai 
galutinai mus nuginklavo, apginklavo 
kareivius rusus ir, apstatę patruliais ir 
NKVD milicionieriais, mus varu varė į 
Rusijos gilumą. Nekurie dar bandė 
bėgti, bet mažai kam pasisekė, - buvo 
sušaudomi.

Mūsų visų išsilaisvinimo viltis - 
kaip nors patekti į frontą, iš kur galima 
būtų pabėgti. Pasibastę po Rusiją apie 
2 savaites laiko buvome aprengti ru
siškais rūbais, apginkluoti ir ties 
miestu idrica (Rusijoj) pastatyti fronte. 
Prasidėjus kautynėms, kaip kas galė
dami, neišleidę į vokiečių kariuomenę 
nei vieno šūvio, perbėgome į josios 
pusę. Bėgant mus apšaudė rusai, ne
kurtuos iš mūsų užmušdami ir su- 
žeisdami.

Dabar kartu su latviais, estais ir 
rusais atvykome Kaunan į VI fortą ir 
esame vokiečių kariuomenės 
belaisviais...“.

Kitas svarus ir neginčijamas lie
tuvių karių sukilimo tąsos už Lietuvos 
ribų faktas yra tai, kad atsitraukus į 
Rusiją, buvo tęsiamos represijos prieš 
lietuvius karius. Rusijoje Nevelio 
rajone liepos 3-4 d. buvo suimtas 21 
karininkas ir apie 50 puskarininkių ir 
eilinių, apkaltinus juos ketinimais 

išduoti SSRS ir pereiti pas vokiečius. 
Visi jie vėliau pateko į lagerį Norilske, 
kur daugelis žuvo.

Neabejotina, kad šie suėmimai iš 
dalies buvo kerštas už tai, kad iš 
Lietuvos į Rusiją atsitraukė tik korpuso 
likučiai. Tačiau suimtųjų tardymo 
protokolai liudija, kad visi jie buvo 
įtarti priešiškais veiksmais Raudo
nosios armijos atžvilgiu. Vėliau dau
gelis iš šių suimtųjų buvo sušaudyti. 
Kiek vėliau buvo imtasi dar griežtesnių 
priemonių - sušaudymų tuoj po suė
mimo. Taip buvo pasistengta galutinai 
užgniaužti bet kokią lietuvių karių 
pasipriešinimo galimybę.

Bendra lietuvių karių sukilimo eiga 
ir atskiri sukilimo epizodai, kai kurių 
karių, padalinių ir dalių veiksmai, kilus 
karui, aprašyti aukščiau paminėtuose 
šaltiniuose. Nors šie šaltiniai labai 
vertingi ir, kaip jau buvo minėta, yra 
beveik vienintelis pagrindinis lietuvių 
karių sukilimo aprašymas.

Lietuvių karių pasirengimas 
sukilimui

Kaip žinoma, sukilimui buvo 
rengtasi. Sukilimą planavo Lietuvos 
aktyvistų frontas, kitos pogrindinės 
organizacijos, veikusios Lietuvoje. 
Neabejotina, kad rengiamo sukilimo 
organizatoriai turėjo vilčių, kad 
lietuviai kariai bus svaria organizuota 
ir geriausiai ginkluota sukilimo jėga.

Sukilimui korpuse buvo rengtasi. 
Dar 1940-ųjų rudenį buvo įkurtas 
Vilniaus Lietuvos aktyvistų fronto 
(toliau tekste - Vilniaus LAF) karinis
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štabas, vadovaujamas gen. št. mjr. 
Vytauto Bulvičiaus. Vilniaus LAF 
štabe buvo ir daugiau korpuse tar
naujančių lietuvių karininkų - gen. št. 
kpt. Juozas Kilius, kpt. Bronius Bal
čiūnas ir kt.

LAF Vilniaus karinio štabo 
viršininkas gen. št. mjr. V. BulviČius 
palaikė ryšį su korpuso daliniuose 
tarnavusiais lietuviais kariškiais ir 
civiliais pasipriešinimo atstovais. 1941 
metų vasario pradžioje jis drauge su 
gen. št. kpt. J. Kiliumi suplanavo 
Vilniaus sovietų garnizone esančių 
Lietuvos karių veiksmus prasidėjus 
karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Plane buvo numatyta pirmąją karo 
naktį slapta, mažais būreliais “dingti” 
iš miesto ir susirinkti Rūdninkų ir 
Valkininkų miškuose. Buvo tikimasi, 
jog sukilę korpuso lietuviškų bata
lionų kariai bus svariausia jėga, su 
kuria Vilnius bus išlaisvintas jau 
pirmosiomis karo dienomis.

Tačiau šį sumanymą suardė kele
tas smūgių, ištikusių tiek lietuvių 
pogrindį, tiek ir visą tautą.

1941 m. pavasario pabaigoje ir bir
želio pradžioje buvo suimta dauguma 
Vilniaus LAF karinio štabo narių. Viso 
buvo suimta 16 organizacijos narių, tarp 
jų ir pats Vilniaus LAF vadovas gen. št. 
mjr. V. Bulvičius. kurį areštavo naktį iš 
birželio 8-osios į 9-ąją.

Prasidėjus karui, 1941 m. birželio 
23 d. gen. št. mjr. V.Bulvičių drauge su 
kitais suimtaisiais Vilniaus LAF‘o 
organizatoriais išvežė į Rusiją, į Gorkio 
kalėjimą Nr. 1. Lapkričio 26-28 d. pykęs 

Maskvos karinės apygardos karinio 
tribunolo teismas paskelbė nuosprendį 
gen. št. mjr. V. Bulvičių, gen. št. kpt. 
J. Kilių, Itn. Juozą Sadzevičių, av. Itn. 
Leoną Žemkalnį, Jurgį Gobį, Aleksą 
Kamantauską, Stasį Mockaitį ir Antaną 
Skripkauską sušaudyti. Septyni iš 
suimtųjų - Itn. Jonas Valkiūnas, V. Na- 
sovičius, kpt. Jonas Vabalas, kpt. 
Izidorius Indriūnas, A. Petkelis, 
J. Morkūnas - buvo nuteisti kalėti nuo 
7 iki 20 metų. Išteisintas buvo tik 
vienas - ats. jaun. Itn. A. Vainorius, 
bet ir jis neišvengė mirties lageryje.

Iš LAF karinio štabo narių arešto 
išvengti pavyko nedaugeliui. Iš kari
ninkų neareštuoti liko kpt. Pranas 
Gužaitis, kpt. Bronius Balčiūnas bei 
Kaune gyvenę pik. Itn. Mykolas 
Mačiokas ir pik. Itn. Narcyzas 
Tautvilas.

Kitas stiprus smūgis lietuvių 
pogrindžiui buvo smogtas per masi
nius suėmimus 1941-ųjų birželio 14— 
16 d. Suėmus ir išvežus į Rusijos 
lagerius 323 lietuvius karius ir civilius 
tarnautojus, iš jų per 300 karininkų, 
lietuvių planai ir sumanymus organi
zuotai veikti, kilus Vokietijos-SSRS 
karui, buvo gerokai suardyti

Be to, lietuvių karių atskirus po
grindinius pasipriešinimo židinius 
nuolat ardė suėmimai, kurie tęsėsi per 
visą korpuso egzistavimo laikotarpį iki 
pat karo pradžios.

Suėmimai ne tik turėjo neigiamą 
poveikį lietuvių pogrindžiui, bet ir 
paveikė lietuvių karių organizuotumą 
karo pradžioje.
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Lietuviškųjų dalių padėtis karo 
pradžioje

Rengdamasi Sovietų Sąjungos 
puolimui Vokietija sutelkė prie jos 
sienų tris armijų grupes.

Per Lietuvą veržėsi dvi armijų 
grupės. Šiaurės armijų grupė puolė iš 
Rytprūsių per Žemaitiją ir Vidurio 
Lietuvą Leningrado (dabar Sankt- 
Peterburgas) kryptimi. Centro armijų 
grupės uždavinys buvo sunaikinti 
Raudonosios armijos pajėgas Bresto- 
Vilniaus-Smolensko trikampyje ir, 
užėmus Smolenską, toliau pulti 
Maskvos kryptimi.

Centro armijų grupė, sudaryta iš 
dviejų armijų ir dviejų šarvuočių 
grupių, savo puolimo ruože kairiuoju 
sparnu veržėsi per pietryčių Lietuvą 
Vilniaus-Smolensko kryptimi. Čia 
puolė vokiečių 9-oji armija ir, iš dalies, 
3-ioji šarvuočių grupė, remiami 2-ojo 
oro laivyno pajėgų.

Būtent šioje vokiečių puolimo 
kryptyje atsidūrė 29-asis šaulių 
teritorinis korpusas ir Vilniaus pėsti
ninkų karo mokykla, karo pradžią 
sutikdamos vasaros stovyklose Varė
nos ir Pabradės poligonuose.

Korpuso atsk. aviacijos eskadrilė, 
kuri nebuvo išvesta į vasaros stovyklą, 
o liko savo nuolatinėje dislokacijos 
vietoje netoli Ukmergės, pateko į 
Šiaurės armijų grupės puolimo ruožą.

Taigi korpuso dalys ir karo mo
kykla pagal išsidėstymą pateko į 
vokiečių Centro armijų korpusų 
puolimo ruožą kryptyje Varėna- 
Vilnius-Pabradė.

Vokiečių kariuomenės, turėjusios 
žymią tankų, šarvuotos technikos ir 
aviacijos persvarą, puolimo pradžia 
buvo veržli, kadangi tiek Kremlius, tiek 
Raudonosios armijos vadovybė buvo 
nepasirengę staiga prasidėjusiems 
karo veiksmams ir nesugebėjo pirmo
siomis dienomis organizuoti pasi
priešinimo, kad bent kuriam laikui 
sustabdyti priešininko puolimą. 
Raudonosios armijos dalys, nesiti
kėjusios, kad prasidėjo karas, buvo 
užkluptos netikėtai. Lietuvos terito
rijoje vokiečių kariuomenė puolė 
beveik nesutikdama Raudonosios 
armijos rimtesnio pasipriešinimo.

Veržlus vokiečių kariuomenės 
puolimas buvo palankus lietuviams 
kariams atsilaisvinti iš Raudonosios 
armijos, ypač iš dalių, buvusių Varė
nos poligone, kurio apylinkes vokie
čiai pasiekė jau pirmąją karo dieną.

Lietuviams kariams buvo pravartu 
ir tai, kad negavusios aiškių nurodymų 
korpuso dalys visą pirmąją karo parą 
išliko savo dislokacijos vietose. Išsky
rus karo mokyklą, bet apie tai bus kal
bama atskirai.

Pasak to meto įvykių dalyvių, ban
dymai perduoti nurodymus korpusui 
buvę. Teigiama, kad birželio 22 d. 9 vai. 
ryto iš 11 -osios armijos štabo Kaune 
buvo gauta telegrama su įsakymu 
korpusui pasitraukti, bet ją gavęs 
korpuso ryšių bataliono kapitonas 
telegramą nuslėpė ir perdavė ne 
korpuso štabui, o nuvežė vokiečių 
šarvuotos voros štabui Alytuje.
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Paaiškėjus, kad prasidėjo karas, 
korpuso ir divizijų vadovybė ėmėsi 
standartinių veiksmų, laukiant įsakymų 
iš aukštesnių štabų. Dalims buvo 
paskelbtas aliarmas (pavojaus signalas) 
ir joms buvo įsakyta užimti pozicijas už 
stovyklos ribų, apsikasti ir pasirengti 
gynybai. Stovyklose liko karinis turtas 
ir grupės karių palikto turto apsaugai.

Išvestos į vasaros stovyklas kor
puso dalys turėjo labai mažai šau
dmenų šautuvams, o patrankoms ir 
prieštankiniams pabūklams jų buvo tik 
treniruotėms. Nebuvo ir granatų. 
Sakykim, 297-ojo šaulių pulko 
sandėlyje stovykloje buvo apie 15 000 
šovinių, kiekvienam šautuvui jų būtų 
tekę vos po 10-15, o kulkosvaidžiams 
- visai nelikę. 184-osios šaulių 
divizijos 17-asis prieštankinis divi
zionas su savimi į vasaros stovyklą 
divizionas buvo pasiėmęs šaudmenų: 
šautuvams- 1300 šovinių, prieš
tankiniams pabūklams - 63 mokomus 
ir 300 prieššarvinių šovinių, 45 mm 
pabūklams - 16 skeveldrinių ir 50 
prieššarvinių šovinių.

Taigi šovinių lietuviams kariams 
būtų nepakakę bet kokio pobūdžio 
organizuotiems veiksmams - tiek 
vykdant įsakymus, gynybai prieš 
vokiečius, tiek pasipriešinti raudon
armiečiams ir tokiu būdu atsilaisvinti.

Korpuso ir divizijų vadovybė buvo 
ėmęsi tam tikrų veiksmų parsigabenti 
ginklų ir šaudmenų iš sandėlių nuo
latinėse dislokacijos vietose. Tačiau 
nesėkmingai. Ir ne tik todėl, kad 
nesuspėta.

Antai, 294-ojo šaulių pulko jaun. 
Itn. Jonas Banys birželio 22 d. gavęs 
įsakymą su keliais kareiviais 
sunkvežimiu važiuoti į ginklų sandėlį 
Vilniuje ir iš ten parvežti į Varėnos 
stovyklą šaudmenų ir ginkluotės, 
nuvykus į Vilnių pabėgo.

Taip pat nesulaukė šaudmenų ir 
korpuso atskirasis zenitinės artilerijos 
divizionas. Pasiųsti į Vilnių iš Varėnos 
poligono diviziono NA sandėlio vir
šininkas Itn. Julius Jankauskas ir 
politrukas I. Sorokinas sugrįžtant su 
pakrautais šaudmenimis sunkvežimiais 
birželio 23 d. ties Vydėnais, Varėnos 
rajone, pateko po vokiečių aviacijos ar 
tankų ugnimi, Itn. J.Jankauskas žuvo.

Akivaizdu, kad Raudonosios armi
jos vadovybė nesiryžo panaudoti 
korpusą kautynėse su vokiečiais, 
nepasitikėdama lietuviais kariais. 
Birželio 22 d. 19 vai. Maskva davė 
įsakymą evakuoti korpusą į Rusiją. Sis 
įsakymas korpusą pasiekė jau naktį ir 
korpuso dalys buvo pakeltos į žygį, 
palikdamos laikinai užimtas pozicijas.

Paniškai besitraukiančių Raudo
nosios armijos dalių sumaištis, vokie
čių aviacijos bombardavimai palen
gvino lietuviams kariams atsilaisvinti 
ir korpuso gretos greitai tirpo. Atsi
laisvinama buvo pavieniui, nedi
delėmis grupėmis, skyriais, būriais, net 
kuopomis ir batalionais. Ten, kur 
pavykdavo, buvo areštuojami polit- 
vadovai, raudonarmiečiai, žydų 
tautybės kariai ir „paraudonėję“ lietu
viai. Pasitaikius palankioms progoms 
komisarai, politvadovai, Raudonosios
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armijos karininkai ir net eiliniai rau
donarmiečiai buvo tiesiog likviduojami.

Skirtingos buvo Varėnos ir Pa
bradės poligonuose buvusių dalių 
sąlygos atsilaisvinti.

Lengviausiai pavyko atsilaisvinti 
184-ajai šaulių divizijai ir korpusinėms 
dalims, kadangi nuo Varėnos poligono 
iki Vokietijos sienos tebuvo tik apie 75 
kilometrus. Jau birželio 23 d. besi- 
traukiančias dalis ties Valkininkais 
pasiekė vokiečių motorizuotos kolo
nos. Prasidėjęs birželio 23 d. po pietų 
ties Valkininkais lietuvių sukilimas iki 
nakties buvo užbaigtas. Beveik visi 
atsilaisvinę lietuviai kariai pasidavė 
vokiečiams ir rinkosi ten, kur vokiečiai 
nurodydavo.

Sunkiau sekėsi 179-ajai šaulių 
divizijai, besitraukiančiai iš Pabradės- 
Švenčionėlių rajono. Ne visiems šios 
divizijos kariams pavyko pasitraukti 
pakeliui į Rusiją.

Korpuso vadovybei pavyko ati
traukti į Rusiją dalį 179-osios šaulių 
divizijos ir labai nežymius 184-osios 
šaulių divizijos ir korpusinių dalių 
likučius. Į Rusiją Polocko-Nevelio- 
Velikije Lūki rajone atsitraukė ne 
daugiau 1,5-2 tūkst. korpuso karių (iš 
jų apie 70 karininkų) ir Raudonosios 
armijos vadovybė buvo priversta kor
pusą likviduoti.

Apie sukilimą Vilniaus pėstininkų 
karo mokykloje ir korpuso atskirojoje 
aviacijos eskadrilėje bus kalbama 
atskirai. Tačiau tikslinga priminti, kad 
Raudonosios armijos sudėtyje buvo 
dar dvi lietuvių karių grupės, kurių 

veiksmus karo pradžioje taip pat reikia 
pažymėti.

Varėnos poligone dislokuotų dalių 
sukilimas

Varėnos stovykloje nuo 1941 m. 
gegužės mėn. 22-23 d. dislokavosi 29- 
ojo šaulių teritorinio korpuso štabas su 
korpusinėmis dalimis (615-asis 
artilerijos pulkas, atsk. ryšių bata
lionas, atsk. zenitinis divizionas, atsk. 
pionierių batalionas) ir 184-oji šaulių 
divizija (262-asis, 294-asis ir 297-asis 
šaulių pulkai, 616-asis ir 617-asis 
artilerijos pulkai, atskiri ryšių ir pio
nierių batalionai bei zenitinis, 
prieštankinis ir žvalgybos divizionai).

Ankstyvas birželio 22-osios rytas 
prasidėjo oro kautynėmis ties Varėna, 
buvo bombarduotas Salovartės aero
dromas. kur dislokavosi Raudonosios 
armijos aviacijos dalis, taip pat 
geležinkelio stotis, kiti objektai.

Nors karas jau prasidėjo, bet apie 
jo pradžią stovykloje tikrų žinių 
nebuvo. Prabudus stovyklai, pradžioje 
viskas ėjo įprasta vaga. Tik apie 10 vai. 
ryte buvo paskelbtas pavojus, įsako
ma skubiai rengtis žygin. Paskubomis 
pradėta rinkti iš darbų dalinius, krauti 
iš sandėlių į gurguoles turtą. Tačiau 
lietuviai kariai, tarp kurių jau buvo 
paplitę gandai apie prasidėjusį karą, 
neskubėjo, sąmoningai stengdamiesi 
kiek galima vilkinti išvykimą iš 
stovyklos.

Aiškesnė padėtis tapo po 12 vai., 
kai per radiją buvo paskelbtas Molo
tovo pranešimas apie prasidėjusį karą.
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Politvadovai surengė mitingus, ragin
dami karius su ginklu vyti užpuoliką. 
Po to 184-ajai šaulių divizijai ir kor- 
pusinėms dalims buvo įsakyta vykti iš 
stovyklos, už keleto kilometrų užimti 
pozicijas ir rengtis gynybai.

184-osios šaulių divizijos šaulių 
pulkams buvo nurodyta išsidėstyti 
Varėnės kairiajame krante, nuo Bobriš- 
kių-Valkininkų plento iki Varėnio ežero. 
Juos paremti buvo įsakyta 616-ojo 
artilerijos pulko dviem divizionams, 
nors artilerija ir neturėjo sviedinių. 
Pradėta kasti apkasus, rengti pozicijas 
vadavietėms, kulkosvaidžiams.

Padėtis buvo neaiški, neturėta žinių, 
kur randasi vokiečiai, kur Raudonosios 
armijos dalys. Siekdamas išsiaiškinti 
padėtį, nustatyti ryšį su priešakyje 
veikiančiomis Raudonosios armijos 
dalimis, 184-osios šaulių divizijos 
štabas birželio 22 d. apie 15 vai. nurodė 
pulkams išžvalgyti nuo Varėnos I 
apylinkes Perlojos-Merkinės ir Daugų- 
Alytaus kryptimis. Pirmąja kryptimi 
buvo pasiųsti du būriai, apie 50 žmonių, 
iš 262-ojo šaulių pulko, antrąja - du 
būriai ir pėsčiųjų žvalgų būrys iš 297- 
ojo šaulių pulko.2

Pasiųsti į žvalgybą būriai pasi
naudojo galimybe nebegrįžti į dalis. 
Tai buvo atsiskyrimo nuo Raudo
nosios armijos ir sukilimo pradžia.

Naktį į birželio 23 d. pozicijose 
buvę lietuviai, pasinaudodami tamsa, 
spėjo nukarpyti telefono laidus tarp 
štabų ir dalinių, pasipildyti šovinių 
atsargas ir pasitarti, ką reikės daryti 
kitą dieną. Išaušus rytui štabai 

negalėjo telefonu susisiekti su 
daliniais, o ryšininkai, pasiųsti sutai
syti linijų, nesugrįždavo. Telefono 
ryšio nebuvo.

Birželio 23 d. anksti ryte 184-oji 
šaulių divizija ir korpusinės dalys, 
vykdydamos gautą įsakymą pradėjo 
trauktis bendra Valkininkų kryptimi. 
Lietuviams sukilus ties Valkininkais ir 
užsibaigė 184-osios šaulių divizijos ir 
korpusinių dalių priklausomybė Rau
donajai armijai.

Apie kiekvienos dalies lietuvių 
karių atsilaisvinimo ypatumus ir veiks
mus toliau bus aprašyta atskirai.

Tenka pastebėti, kad beveik visų 
dalių likimas buvo panašus, išskyrus 
keletą.

Savo veiksmais išsiskyrė korpuso 
306-asis pionierių batalionas, kuris 
forsuotu žygiu birželio 23 d. pasiekė 
savo kareivines Vilniuje. Ten bataliono 
lietuviai kariai sukilo.

184-osios šaulių divizijos 17-ojo 
prieštankinio diviziono kariai net 
nespėjo sukilti. Batalionas, vadovau
jamas kpt. Prano Petronio ir bataliono 
komisaro vyr. politvadovo Grigorijaus 
Avramenko, forsuotu žygiu birželio 
23 d. pasiekė Vilnių, kur pasipildęs 
šaudmenimis ir kitomis atsargomis 
nedelsdamas išvyko Minsko kryptimi 
ir pakankamai sėkmingai atsitraukė į 
Rusiją.

Neminint korpuso štabo, kuris, 
metęs žygiuojančias iš Varėnos poli
gono dalis, birželio 23 d. jau buvo 
Vilniuje, iš kur išvyko į 179-ąją šaulių 
diviziją, panašiai pasielgė ir kai kurių
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kitų dalių ir atskirų dalinių vadovybė, 
atsitraukusi į Rusiją su nedidelėmis 
grupėmis karių, tarp kurių buvo ir lie
tuvių.

Atsilaisvinę nuo Raudonosios 
armijos vadų ir politinių vadovų dalių 
likučiai pasidavė vokiečiams.

Daugiausia atsilaisvinusių, apie 
1 500 lietuvių karių, vokiečių nuro
dymu birželio 24 d. susirinko Valki
ninkų geležinkelio stotyje. Vėliau jie 
paržygiavo į vokiečių kariuomenės 
užimtą Vilnių. Nedidelė dalis lietuvių 
karių susirinko Rūdiškėse. Vokiečiai 
jiems taip pat leido sugrįžti į Vilnių.

Atsilaisvinę lietuviai kariai, nu
sprendę vykti Kauno link, vokiečių 
buvo sulaikyti ir kaip karo belaisviai 
laikyti Alytaus belaisvių stovykloje. 
Čia iki 1941 m. liepos 4 d. buvo su
rinkta 26 karininkai ir 399 pus
karininkiai ir kareiviai iš 262-ojo, 294- 
ojo, 297-ojo šaulių pulkų ir 615-ojo, 
616-ojo bei 617-ojo artilerijos pulkų. 
Nors ir buvo imtasi priemonių juos iš 
šios stovyklos išlaisvinti, tačiau 
nepavyko. Visi jie buvo išvežti į 
Rytprūsius ir vėliau išsklaidyti po karo 
belaisvių stovyklas.

Varėnos poligone buvusioje sto
vykloje susirenkančius lietuvius vo
kiečiai perėmė į savo kontrolę, panau
dodami įvairiems darbams ir belaisvių 
apsaugai. Čia iki birželio 28 d. buvo 
susirinkę 59 karininkai bei 766 pus
karininkiai ir kareiviai.

Vien iš šių pateiktų duomenų 
matyti, kad iš Varėnos poligone dislo
kuotų dalių iš Raudonosios armijos 

atsiskyrė per 3 000 lietuvių. Prie šio 
skaičiaus dar reikėtų pridėti čia dislo
kuotų dalių karius, paliktus nuola
tinėse dislokacijos vietose turto ir 
kareivinių apsaugai, minėtą korpuso 
306-ąjį batalioną, sukilusį jau Vilniuje, 
pavieniui ar nedidelėmis grupėmis 
karius, išsiskirsčiusius į namus. 
Nemažai išsisklaidžiusių karių dingo be 
žinios - žuvo, pateko į vokiečių nelai
svę ar traukėsi į Rusiją.

Alytaus karių kapinėse palaidoti 38 
žuvusieji lietuviai kariai, iš kurių 13 
pavardžių žinomos, 25 pavardės - 
nežinomos.

Apie pusę 184-osios šaulių 
divizijos pasiekė Vilnių, dalis batalionų 
sukūrė įgulas Varėnoje, Lentvaryje, 
Rūdiškėse, o dalis karių buvo išvežta 
į karo belaisvių stovyklas.

KORPUSO ŠTABAS IR KORPU- 
SINĖS DALYS: VARĖNA - VILNIUS

Korpuso štabas

Pagal korpuso štabo etatus jame 
turėjo būti 43 karininkai, 3 puskarininkiai 
ir 8 eiliniai - iš viso 54 žmonės.

1940 m. pabaigoje korpuso štabe 
tarnavo 23 lietuviai karininkai (4 
generolai, 6 pulkininkai, 7 pik. 
leitenantai, 2 majorai, 3 kapitonai, 
1 leitenantas). Tačiau dėl 1941 m. 
birželyje vykusių pokyčių ir represijų 
iki karo pradžios korpuso štabe lie
tuvių beveik neliko.

Pašalinus iš korpuso vadovybės 
lietuvius karininkus, jų pareigas 
perėmė rusai.
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Ankstyvą birželio 22-sios rytą 
pradėjus aktyviai veikti vokiečių avi
acijai, karo veiksmų atgarsiai pasiekė 
ir poligone esančias dalis. Korpuso 
vadas gen. mjr. Samochinas apie 10 
vai. surinko stovykloje esančių dalių 
vadus ir pranešė, kad nežinomos 
kilmės lėktuvai numetė bombų į Kauną 
ir kitur. Tačiau to nesureikšmino, esą 
turbūt manevrai. Tik kiek vėliau buvo 
paskelbtas pavojus ir duoti nurodymai 
pasirengti gynybai.

Artėjant vokiečiams korpuso štabas 
susirengė kuo skubiau palikti Varėnos 
rajoną. Birželio 23 d. ryte iš korpuso 
dalių surinko kiek galima automobilių, 
iš korpuso ryšių bataliono paimdamas 
visas, nepaisant, kad šiuo atveju 
batalionui teks palikti visą ryšių įrangą. 
Birželio 23 d. dienos metu štabas su 
apie 40 automobilių kolona jau buvo 
Vilniuje, iš kur paskubomis atsitraukė į 
179-osios šaulių divizijos rajoną ir 
toliau traukėsi kartu su šia divizija. 
Birželio 24 d. štabas jau buvo 
Adutiškėse, pasienyje su Baltarusija. 
Čia, nenorėdamas trauktis iš Lietuvos 
ir neturėdamas galimybių atsilaisvinti ar 
kitaip pasipriešinti, nusišovė korpuso 
maisto tiekimo viršininkas pik. Itn. Otto 
Milaševičius.

2. Lietuvių karių sukilimas 
Vilniuje

Vilniaus mieste ir jo priemies
čiuose, kur buvo 29-ojo šaulių teri
torinio korpuso daugumos pulkų ir 
atskirųjų dalinių nuolatinės buveinės. 

tebuvo palikti tiktai karių grupės 
kareivinių apsaugai, turto priežiūrai ir 
sargyboms.

Lietuviškosios dalys ir daliniai 
buvo išdėstytos sekančiai: Pranciš
konų vienuolyne - korpuso pionierių 
batalionas; Šnipiškių kareivinėse (į 
pietus nuo Artilerijos gatvės) - 615- 
asis artilerijos pulkas; Nazaretiečių 
vienuolyne - korpuso zenitinės 
artilerijos divizionas; Antakalnio 
kareivinėse (Kosciuškos gatvėje) - 
234-asis ir 259-asis šaulių pulkai; 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje (Anta
kalnio gatvėje) - 297-asis šaulių 
pulkas; Misionierių vienuolyne - 294- 
asis šaulių pulkas; Vizitiečių 
vienuolyne ir Milicijos mokykloje - 
184-osios šaulių divizijos atskiri bata
lionai ir divizionai; buvusiuose Šaulių 
namuose - 179-osios šaulių divizijos 
atskiri batalionai ir divizionai; Verkių 
dvare - 179-osios šaulių divizijos 
žvalgybos batalionas.

Raudonosios armijos dalių Vilniuje 
taip pat buvo nedaug. Kariuomenę 
išvedus į vasaros stovyklas ir 
poligonus, Vilniuje teliko tik šarvuočių 
ir artilerijos dalys, priešlėktuviniai 
vienetai bei aviacija. Taip pat liko ir 
NKVD daliniai.

Birželio 22 d. ryte Vilniaus pa
dangėje pasirodė pirmieji vokiečių 
bombonešiai. Buvo bombarduotas 
Vilniaus aerodromas ir kiti kariniai 
taikiniai. Popiet bombardavimai 
padažnėjo ir stiprėjo.

Vakare per miestą jau pradėjo 
trauktis, bet dar negausiai, Raudo-
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nosios armijos daliniai. Birželio 23 d. 
ryte jų traukintasis, daugiausiai 
motorizuotų vienetų, per Vilnių jau 
virto masiniu. Daug jų traukėsi per 
Kosciuškos gatvę, po to vieni jų - per 
Antakalnio gatvę į šiaurę, kiti - suko į 
Olandų gatvę, toliau traukdamiesi į 
rytus. Gatvėse prasidėjo chaosas, kurį 
didino ir prasidėjęs paniškas civilių 
bėgimas. Kad skubiau palikti miestą, 
karštligiškai pradėta ieškoti 
susisiekimo priemonių - kai kurios jų 
buvo tiesiog užgrobiamos.

Pirmąją karo dieną korpuso dalių 
dislokavimo vietose buvo sustiprintos 
sargybos, prie ginklų ir kitų 
svarbesnių sandėlių buvo išstatyti 
daugumoje raudonarmiečiai ir 
komjaunuoliai.

Nors lietuviai kariai jau pradėjo 
svarstyti apie atsilaisvinimą, tačiau 
ryžtingesnių veiksmų dar nebuvo 
imtasi, nes padėtis buvo neaiški. Tuo 
tarpu mieste suaktyvėjo išlikę po 
gegužės-birželio areštų pogrindinio 
sukilimo štabo nariai. Pradėta 
organizuotis, slapta tartis dėl toli
mesnių veiksmų.

Birželio 23 d. ryte į Vilnių atvykus 
ryšių žmonėms, kurie su vokiečių 
kariuomene kaip palydovai peržengė 
sieną, pogrindinio sukilimo štabo 
nariai buvo informuoti, kad miestą 
vokiečių daliniai turėtų pasiekti vakare, 
apie 20-21 vai. Tuojau pat buvo 
susisiekta su vienos iš Kosciuškos 
gatvėje esančių dalių atstovais ir 
susitarta paremti sukilėlius, pradedant 
veiksmus sutartą valandą popiet. Iš 

lietuvių karių buvo prašoma stengtis 
apsaugoti tiltus nuo susprogdinimų.

Tuo pat metu partizanai pradėjo 
burtis į mažus būrelius, išplėšė poli
cijos ginklų sandėlį ir apsiginklavo.

Apie sukilimo pradžią turimos 
žinios prieštaringos. Pasak vieno iš 
sukilimo štabo atstovų, sukilimas 
prasidėjo sutartu laiku, inicijavus 
veiksmų pradžią. Sutartu sukilimo laiku 
jis atvykęs į kareivines. Padedant 
lietuviams kariams jis nuginklavęs du 
politrukus, kuriuos įsakęs uždaryti į 
rūsį. Po to sukilimo štabo atstovas 
nurodęs išplėšti ginklų sandėlį, 
išduoti kareiviams šovinius ir nuo to 
laiko apšaudyti kiekvieną smulkų 
raudonarmiečių dalinį. Tuo tarpu 
daugumos lietuvių karių teigimu 
sukilimas prasidėjo spontaniškai, ką 
sąlygojo susidariusios aplinkybės. 
Tačiau išlieka faktas, kad lietuvių karių 
sukilimas prasidėjo kareivinėse, 
esančiose Kosciuškos gatvėje.

Čia buvusių karių veiksmus parė
mus kitų korpuso dalių kareivinėse 
buvusiems lietuviams, susidarė keletas 
sukilimo židinių. Sukilusieji kariai 
užmezgė ryšius su mieste besibu- 
riančiais partizanais, padėjo jiems 
šoviniais, dalijosi žiniomis apie padėtį.

Aktyviausiai veikė lietuviai kariai iš 
dalių, dislokuotų Kosciuškos gatvėje.

Vakarop dar vienas sukilimo židinys 
susidarė Trakų gatvėje, kur dislokavosi 
korpuso 306-asis pionierių batalionas.

Trečias didesnis lietuvių karių 
sukilimo židinys susidarė karo mokyk
loje. Antakalnio gatvėje.
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Aktyviai veikė lietuviai kariai ir 
kitose dislokavimo vietose, bet jų 
veikla pradėjo reikštis kiek vėliau.

Lietuvių karių sukilimas prasidėjo 
antrąją karo dieną apie 15-16 vai. ir 
tęsėsi iki kitos dienos ankstaus ryto, 
kai Vilniuje pasirodė vokiečiai.

Kosciuškos gatvėje

Kosciuškos gatvėje buvo 234-ojo 
ir 259-ojo šaulių pulkų, korpuso ryšių 
bataliono kareivinės, 179-osios šaulių 
divizijos atsk. pionierių batalionas. 
234-ojo šaulių pulko ligoninėje buvo 
įrengta bendra viso korpuso dalių 
Vilniuje ligoninė, kur buvo keliasdešimt 
karių ligonių, negalinčių išvykti į 
poligoną, arba iš vasaros stovyklų at
siųstų gydymui.

Tuo tarpu gretimame 259-ajame 
šaulių pulke esantiems lietuviams 
kariams ėmėsi vadovauti psk. J. Griga
liūnas.

259-ojo šaulių pulko kareivinėse 
buvo palikti 3-iojo bataliono kareiviai iš 
7-osios ir 9-osios kuopų. Jiems 
vadovavo 9-ios kuopos vadas msų 
karininkas ir politrukas Sporikinas. Kai 
birželio 23 d. politrukas Sporikinas įsakė 
ruoštis žygin į poligoną, kad prisijungti 
prie pulko, psk. J.Grigaliūnas ėmėsi 
iniciatyvos. Supratęs, kad tai tik 
dingstis pakelti karius pasitraukimui į 
Rusiją, jis davė įsakymą neiti. Padedant 
dviem puskarininkiams lietuvius karius 
išskirstė skyriais, nurodydamas išsidės
tyti kalnuose. Politrukui Sporikinui 
nuėjus į kalnus ieškoti karių, pastarieji 

politruką nušovė. Taip pat buvo 
nušautas ir kuopos vadas. Šaudyti 
pradėjo ir raudonarmiečiai, tačiau kelis 
jų nukovus, kiti pasidavė. Tuoj pat 
buvo atplėšti ginklų sandėliai, kuriuos 
saugojo rusų sargybos. Visi apsigin
klavo, užteko ir kulkosvaidžių. Ginklais 
buvo pasidalinta ir su 234-ojo pulko 
ligoninėje susidariusiu būriu.

Birželio 23 d. jau iš pat ryto pradėta 
Vilniaus karo ligoninės evakuacija, 
stengtasi išvežti išjos bent kiek paeiti 
galinčius karius. Apie vidudienį buvo 
įsakyta pasirengti išvykti ir ligoninės 
234-ajame šaulių pulke įrengtos ligo
ninės ligoniams.

234-ojo šaulių pulko ligoninės san. 
vršl. Juozas Žvirblis, sužinojęs 259-ojo 
šaulių pulko lietuvių karių ryžtingą 
nuomonę priešintis ir nevykti į Rusiją, 
ėmėsi vadovauti ligoninėje buvusiems 
kariams. Kadangi jo žinioje žmonių 
buvo nedaug, tai jis kreipėsi į sergan
čiuosius karius, kad tie, kas gali val
dyti ginklą, padėtų.

Susidarė būrys iš sanitarų ir svei
kstančiųjų ligonių. Iš 259-ojo šaulių 
pulko ginklų sandėlio buvo gauta 
ginklų ir šovinių.

Prie šio būrio prisidėjo 259-ojo 
šaulių pulko daboklės sargybiniai, 
paleidę daboklėje sėdėjusius lietuvius, 
tenai patalpindami nuginkluotus rusus 
ir politrukus.

Susijungusios 234-ojo šaulių 
pulko ir 259-ojo šaulių pulko išsilai
svinusių lietuvių karių grupės, vado
vaujamos vršl. J. Žvirblio ir psk. 
J. Grigaliūno ir išsidėstė nuo Šv. Petro
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ir Povilo bažnyčios iki Vilnelės upės, 
frontu į Kosciuškos gatvę. Sunkieji 
kulkosvaidžiai buvo išdėstyti Trijų 
Kryžių ir Gedimino kalnuose bei prie 
Technikos instituto.

Po pietų raudonarmiečiams pradė
jus gausiai trauktis Kosciuškos gatve, 
jau pasirengę kariai paleido ugnį į 
juos.

Prasidėjo susišaudymas, tačiau 
lietuvių buvo per mažai, kad sustab
dytų raudonarmiečių judėjimą. Tuo 
metu Neries ir Vilnelės santakoje - 
Altarijoje - buvo surasta mašina ir san. 
psk. Jonas Vaičys nusprendė ja pasi
naudoti. Su šoferiu įsidėję į tą mašiną 
sunkųjį kulkosvaidį, išvažiavo į gatvę 
ir, sėkmingai prasmukę pro besitrau
kiančius raudonarmiečius, nuvežė prie 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Užkėlus 
kulkosvaidį ant šventoriaus buvo 
atidengta žudanti ugnis išilgai 
Kosciuškos gatvės ir raudonarmiečiai 
patyrė nemažų nuostolių.

Kautynėse ypač pasižymėjo 234- 
ojo šaulių pulko sanitaras eil. Vingilas, 
apšaudęs atvažiuojantį sunkųjį pabūk
lą ir sunaikinęs jo tarnybą. Pabūklu 
pasirūpinti jau nebuvo kam ir jis liko 
paliktas.

Vienas iš paėmusių ginklą į rankas 
ligonių, 294-ojo šaulių pulko eil. 
Antanas Šova nukovė 4 raudon
armiečius. nors prieš tai vieno rusų 
kareivio kovoje vienas prieš vieną 
buvo durtuvu sužeistas į veidą.

Tačiau ir lietuviai patyrė nuostolių. 
Betvarstydamas sužeistą lietuvį karei
vį vieno už medžio pasislėpusio rau

donarmiečio buvo nukautas sanitaras 
eil. Vincas Andriušis (234-asis šaulių 
pulkas).

179-osios šaulių divizijos atsk. 
pionierių batalione nestovėję tuo metu 
sargyboje lietuviai kariai nuginklavo 
politruką ir raudonarmiečius ir taip pat 
prisidėjo prie pravažiuojančių Kos
ciuškos gatve mašinų ir atsitrau
kiančių Raudonosios armijos dalinių 
apšaudymo. Batalionas patyrė aukų. 
Benešant iš 259-ojo šaulių pulko 
sargybos šovinius buvo mirtinai su
žeistas eil. Kuodis, lengvai sužeistas 
eil. Nugaras.

Vakarop lietuvių būklė pasunkėjo, 
kai iš miesto centro atvažiavęs sovietų 
tankas pradėjo iš pabūklo šaudyti į 
kareivinių rajoną. Lietuviams teko iš 
kareivinių pasitraukti į kalnų šlaitus, 
kur jie išbuvo iki ryto. Didesnio pavo
jaus jau nebebuvo, nes patyrę nema
žus nuostolius Raudonosios armijos 
daliniai pradėjo vengti traukimosi per 
Vilnių, o vakare jų srautas visai suma
žėjo.

Kautynių vietoje raudonarmiečiai 
paliko 2 sunkiuosius ir 2 lengvuosius 
motorizuotus artilerijos pabūklus, 5 
sunkvežimius (vieną iš jų su dviem 
dėžėm pinigų), 10 lengvųjų mašinų ir 
8 motociklus.

234-ojo šaulių pulko kareivinėse 
buvo palikta 5-oji kuopa, vadovaujama 
Itn. Jono Abraičio. Kuopos sudėtis 
buvo tokia: apie 80 proc. lietuvių, 
penki Lietuvos žydai, keletas Lietuvos 
rusų ir 18 jaunų raudonarmiečių, 
atvykusių į kuopą prieš pat karo
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pradžią. Kuopos karininkų sudėtį, be 
kuopos vado, sudarė Raudonosios 
armijos karininkai: kuopos vado padė
jėjas leitenantas, du jaunesnieji leite
nantai, atsiųsti į kuopą prieš keletą 
dienų iki karo, ir ukrainietis kuopos 
politvadovas.

Ltn. J. Abraitis, pasitaręs su kai 
kuriais patikimesniais puskarininkiais, 
nusprendė nenaudoti ginklo prieš 
besitraukiančią Raudonąją armiją, nes 
ne laiku iššautas šūvis galėjo turėti 
skaudžių padarinių kuopai. Svarbiau
sias jo tikslas buvo išsaugoti kuopą.

Kuopoje buvusių Raudonosios 
armijos karininkų, politvadovo ir karei
vių atžvilgiu buvo nuspręsta smurto 
nevartoti, tuo labiau, kad jie buvo 
klusnūs, lojalūs ir jokių provokacinių 
veiksmų ar kurstančių įsakymų neda
vė.

Tačiau laikytis neutralumo nepa
vyko. Vakare (tuo metu kuopos vado 
nebuvo vietoje) prie pulko sargy
binės pastato atvyko grupė enkave
distų su keliais juos lydėjusiais 
kareiviais, išsikvietė sargybos vadą ir 
pareikalavo, kad kariai paliktų sar
gybos būstinę ir postus, nes jie 
numatę sargybą ir saugojamų san
dėlių sargybinius pakeisti kareiviais 
rusais. Sargybos vadui atsisakius 
vykdyti jų įsakymą, vienas iš 
atvykusiųjų norėjo panaudoti ginklą 
prieš jį. Tuomet sargybinėje buvusi 
budinčioji sargybų pamaina visus 
atvykusius likvidavo, o vieną, norė
jusį pabėgti ir bandžiusį išsigelbėti, 
nudūrė, tam perlipant tvorą.

Susiklosčius pavojingai padėčiai, 
kuopa pilnoje kautynių parengtyje 
išvyko iš kareivinių ir naktį praleido 
Trijų Kryžių kalno šiaurinėje pašlaitėje. 
Vietoje buvo palikta tik sargyba.

Anksti ryte žuvo kuopos sanitaras 
gr. Pranckevičius. Šiek tiek tolėliau į 
šiaurę nuo kuopos apkasų Trijų Kryžių 
kalne sanitarui suteikiant pirmąją 
pagalbą sunkiai sužeistam rusų kariui 
jį nušovė kitas raudonarmietis.

Netrukus Antakalnio-Olandų gat
vių sankryžoje pasirodžius pirmie
siems vokiečių tankams ltn. J. Abraitis 
nuėjo pas vokiečius ir pranešė jiems, 
kad kalno šlaite yra apsikasę lietuviai, 
tuo, galbūt, išgelbėdamas kuopą, nes 
tankai galėjo atidengti ugnį į ją, palaikę 
raudonarmiečiais.

Birželio 24-osios ankstų rytą vyko 
jau užbaigiamieji karių sukilimo 
veiksmai.

234-ojo šaulių pulko vršl. Stasys 
Gipas su eil. Stasiu Bartkevičiumi 
birželio 24 d. anksti ryte nuėjo į 259- 
ojo šaulių pulko štabo rajoną, kur 
buvo daboklė, ir nuginklavo dar pasi
likusius raudonarmiečius. Po kiek laiko 
viena moteris pranešusi apie nušautą 
kareivį. Eiliniai Stasys Bartkevičius ir 
Albinas Klanauskas, nuėję į nurodytą 
vietą prie Neries, rado ten nukautą eil. 
Andriušį. Netoli jo gulėjo pora nukau
tų arklių.

303-iajame ryšių batalione apsau
gai buvo palikta 3-ioji kuopa. Pradžioje 
lietuvių karių pasipriešinimas pasi
reiškė tuo, kad pavieniui vienas ar 
kitas jų pradėjo dingti. Lietuviai kariai,
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susisiekę su partizanais rengėsi nugin
kluoti du politrukus, raudonarmiečius 
ir komjaunuolius, o galutinis atsilai- 
svinimas įvyko, kai paryčiui sargybą 
betikrinantį politruką Platinskį nukovė 
eil. Vytautas Jurkėnas. Tuoj pat prasi
dėjo ir raudonarmiečių nuginklavimas. 
Antrasis, jaun. vadų mokyklos polit- 
rukas Belousovas, įvertinęs tikrąją 
padėtį, pasislėpė bataliono virtuvėje ir 
ten nusišovė.

Trakų gatvėje

Korpuso pionierių bataliono karei
vinėse - buvusiuose pranciškonų 
vienuolyno rūmuose Trakų gatvėje - 
sukilimas prasidėjo dar birželio 23 
dienos metu, kai kareivių apsaugos 
būrio vadas jaun. Itn. Ignas Talanskas 
su savo žmonėmis nušovė ten buvusį 
politruką, pasirūpino šovinių ir už
mezgė ryšius su miesto partizanais.

Tolesnę sukilimo eigą sutrikdė for
suotu žygiu su bataliono motorizuotąja 
vora iš Varėnos poligono apie 19 vai. 
į Vilnių atvykę bataliono vadas pik. Itn. 
Viktoras Kundrotas su bataliono komi
saru vyr. politvadovu V. Busmakinu. 
Atvykus ketinta buvo pasipildyti 
degalais ir tuojau trauktis tolyn. Tačiau 
kareivinėse buvusių karių dauguma, 
griežtai nusistačiusi iš Vilniaus nesi
traukti, pasipriešino tam. Lietuviai 
kariai atsisakė vykdyti bataliono vado 
ir komisaro įsakymus. Spontaniškai 
prasidėjo susišaudymas, kurio metu 
buvo aukų iš abiejų pusių - politrukų 
ir raudonarmiečių bei lietuvių karių 

(išsamiau apie sukilimą žr. skirsnyje 
„Korpuso 306-asis pionierių bata
lionas").

Atsilaisvinę, jau sutemus, bata
liono kariai pradėjo kautynes, keliais 
lengvaisiais kulkosvaidžiais apšau
dydami pravažiuojančias sovietų 
mašinas. Aprimus raudonarmiečių 
traukimuisi per bataliono karių 
kontroliuojamą rajoną, susišaudymai 
liovėsi. Tačiau esant neaiškiai 
padėčiai buvo imtasi visų įmanomų 
priemonių organizuoti gynybą, 
sustiprinti patruliavimą gretimose 
gatvėse iki mieste pasirodė pirmieji 
vokiečių daliniai.

Pažymėtina šio bataliono paliktos 
Vilniuje apsaugos vienos sargybos 
istorija. Birželio 23 d. į sargybą saugoti 
korpuso štabo garažo prie autostoties 
buvo pasiųsti 4 kariai, ginkluoti 
lengvuoju kulkosvaidžiu ir 3 šautuvais. 
Sargybos viršininkas gr. Mikelionis, 
sargybiniai - eiliniai Augustas 
Jankauskas, Pranskaitis ir Paulauskas. 
Garažuose buvo ir civilių keleivinių 
mašinų. Einant sargybą, prie sargy
binės prisistatė milicininkas su septy
niais kareiviais ir pradėjo reikalauti leisti 
paimti automašinas. Tačiau sargyba 
neleido, nors jai ir buvo prigrasinta 
ginklu. Ketinimų paimti automašinas 
buvo ir daugiau, tačiau sargyba tvirtai 
išsilaikė iki ryto, išsaugodama 
autotransportą. Prašvitus, prie 
sargybinės pasirodė du vokiečių kariai 
ir civilis. Vokiečiai liepė sudėti į jų 
motociklą ginklus ir eiti į savo 
kareivines, ką lietuviai ir padarė.
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Karo mokyklos apsaugos grupė 
Vilniuje

Karo mokyklai išvykus į Pabradės 
poligoną saugoti karo mokyklos pa
talpas Antakalnyje ir paliktą turtą, 
buvo palikti du kursantų būriai. Vienas 
jų - lietuvių, antras - rusų. Lietuvių 
būrio vadu buvo paliktas Itn. Jurgis 
Zemeckis, šio būrio būrininku - psk. 
Povilas Ožiūnas.

Birželio 22 d. vakare atvykęs į 
Vilnių mokyklos viršininkas pik. 
G. Sokurovas sustiprino mokyklos ap
saugą, palikdamas dar vieno būrio 
kursantų dalį, bet jau maišytą nišų su 
lietuviais. Visai apsaugai vadovauti 
pik. G.Sokurovas paskyrė komendantą 
Itn. Kužmaną, mokyklos artilerijos 
instruktorių. Be komendanto ir Itn. 
J. Zemeckio, mokykloje prie sargybos 
būrių buvo dar du leitenantai rusai ir 
vienas politrukas.

Birželio 23 d. apie 15-16 vai., kai 
Vilniaus mieste prasidėjo šaudymas, 
komendantas Itn. Kužmanas sunerimo. 
Norėjo susirišti telefonu su Vilniaus 
įgulos tarnyba, bet nepavyko. Tuomet 
automašina išvyko į miestą, bet 
netrukus grįžo, pasiėmė apsaugai 3 
kursantus ir išvažiavo ieškoti karo 
mokyklos viršininko pik. G.Sokurovo. 
Jį surado Vilniaus priemiestyje netoli 
aerodromo. Ltn. Kužmanui papasa
kojus kas dedasi Vilniuje, pik. G. So
kurovas įsakė surinkti visą sargybą, 
susodinti į mašinas ir trauktis Ašme
nos link. Tačiau ltn. Kužmanui grįžtant 
į mokyklą, prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios lietuviai iš kulkosvaidžio 

apšaudė mašiną, buvo nukautas ltn. 
Kužmanas ir visi trys kursantai, tarp 
kurių buvo ir vienas lietuvis. Gyvas 
išliko tik šoferis Petkevičius.

Žuvus ltn. Kužmanui įsakymas 
trauktis mokyklos nepasiekė, tad sar
gyba liko vietoje.

Išvykus komendantui pas mokyk
los viršininką, ltn. J. Zemeckis nu
sprendė, kad atėjo momentas atsi
laisvinti ir prisijungti prie sukilusių 
lietuvių kareivių. Kadangi pats buvo 
nuolat sekamas rusų, pasikvietė psk. 
P. Ožiūną ir pavedė jam apeiti visus 
lietuvius, esančius sargyboje, ir per
spėti, kad temstant rinktųsi prie 
zoologijos sodo.

Pradžioje viskas vyko taip, kaip 
sumanyta. Tačiau kai lietuviai jau 
buvo beveik susirinkę zoologijos sode, 
įvyko susišaudymas su besitrau
kiančiais rusais. Kautynėse žuvo psk. 
P. Ožiūnas ir du kursantai. Netekę 
vado, kursantai išsislapstė krūmuose 
ir laukė aušros. Rusai, pastebėję, kad 
lietuviai pasišalino, naudodamiesi 
nakties tamsa susirinko ir spruko iš 
mokyklos, aplenkdami zoologijos 
sodą.

Mokyklos patalpos liko tuščios. 
Naudodamiesi proga, vietos gyven
tojai birželio 24 d. rytą pradėjo plėšti 
mokyklos patalpas. Bet netrukus į 
mokyklą sugrįžo keletas atsilaisvi
nusių karininkų ir kursantų. Jie su
stabdė plėšimą ir organizavo apsaugą. 
Atsilaisvinę mokyklos kariai tuojau 
užsidėjo lietuviškos uniformos 
ženklus.
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Dauguma atsilaisvinusių Vilniaus 
pėstininkų mokyklos lietuvių karių čia 
ir rinkosi. Tiktai maža dalis jų sugrįžo į 
savo gyvenamąsias vietas.

Birželio 24 d. Vilniuje, mokyklos 
patalpose, jau buvo susirinkę apie 30 
lietuvių karių ir apie 10 civilių tar
nautojų. Birželio 25 d. į Antakalnį 
atvyko daugiau atsilaisvinusių Vil
niaus pėstininkų mokyklos lietuvių 
karių. Mokyklos daliniui vadovauti 
pradžioje buvo paskirtas Itn. Juozas 
Jablonskis.

Birželio 25 d. vakare mokyklos 
karių grupė (apie 10 kursantų su 3 
karininkais) surengė ekspediciją 
Pabradės-Švenčionėlių kryptimi, norė
dami padėti ir kitiems lietuviams 
atsilaisvinti. Vyko 2 automašinomis, 
bet prie Pabradės kelią pastojo 
raudonarmiečių dalinys. Įvyko smar
kus susišaudymas, po kurio jie buvo 
priversti atsitraukti ir grįžti į Vilnių.

Birželio 26 ir 27 d. buvo palaidoti 
žuvę kovoje su bolševikais Vilniuje 
mokyklos kariai lietuviai.

Birželio 28 d. mokykloje jau buvo 
apie 70 atsilaisvinusių kursantų ir apie 
40 kareivių. Liepos mėn. pirmomis 
dienomis atsilaisvinusių lietuvių buvo 
jau apie 180 vyrų.

Susirinkusieji pradėjo tarp savęs 
intriguoti ir vienas kitą įskundinėti 
viršininkams už įvairius pataikavimus 
bolševikams, dalyvavimą NKVD tar
nyboje ir komjaunimo sąjungoje. 
Norint atskirti grūdus nuo pelų, dalis 
buvusių kursantų buvo suimta ir pra
vesta kvota. Kvotą pravedus pasirodė, 

kad įskundimai daugiausia buvo ne
pagrįsti, todėl beveik visi tuojau buvo 
paleisti.

Vokiečiams užėmus Vilnių

Daugiau ar mažiau panašūs atsi- 
laisvinimo veiksmai vyko ir kituose 
kareivinių rajonuose bei sargybose 
visame Vilniaus mieste, jo priemies
čiuose ir artimojoje apylinkėje.

Antai, 294-ojo šaulių pulko 
sandėlininkas lietuviams, buvusiems 
sargyboje prie garažo ir malkų sandėlio 
Subačiaus gatvėje, išdavė šovinius ir 
pistoletus, kad jie galėtų likviduoti 
rusų karius Ribiškėse. Lietuviai nedel
sdami suėmė buvusius su jais raudon
armiečius. Vienas iš karių pro kareivinių 
langą nukovė iš lengvojo kulko
svaidžio savo kuopos politruką ir kuo
pos vado padėjėją rusą.

Birželio 24 d. ryte Vilniuje pasi
rodžius vokiečiams lietuviai kariai 
formaliai liko jų nelaisvėje. Ginklai iš 
lietuvių buvo surinkti. Sukilimo štabo 
dalyviai ėmėsi iniciatyvos išlaisvinti 
juos. Susisiekus su vokiečių kariuo
menės vadovybe Vilniuje buvo leista 
lietuviams kariams ir toliau vykdyti 
sukilimo metu pradėtas funkcijas - 
saugoti tiltus ir kitus svarbius 
objektus. Be to, ir vokiečiams buvo 
paranku, kad lietuviai patys palaikytų 
tvarką. Taip vokiečių šarvuočių divi
zijos vado leidimu buvo paleisti Suba
čiaus kareivinėse nelaisvėje laikyti 
apie šimtas lietuvių kareivių ir leite
nantas (kartu su jais buvę kelios 
dešimtys rusų belaisvių liko nelai-
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svėje). Jiems buvo grąžinti ginklai, 
nurodant tęsti sandėlių ir kitų objektų 
apsaugą, surinkti išmėtytus ginklus ir 
turtą. Taip pat iš nelaisvės buvo pa
leisti vokiečių surinkti ir laikyti uni
versiteto kieme keletas karininkų ir 
pora šimtų kareivių.

Birželio 24 d. Vilniuje jau buvo 
susiorganizavęs miesto komitetas, 
pradėjęs spręsti ir karinius reikalus. 
Buvusiame korpuso štabe Gedimino 
prospekte pradėta karininkų regi
stracija.

Tai buvo Vilniaus lietuvių karių 
įgulos kūrimosi pradžia.

3. Lietuviai kariai partiza
ninėje kovoje

Atsilaisvinę iš Raudonosios armi
jos lietuviai kariai priklausomai nuo 
aplinkybių telkėsi į didesnes ar mažes
nes grupuotes, kurios kai kur tesudarė 
tik nedidelius būrius.

Iš dislokavusių Varėnos poligone 
korpuso dalių grupuotės susidarė 
lietuviams kariams renkantis vokiečių 
nurodytose susitelkimo vietose. 
Esant vokiečių priklausomybėje, jos 
nebuvo savarankiškos. Lietuviai 
kariai į jas pateko kaip karo belaisviai, 
nors daugumai jų toks statusas išliko 
neilgam.

Tuo tarpu iš Pabradės poligone 
dislokavusių dalių grupuotės forma
vosi pačių lietuvių karių iniciatyva. 
Susidarius kurioje nors vietoje bran
duoliui, prie jo jungėsi pavieniui ar 
nedidelėmis grupėmis pasitraukę iš 

savo dalių kariai. Kai kur kariai jungėsi 
prie pradėjusių formuotis iš vietos 
gyventojų partizanų būrių.

Dauguma iš Pabradės poligone 
dislokavusių 179-osios šaulių divizijos 
dalių lietuvių karių grupuočių susidarė 
1941 m. birželio 24-26 d. Kiek vėliau, 
apsijungus atskiriems būriams ir 
didesnėms grupuotėms, susiformavo 
rinktinės. Pabradės ir Švenčionėlių 
rinktinių pagrindą sudarė 179-ios 
šaulių divizijos kariai, o Saldutiškio 
rinktinės - vietos partizanai ir prisi
jungę lietuviai kariai.

Be minėtų trijų rinktinių buvo ir 
atskirų būrių, tačiau apie jų veiklą 
mažai žinoma.

Pabradės rinktinė

Birželio 24 d. 179-ajai šaulių 
divizijai traukiantis Švenčionių kryp
timi, Pažeimenės stovykloje pradėjo 
rinktis atsilaisvinusieji kariai.

Tuo tarpu dar vienas lietuvių karių 
branduolys formavosi Pabradėje.

Po kelias dešimtis karių taip pat 
susirinko Labanoro apylinkėje ir apie 
Joniškį ir ten su vietos partizanais pra
dėjo organizuoti raudonarmiečių, parti
nio ir sovietinio aktyvo pasitraukimo 
trukdymą.

Šios 3-Ą dienas atskirai veikusios 
lietuvių karių grupės tapo birželio 28 d. 
susidariusios Pabradės rinktinės 
ištakomis.

Žemiau pateikiama apie kiekvieną 
iš minėtų lietuvių karių grupuočių 
susidarymą ir veiksmus.
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Pažeimenės stovyklos grupė

Pažeimenės stovyklos grupė 
pradėjo organizuotis jau birželio mėn. 
24 d. Iki birželio 26 d. stovykloje jau 
buvo susirinkę keli šimtai lietuvių 
karių. Susirinkusiems kariams vado
vavo 179-osios šaulių divizijos štabo 
2-ojo skyriaus viršininkas gen. št. pik. 
Itn. Vladas Stanulis, padedant pik. Itn. 
A. Tverskiui. Iš susirinkusių karių 
pradėta formuoti vieną pėstininkų 
batalioną iš trijų šaulių kuopų, vienos 
sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos bei 
dviratininkų, ryšių ir raitų žvalgų būrių. 
Iki birželio 27 d. ėjo naujai formuojamų 
dalinių darbas. Be to, įvairiomis kryp
timis buvo vykdoma žvalgyba, dažnai 
susikaunant su besitraukiančiais rau
donarmiečiais. Per keletą dienų buvo 
sulaikyta ir suimta per 70 raudon
armiečių, politrukų ir žydų.

Stovyklos grupė neturėjo jokio 
ryšio nei su vokiečių daliniais, nei su 
lietuvių Vilniaus įgulos vadovybe. 
Mat priekiniai vokiečių daliniai, bir
želio 24 d. pasiekę Nemenčinę, laikinai 
sustojo puolę, bene iki birželio pa
baigos.

Birželio 27 d. Pažeimenės grupė iš 
stovyklos išžygiavo, ketindama pa
siekti Vilnių. Tačiau pasiekus Pabradę, 
buvo susirišta su Vilniaus lietuvių įgu
los vadovybe, kuri įsakė grupei pasi
likti Pabradėje ir veikti pagal aplin
kybes. Pažeimenės stovyklos grupė 
pasiliko Pabradėje, kur prie jos prisi
jungė ten veikusi kpt. P. Bareišio 
kuopa ir jaun. Itn. Jurevičiaus vado
vaujama 619-ojo artilerijos pulko karių 

grupė. Birželio 28 d. iš susijungusių 
Pažeimenės, Pabradės ir Joniškio gru
pių buvo sudaryta rinktinė, pavadinta 
Pabradės rinktinė.

Pabradės grupė

Pradžią Pabradės grupės susida
rymui davė kareivinių apsaugos būrio 
kareiviai, vadovaujami 619-ojo arti
lerijos pulko jaun. Itn. Vytauto 
Jurevičiaus. Birželio 24 d. gavę 
politruko įsakymą gabenti į stotį turtą 
ir ginklus, lietuviai kariai atsisakė tai 
daryti, nušalino politruką, areštavo 
buvusius raudonarmiečius ir pasirengė 
gintis nuo bolševikų, kurie be 
pertraukos traukėsi plentu Vilnius- 
Pabradė-Švenčionys. Tą pat dieną 
Pabradėje buvusių karių grupė su
stiprėjo, kai vakare į kareivių rajoną 
atvyko pasitraukusi iš 259-ojo šaulių 
pulko sunk, kulkosvaidžių kuopa, apie 
30 žmonių, vadovaujama kuopos vado 
kpt. P. Bareišio.

Kpt. P. Bareišio nurodymu buvo 
organizuota apsauga. Jaun. Itn. V. Gar- 
sio būriui buvo pavesta saugoti Pa
bradės tilto rajoną, vršl. K. Paulauskui 
su būriu - kareivinių rajono apsauga, 
o vršl. J. Kotlerio būrys liko rezerve 
geležinkelio stoties rajone.

Pabradė buvo kelių mazgas, per 
kurį neišvengiamai turėjo praeiti 
pavėluotai besitraukiančios Raudo
nosios armijos dalys Švenčionių ir 
toliau Gudijos link Raudonosios 
armijos dalys. Naktis praėjo ramiai, 
tačiau birželio 25 d. apie 5 vai. iš 
šiaurės, nuo Joniškio, pasirodė rau-
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donarmiečių dalinys ir mėgino pereiti 
tiltą, bet buvo sustabdytas sunkiųjų 
kulkosvaidžių ugnimi ir priverstas 
atsitraukti, palikęs ant tilto kelis 
užmuštuosius.

Apie 9-10 vai. iš šiaurės pradėjo 
pulti apie batalionas raudonarmiečių su 
artilerija. Puolė palei plentą, bendra 
kareivinių ir geležinkelio stoties kryptimi. 
Raudonarmiečiai stipriai smogė į kairįjį 
kuopos sparną, verždamiesi kareivinių 
rajono link. Į pagalbą kpt. P. Bareišis 
pasiuntė iš jaun. Itn. V. Garsio būrio 
vieną sunkųjį kulkosvaidį, bet rusai jį 
apsupo bevykstant ir du kovotojus pa
ėmė į nelaisvę, kuriuos vėliau sušaudė. 
Tai buvo eiliniai Povilas Vnarauskas ir 
Eduardas Astrauskas. Į pagalbą karei
vinių rajono būriui atvyko Pabradėje 
buvęs šarvuotis, bet nelaimei užgeso 
jo variklis ir palikęs be pėstininkų 
paramos pateko į priešo rankas. 
Šarvuočio įgula žuvo. Manytina, kad 
tai 179-osios šaulių divizijos žvalgybos 
bataliono jaun. psk. Jonas Končiūnas 
ir Eduardas Vaišnys, o šarvuotis - su 
kuriuo atsišaudydamas pabėgo iš 
besitraukiančios divizijos Itn. A. Rep
šys.

Spaudžiama kuopa pradėjo trauk
tis. Vis daugiau supama iš kairės, sun
kiųjų kulkosvaidžių kuopa pasitraukė 
į pietus, o puolęs raudonarmiečių dali
nys nužygiavo Švenčionių kryptimi.

Vakare kulkosvaidžių kuopa vėl 
grįžo į Pabradę, organizavo kareivinių 
apsaugą ir susirišo su Pažeimenės 
poligone esančia lietuvių grupe, vado
vaujama gen. št. pik. Itn. VStanulio.

Birželio 27 d. atžygiavus iš 
stovyklos gen. št. pik. Itn. VStanulio 
vadovaujamai lietuvių karių grupei 
kuopa perėjo jo valdžion.

Labanoro grupė

Labanoro grupė susidarė iš 
pradžioje atskirai veikusių atsiskyrusių 
nuo savų dalių lietuvių karių grupių.

Šiai grupei pradžią davė karo 
mokyklos kariūnų grupė, kuriai vado
vavo gen. št. kpt. Juozas Puknys ir Itn. 
Vincas Kačergius.

Birželio 22 d. karo mokyklai iš
vykus iš Pabradės poligono į Vilnių, 
stovykloje, be kitų, buvo paliktas jos 
apsaugai būrys kursantų. Kai birželio 
23 d. buvo gautas įsakymas paliktai 
stovykloje karo mokyklos grupei 
žygiuoti Švenčionių link ir prisijungti 
prie 179-ios šaulių divizijos, gen. št. 
kpt. J. Puknys ir Itn. V. Kačergius su
gebėjo išvesti iš stovyklos kursantų 
kuopų likučius. Pasitraukus į šiaurę 
nuo stovyklos ir per pirmą postovį 
nuginklavus ir paleidus eiti savais 
keliais buvusius grupėje kursantus 
rusus, keletą politrukų mokyklos 
mokinių ir žydų, grupėje liko 19 
žmonių, įskaitant abu karininkus.

Po to žygiu per miškus ir pelkes 
būrys pasiekė Palukniu kaimą (apie 
7 km nuo Labanoro miestelio), kur, 
susitikęs su vietos pirmaisiais parti
zanais, apsistojo.

Partizanai buvo neginkluoti, todėl 
buvo nuspręsta užgrobti ginklų, suren
gus pasalas atsitraukiantiems per 
Labanoro apylinkes raudonarmiečiams.
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Deja, ši pirmoji surengta operacija 
karo mokyklos grupei buvo nuo
stolinga. Birželio 25 d. apie 18 vai., 
rengiantis įvykdyti tai, kas sumanyta, 
lietuvių grupė tarp Labanoro ir Balčio 
ežerų netikėtai susidūrė su, kaip 
atrodė, nedidele raudonarmiečių gru
pe. Kilus susišaudymui, žuvo gen. št. 
kpt. J.Puknys ir kursantas Gricius, 
buvo sužeisti psk. K.Globys ir kur
santas Žilionis. Didelius nuostolius 
patyrė ir raudonarmiečiai: vėliau 
susirėmimo vietoje buvo surasti 3 
karininkų, 2 politrukų ir apie 10 
raudonarmiečių lavonai. Į pagalbą 
užpultiems raudonarmiečiams atėjus 
miškelyje buvusioms didesnėms rau
donarmiečių pajėgoms, lietuviai buvo 
priversti atsitraukti.

Po šio susirėmimo iš vietos gyven
tojų sužinojus, kad į Pašekščių kaimą 
yra atvykusių apie 30 lietuvių karių su 
dviem karininkais, Itn. V. Kačergiaus 
grupė nuvyko ten. Susitikus paaiškėjo, 
kad tai buvo atsilaisvinusieji 234-ojo 
šaulių pulko 6-osios kuopos kareiviai, 
vadovaujami Itn. Stasio Jackūno. Kar
tu su jais buvo ir to pulko Itn. Povilas 
Raudys. Abi grupės susijungė. Vadu 
liko kaip vyresnis pagal pareigas Itn. 
S. Jackūnas. Prie būrio prisidėjo ir apie 
20 vietos partizanų, kuriems lietuviai 
kariai padėjo apsiginkluoti. Viso susi
darė apie 70 žmonių grupė.

Birželio 27 d. Itn. V. Kačergius su 
14 žmonių grupe, daugiausia vietos 
partizanų, surengė pasalą raudon
armiečiams Šepetiškės tarpmiškėje, 
apie 4 km į pietvakarius nuo Labanoro, 

bet nesėkmingai. Susidūrus su žymiai 
gausesnėmis raudonarmiečių pajėgo
mis, po susišaudymo teko atsitraukti. 
Grįžtant į Budrių dvarą grupė sutiko 
apie 10 raudonarmiečių grupę, kuri 
lietuviams pasidavė į nelaisvę.

Tuo metu Itn. S. Jackūno ir Itn. 
P. Raudžio vadovaujami kariai buvo 
užėmę Labanorą, tačiau pamačius 
atžygiuojant apie 200-300 raudon
armiečių dalinį, iš miestelio pasitraukė, 
nes jėgos buvo nelygios.

Birželio 28 d. grupė, išskyrus vietos 
partizanus, nuvyko į Ruošos dvarą, 
sužinojusi, kad ten veikia partizanai. 
Ten jie rado apie 20 žmonių partizanų 
grupę, kuriai vadovavo 234-ojo šaulių 
pulko Itn. Vladas Biveinis ir partizanas 
Petronis.

Birželio 29 d. grupė susirengė 
žygiuoti į Joniškį, kur, jų žiniomis, 
veikė gerai organizuotas partizanų 
būrys, turėjęs ryšį su Pabrade ir 
Vilniumi. Prie jų prisidėjo ir Petronio 
būrys, tad visą grupę sudarė apie 70 
žmonių. Tačiau priėjus Joniškį buvo 
sužinota, kad Joniškio partizanų 
būrys visiškai išsklaidytas, puolus 
didelėm raudonarmiečių pajėgoms su 
artilerija. Teko grįžti atgal. Begrįžtam 
būrys sutiko du sunkvežimius lie
tuvių karių iš Pabradės, kurie vežė 
ginklus į Saldutiškį. Iš jų sužinota, kad 
Pabradėje susirinkęs apie pulkas lie
tuvių karių. Ltn. V.Kačergius su savo 
grupe ir kitais panorėjusiais nu
sprendė vykti į Pabradę, o ltn. S.Jac- 
kūno grupės didesnė dalis pasiliko 
Ruošos dvare.
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Joniškio grupė

Atsilaisvinusių 179-osios šaulių 
divizijos karių dalis susitelkė Joniškio 
miestelyje ir kartu su vietos partizanais 
sudarė apie 50-60 žmonių grupę.

Joniškio miestelio partizanai ėmėsi 
rimtai trukdyti raudonarmiečių trau
kimąsi Pabradės-Švenčionių kryptimi. 
Tačiau dėl veržlaus vokiečių puolimo 
raudonarmiečiams teko skubėti trau
ktis. Paieškai aplinkinių saugesnių 
kelių nebuvo laiko ir birželio 28 d. 
žymesnės raudonarmiečių jėgos pra
dėjo spausti joniškiečius. Birželio 29 d. 
anksti rytą Joniškio partizanai susirišę 
telefonu su Pabradės rinktine, paprašė 
skubios pagalbos.

Šeštą valandą ryto Pabradės rink
tinė skubiai išsiuntė joniškiečiams į 
pagalbą vieną tanką (lietuvių šar- 
vuotininkų susiremontuotą iš Pabra
dės kareivinėse likusių Lietuvos 
kariuomenės tankų) ir motorizuotą 
(sunkvežimiu) pėstininkų būrį iš 25 
žmonių su dviem sunkiaisiais kulko
svaidžiais. Pagalbos dalinys parti
zanus rado susispietusius Joniškio 
bažnyčios šventoriuje.

Po pusvalandžio keliu į Joniškį 
pradėjo artėti kelios dešimtys raitų 
raudonarmiečių. Pabradiečių tankas 
juos prisileido iki 200 m ir atidengė 
ugnį. Staiga užklupti, raiteliai šoko nuo 
arklių ir pasitraukė už kalno. Jų arkliai 
pasklido po laukus. Atmušę šį priešą, 
lietuviai užėmė gynimosi pozicijas. 
Netrukus apie batalionas sovietų 
pėstininkų pradėjo puolimą, iš trijų 

pusių spausdami lietuvius prie ežero. 
Nežiūrint atkaklaus gynimosi, kurį 
rėmė kulkosvaidžiu ginkluotas tankas, 
priešininko puolimas buvo stiprus. 
Gynimąsi ypač sunkino dengta, raižyta 
vietovė ir aukštų rugių laukas, kuriuo 
priešas artėjo prie mūsų pozicijų. Kai 
iškilo grėsmė, kad besiginantiems bus 
atkirstas vienintelis atsitraukimo ke
lias, buvo duotas įsakymas pasitraukti. 
Sėkmingą pasitraukimą užtikrino 
vienintelis turėtas tankas, kurio kul
kosvaidžio ugnies priedangoje parti
zanams pavyko pasitraukti iš Joniškio. 
Raudonarmiečiai ta kryptimi toliau 
nebepuolė ir, apie valandą pabuvę 
Joniškyje, pasitraukė, vengdami toli
mesnio partizanų puolimo.

Šiose kautynėse lietuvių ir prie
šininko jėgos buvo nelygios. Apie 50 
partizanų, kuriuos sudarė kariai ir 
vietos gyventojai, drauge su 25 Pa
bradės rinktinės kariais, buvo ginkluoti 
2 sunkiaisiais kulkosvaidžiais, 2 
lengvaisiais kulkosvaidžiais, o žmo
nės - šautuvais bei pistoletais. Be to, 
dalyvavo minėtas Pabradės rinktinės 
tankas, ginkluotas vienu kulko
svaidžiu. Tuo tarpu puolančių rau
donarmiečių buvo ne mažiau bata
liono. Iš jų pusės veikė keletas sun
kiųjų kulkosvaidžių, lengvieji 
kulkosvaidžiai, net prieštankiniai 
pabūklai. Tuo būdu Pabradės rinktinės 
parama, ypač tanko dalyvavimas kau
tynėse, padėjo joniškiečiams gerokai 
sutrukdyti raudonam!iečių traukimąsi 
į rytus, pridengė partizanų atsitraukimą 
iš nelygių kautynių. Po to dalis
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Joniškio partizanų prisijungė prie 
Pabradės rinktinės, o kiti išvyko į 
Kauną.

Joniškio kapinėse palaidoti žuvę 
kariai Domininkas Grigaliūnas, Pranas 
Busius, 7 nežinomi kariai (žuvę birželio 
24 d.) ir partizanai Alfonsas Žvike- 
vičius, Kostas Žuromskas, Alfonsas 
Piliponis.

Pabradės rinktinė po 1941 m. 
birželio 28 d.

Birželio 28 d. Pabradėje iš Pažei- 
menės stovykloje, Pabradėje ir Laba
noro apylinkėse veikusių lietuvių karių 
grupių buvo sudaryta Pabradės rink
tinė. Rinktinės vadu tapo gen. št. pik. 
Itn. Vladas Stanulis. Pirmajame įsakyme 
rinktinei paskelbta per 80 įvairių ginklų 
rūšių karininkų.

Rinktinė įsikūrė Pabradės karei
vinėse ir persiformavo į keturias šaulių 
kuopas ir artilerijos bateriją bei leng
vąją rinktinę iš šarvuočių, inžinerijos 
ir autobūrių.

Pabradės rinktinė pagal esamas 
aplinkybes saugojo svarbų Pabradės 
mazgą, tuo versdama besitraukiančius 
bolševikus blogesniais keliais aplenkti 
Pabradę, trukdė bėgančių Raudo
nosios armijos dalių pasitraukimą 
Švenčionių kryptimi, padėjo gretimų 
apylinkių lietuviams partizanams ir 
buvo kaip ir avangardu Vilniuje 
besiformuojančioms lietuvių kariuo
menės dalims. Iki liepos mėn. pradžios 
rinktinė buvo gan rimta pajėga gerokai 
priešakyje puolančios vokiečių kariuo

menės, kol pastaroji buvo sustojusi 
Nemenčinės riboje ir toliau nebepuolė. 
Lygiagrečiai buvo renkamas ir 
tvarkomas stovyklose likęs karinis 
turtas.

Liepos pradžioje rinktinė buvo 
papildyta iš Vilniaus atvykusiu jung
tiniu būriu iš 297-ojo šaulių pulko 2-ojo 
bataliono karių.

Pabradės rinktinė egzistavo iki 
liepos vidurio. Lietuvių savisaugos 
dalių štabo liepos 12 d. nurodymu 
buvusios 29-ojo šaulių teritorinio 
korpuso dalys buvo pertvarkytos į 
apsaugos dalis. Pabradės rinktinė 
buvo pavadinta 4-uoju apsaugos 
pulku, nustatant, kad pulke liks apie 40 
karininkų ir 300 kareivių ir pus
karininkių. Artilerijos dalių, zenitinės 
artilerijos divizionų, buvusio korpuso 
pionierių ir ryšių batalionų karininkai, 
puskarininkiai ir eiliniai turėjo būti 
išsiųsti į formuojamus artilerijos pulką, 
artilerijos grupę, inžinerijos ir ryšių 
batalionus.

Tačiau ir 4-asis apsaugos pulkas 
egzistavo neilgai. Vokiečių nurodymu 
nuo liepos mėn. 23-25 d. lietuviai kariai 
buvo paleisti „neribotų atostogų“.

Švenčionėlių apsaugos rinktinė

Kita atsilaisvinusių 179-osios šaulių 
divizijos karių susitelkimo vieta tapo 
Švenčionėliai. Čia jie rinkosi buvusio 
619-ojo artilerijos pulko kareivinėse. Jau 
birželio 25 d. miestelyje susiformavo 
grupė, vėliau pavadinta Švenčionėlių 
apsaugos rinktine.
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Tą pačią birželio 25 d. įvyko ir 
pirmasis susidūrimas su bėgančiais 
raudonarmiečiais. Vienas politrukas ir 
2 raudonarmiečiai buvo nukauti, o 
vienas sunkiai sužeistas. Paimtas taip 
pat ir pirmasis karo grobis: 1 sunkusis 
kulkosvaidis, 1 lengvasis kulko
svaidis, 1 pistoletas-kulkosvaidis, 
vienas automatinis šautuvas ir 1 
sunkvežimis.

Kitą dieną įvykusiame susirėmime 
žuvo vienas lietuvis kareivis ir vienas 
partizanas, buvo nukautas vienas 
Raudonosios armijos karininkas.

Birželio 27 d. susirėmime su per 
Švenčionėlius besitraukiančiu raudon
armiečių būriu buvo nukautas 1 rau
donarmietis ir paimtas lengvasis kul
kosvaidis.

Birželio 28 d. lengvojo kulko
svaidžio ugnimi apšaudyta besitrau
kianti raudonarmiečių sunkvežimių 
vora. Sunkiai sužeisti ir paimti į ne
laisvę 2 raudonarmiečiai. Lietuviams 
atiteko kaip karo grobis 1 pistoletas- 
kulkosvaidis, 2 sunkvežimiai ir 1 
motociklas. Rinktinės nuostoliai buvo 
nedideli - sužeistas vienas kareivis ir 
vienas partizanas.

Birželio 30 d. ryte paimti į nelaisvę 
5 ginkluoti raudonarmiečiai ir karo 
grobis - 1 sunkvežimis su prieštan
kiniu pabūklu ir karinis motociklas su 
priekaba.

Liepos 1 d. paimta į nelaisvę dar 12 
raudonarmiečių.

Per susirėmimus rinktinėje turėta 
ir aukų. Birželio 26 d. žuvo jaun. psk. 
Kazys Matusevičius, eil. Kazimirskis 

(619-asis artilerijos pulkas, 5-oji 
baterija), partizanas Antanas Uloza, 
birželio 27 d. - partizanas Eduardas 
Verikas. Liepos 2 d. mirė nuo žaizdų 
jaun. psk. Stasys Drupas. Visi jie 
palaidoti Miežionėlių kaimo ka
pinėse.

Liepos 1 d. apie 16 vai. į Šven
čionėlius atvyko pirmieji 3 vokiečių 
šarvuočiai. Rinktinės vadovybė padėjo 
vokiečiams, išsiųsdama su jais 2 
sunkvežimius su kariais tolimesnėn 
žvalgybon į Švenčionis.

Liepos 1 d. apie 18 vai. Raudo
nosios armijos karo transporto lėktuvai 
Švenčionėlių apylinkėje išmetė nemaža 
benzino, matyt, tikslu aprūpinti kuru 
savo besitraukiančioms motorizuo
toms dalims. Tai sudarė rūpesčių rink
tinei, nes išmestą benziną teko rinkti 
net iki liepos 5 d.

Liepos 3 d. į Švenčionis išsiun
čiama karių komanda padėti Šven
čionių komendantūrai palaikyti tvarką 
ir viešąjį saugumą. Tą pat dieną išsiun
čiama ir pirmoji paimtų belaisvių 
partija - 72 žm.

Liepos 4 d. į Švenčionėlius auto
mašinomis atvyko apie 50 vokiečių 
karių. Tą pat dieną perduota vokie
čiams 13 gurguolės tipo arklių ir 
išsiųsta užnugario 360 rusų be
laisvių.

Liepos 6 d. Švenčionėlių apsaugos 
rinktinė, palikusi vietinių partizanų 
kuopą, su ginklais, turtu ir Šven
čionėliuose gyvenusiomis šeimomis, 
pasikrovė į traukinį ir išvažiavo į 
Vilnių.
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Saldutiškio partizanų rinktinė

Saldutiškio partizanus jau pirmąją 
karo dieną organizuoti pradėjo 29-ojo 
šaulių teritorinio korpuso ryšių bata
liono kpt. E. Petrauskas.

1941 m. birželyje per masinius 
suėmimus išvežus jo tėvus į Rusiją, 
kpt. E. Petrauskas parašė raportą su 
prašymu atleisti iš tarnybos. Prašymas 
buvo nedelsiant patenkintas ir jau 
birželio 19 d. kapitonas buvo atleistas. 
Siekdamas išvengti galimo arešto kpt. 
E.Petrauskas išvyko į Saldutiškį, kur 
buvo daug patikimų žmonių, ir jų pa
dedamas slapstėsi Saldutiškio apy
linkėse.

Akivaizdu, kad kpt. E. Petrauskas 
buvo gerai informuotas apie artėjantį 
karą ir rengimąsi sukilti, karui prasi
dėjus. Tačiau ir pats ėmėsi iniciatyvos, 
užmegzdamas ryšius su patikimais 
žmonėmis.

1941 m. birželio 22 d. vos gavęs 
žinią apie prasidėjusį karą tuoj pat 
surinko patikimus vyrus. Buvo tik vie
na bėda - nebuvo ginklų, todėl 
nedelsdamas pasiuntė ryšininke vie
tinę mokytoją į Uteną su prašymu 
tenykščiams partizanams padėti 
ginklais. Tuo pat metu buvo pasiųsti 
žvalgai į Ginučius, Kirdeikius, Link
menis, Kaltanėnus, Krivasalį, Laba
norą ir Kuktiškes su uždaviniu padėti 
organizuotis vietos partizanams ir 
kvietimu siųsti tų vietovių atstovus 
pasitarimui ir nurodymams gauti.

Iki birželio 22 d. kpt. E. Petrausko 
suorganizuotoje grupėje buvo 27 

vyrai, daugumoje tarnavusieji Lie
tuvos kariuomenėje. Nesant ginklų, 
pradėta nuo paprastų uždavinių: sekti 
Saldutiškio komunistus ir miliciją, 
kelius. Ten, kur įmanoma, pradėta 
kirpti telegrafo ryšio laidus, ardyti 
tiltus, medžiais užvertinėti kelius.

Birželio 23-osios ryte sugrįžę iš 
Ginučių, Kirdeikių ir kitų vietovių 
žvalgai informavo, kad ten jau orga
nizuojasi partizanai, o atvykę iš Kir
deikių ir Linkmenų trys partizanai net 
buvo ginkluoti pistoletais ir turėjo 
vieną medžioklinį šautuvą. Tai buvo 
pirmieji ginklai.

Dieną dar buvo pasiųsta ryšininkė 
į esantį už septyniolikos kilometrų 
Gatakiemį, kurio apylinkėse slapstėsi 
neseniai ištrūkęs iš NKVD buvęs šaulių 
būrio vadas mokytojas (pavardė šių 
eilučių autoriui dar nežinoma), 
neabejotinai turėjęs ryšį su pogrindžiu. 
Mokytojas atsiliepė į kvietimą ne tik kad 
atvykdamas pas kpt. E. Petrauską, bet 
ir kartu atsivesdamas 17 vyrų, ginkluotų 
2 šautuvais ir 2 pistoletais.

Per birželio 23-ąją kpt. E. Petrausko 
būrys nuolat augo, pasipildydamas vis 
naujais vyrais. Dabar gi, apie vidur
naktį atvykus mokytojo vadovau
jamam būriui, sukilėlių būrį jau sudarė 
83 partizanai.

Tai buvojau nemaža jėga, nors dar 
ir silpnai ginkluota. Įvertinę žvalgybos 
surinktą informaciją, kad partizanų 
veikimo apylinkėje didesnių sovietinės 
kariuomenės dalinių judėjimo nėra, 
sukilėliai nusprendė imtis ryžtingesnių 
veiksmų.
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Pasidaliję į keturias atskiras grupes 
auštant partizanai pradėjo supti Sal
dutiškį. Milicija, jau turėjusi žinių apie 
sparčiai augantį partizanų būrį, nė 
nebandė priešintis ir spruko iš 
miestelio kartu su komjaunuoliais ir 
sovietiniais aktyvistais. Po valandos 
miestelis buvo partizanų rankose. Tuoj 
pat buvo pasiųstas būrys lentpjūvės, 
kurią bėgdami komjaunuoliai bandė 
padegti, apsaugai, pradėtas miestelio 
apvalymas nuo komunistų ir jiems 
prijaučiančių.

Partizanų štabas įsikūrė buvu
siuose Šaulių namuose, prie kurios 
netrukus suplevėsavo trispalvė. Parti
zanai atstatė telefoninį ryšį. Buvo 
išstatyti sekimo postai.

Netrukus įvyko ir pirmasis gink
luotas susirėmimas. Apie 8 vai. ryto 
telefonu buvo gauta žinia apie iš Ute
nos geležinkeliu Saldutiškio link 
vykstančią automatricą, kuria bėgo 
keliolika ginkluotų raudonarmiečių ir 
komunistų. Automatricai pulti buvo 
pasiųsta smogiamoji grupė, kuri ap
supo stoties rajoną. Kai automatrica 
atvyko į stotį, partizanai puolė, šau
dydami iš pistoletų. Kilo susišau
dymas. per kuri du komunistai žuvo ir 
trys buvo paimti į nelaisvę. Kiti su
spėjo su automatrica pabėgti. Partiza
nams atiteko 5 šautuvai, nemažai 
šovinių ir pora rankinių granatų. Šiame 
susirėmime buvo sužeistas partizanas 
Antanas Samsonas.

Birželio 24-ąją partizanų štabas 
rūpinosi partizanų organizavimu kai
myninėse vietovėse, gyventojų sau

gumu. Į artimiausias apylinkes buvo 
išsiuntinėti atitinkami įsakymai ir 
nurodymai. Iš Saldutiškio būrio pra
dėjo formuotis rinktinė, apjungianti ir 
kaimyninėse vietovėse susiforma
vusius būrius.

Šią dieną rinktinė pradėjo pildytis 
ir lietuviais kariais iš buvusio 29-ojo 
šaulių teritorinio korpuso. Atvykus 
dviem sunkvežimiams su ginkluotais 
kariais, rinktinės apginklavimas ir jos 
galia gerokai padidėjo. Manytina, kad 
šiais sunkvežimiais atvyko iš Varėnos 
poligono korpuso 615-ojo artilerijos 
pulko karių grupė ir iš Pažeimenės 
stovyklos Itn. vadovaujama atsilai
svinusių karių grupė. Atvykusius 
karius kpt. E. Petrauskas nukreipė į 
Linkmenis, čia pradėjusių veikti par
tizanų pastiprinimui.

Birželio 25-ąją prasidėjo Raudo
nosios annijos traukimasis Saldutiškio- 
Labanoro keliais. Sekimo postams pra
nešus, kad keliu nuo Utenos Linkmenų 
kryptimi vyksta keturi ginkluoti 
sunkvežimiai, buvo pakeltas Linkmenų 
būrys. Partizanams su sunkvežimiu 
išvykus priešpriešiui raudonarmiečiams 
ir apšaudžius pirmąjį raudonarmiečių 
kolonos sunkvežimį buvo nukauti 9 
vykusieji juo, o 2 sugebėjo pabėgti. 
Partizanų rankose liko sunkvežimis, 
vienas lengvas kulkosvaidis ir daug 
pistoletų. Kiti sunkvežimiai paskubomis 
apsigręžė ir pasuko Kirdeikių link. 
Laiku įspėti, šiuos sunkvežimius 
pasitiko Kirdeikių partizanai. Per 
kautynes pastariesiems irgi atiteko 
vienas sunkvežimis. Kitiems dviem
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sunkvežimiams pavyko prasiskverbti 
Tauragnų kryptimi.

Šiose kautynėse Saldutiškio rink
tinė patyrė pirmuosius nuostolius. 
Linkmenų būtyje žuvo 615-ojo 
artilerijos pulko eil. Petras Bieliauskas, 
Kirdeikių būryje - psk. Bronius 
Želnys.

Raudonarmiečiams, pėsčiomis 
besitraukiantiems keliu iš Molėtų 
pusės link Labanoro, kelią pastojo 
Labanoro partizanai. Kautynės laba- 
noriečiams buvo nuostolingos - žuvo 
partizanai Andrius Gasiulis ir Jurgis 
Bimba.

Birželio 25-ąją rinktinė dar labiau 
sustiprėjo pavakare atvykus atsilai
svinusiems lietuviams kariams iš 179- 
osios šaulių divizijos. Dabar jau 
rinktinė išaugo iki 150 žmonių, iš kurių 
per 50 buvo ginkluoti.

Birželio 26-ąją raudonarmiečiai 
pradėjo trauktis jau stambiais vienetais. 
Kovai su didesnėmis pajėgomis trūko 
ginklų. Buvo pasiųstas sunkvežimis į 
Švenčionėlius, iš kur parvežė du rusų 
gamybos kulkosvaidžius, šaudmenų ir 
tvarstomosios medžiagos.

Iškilus grėsmei, kad traukdamosios 
stambios Raudonosios armijos dalys 
gali apsupti rinktinę, pradėta ieškoti 
pagalbos. Atsitiktinai pavykus susi
siekti telefonu su Vilniumi, kpt. 
E. Petrauskui pasisekė pakalbėti su 
gen. št. pik. Itn. K. Dabulevičiumi, 
kurio buvo paprašyta aviacijos para
mos. Ir iš tiesų po kiek laiko parama 
atėjo, pasirodžius vokiečių žvalgy
biniam lėktuvui virš Molėtų-Labanoro 

plento. Po to šeši vokiečių bombo
nešiai bombardavo raudonarmiečių 
kolonas.

Bet tai buvo tik laikina priemonė. 
Rinktinės štabas, siekdamas užkirsti 
raudonarmiečiams kelią į Saldutiškį, 
išstatė užtvarą kelių sankryžoje prie 
Puškoriškių kaimo, maždaug apie 4 km 
į vakarus nuo Saldutiškio. Čia įvyko 
įnirtingos kautynės su daug stam
besnėmis priešo pajėgomis, po kurių 
raudonarmiečiai atsitraukė, pasukdami 
Tauragnų link. Čia jiems pabandė kelią 
pastoti tauragniškiai partizanai, bet 
partizanų jėgos buvo per menkos ir jie 
buvo išblaškyti.

Kautynėse prie Puškoriškių kaimo 
žuvo eil. Lašinskas ir vienas neži
nomas kareivis. Partizanams atiteko 
raudonarmiečių paliktas kautynių 
vietoje nemažas grobis: keletas šau
tuvų, keliolika sunkvežimių, lankelis ir 
radijo stotis.

Po šių kautynių vyko tik nedideli 
susirėmimai, daugumoje pavieniai 
susišaudymai. Pasklidus gandui, kad 
Saldutiškyje esą vokiečių desanti
ninkai, raudonarmiečiai nedrįso veržtis 
per miestelį, tik kartkartėmis per 
miestelį sunkvežimiais pravažiuodavo 
nedidelės jų grupės, bet dideliu 
greičiu, atstatę šautuvus.

Partizanai ramesnį laikotarpį 
panaudojo, rūpindamiesi apsiginkla
vimu, įvairiais būdais gaudami ginklų 
iš bėgančių raudonarmiečių. Telefonu 
buvo susisiekta ir su Pabradės poli
gonu. Gen. št. pik. Itn. V.Stanulis 
pažadėjo 2 sunkvežimiais atsiųsti sun-
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kiųjų ir lengvųjų kulkosvaidžių, kelis 
šimtus šautuvų, šovinių, bet pažadėtas 
transportas taip ir neatvyko, nes 
negalėjo pravažiuoti per Joniškį, kur 
tuo metu vyko partizanų kautynės su 
raudonarmiečiais, ir teko sugrįžti atgal.

Sekančios didesnės ir nuosto- 
lingiausios kautynės įvyko birželio 
29 d. pavakare, kai raudonarmiečiams 
su 12 sunkvežimių ir 3 šarvuotais 
automobiliais pavyko prasmukti Sal
dutiškio keliu Linkmenų link. Perspėti 
Linkmenų partizanai jiems pastojo kelią 
prie Pažiezdrės kaimo. Šarvuoti auto
mobiliai, nepaisydami partizanų ug
nies, prasiveržė ir nuvažiavo į Kalta
nėnų pusę, o sunkvežimiais vykę rau
donarmiečiai stojo į kovą.

Įnirtingas Linkmenų partizanų pasi
priešinimas buvo palaužtas, kai du 
vietiniai komunistai padėjo raudon

armiečiams per raistus išeiti 
partizanams į užnugarį. Kautynėse 
žuvo keturi partizanai: Antanas Vaiciu- 
konis. Jonas Tarulis. Stasys Talčiau- 
skas ir Adomas Žvogžlys.

Tą pat dieną susirėmimuose žuvo 
Labanoro kuopos partizanas Julius 
Gricius, Ginučių kuopos eil. Jonas 
Grigas ir partizanas Albinas Matuse
vičius.

Sekančiomis dienomis vyko tik 
pavieniai susirėmimai ir belaisvių 
ėmimas.

Liepos 2 d. į Saldutiškį įžengė 
vokiečių kariuomenės motorizuotas 
dalinys. Tą dieną dar žuvo partizanas 
Stasys Matuzevičius. bet partizaninė 
kova iš esmės buvo užbaigta.

Vėliau rinktinė, jau išaugusi iki 650 
vyrų, buvo paleista, atidavus ginklus 
komendantūrai.

Atsiprašome Stasio Kezio ir skaitytojų, kad taupydami vietą nespausdinome 
gausių straipsnio nuorodų į naudotus šaltinius ir literatūrų. Jei skaitytojus 
domintų panaudoti šaltiniai ir literatūra, prašome kreiptis į redakciją. 
Maloniai suteiksime visą informaciją.

Redaktorius
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Išėjusiems negrįžti
Algirdas Šukys

Aš, Algirdas Šukys, gimiau 1926 
metų sausio mėn. 8 d. Šiaulių mieste 
geležinkelio tarnautojo šeimoje. Turė
jau seserį Sofiją šešeriais metais 
vyresnę už mane. Šiauliuose gyveno
me iki 1937 metų. Iki Klaipėdos krašto 
aneksijos gyvenome Pagėgiuose, 
vėliau Palangoje. Tėvų šeimai iširus, 
tėvas Julijonas Šukys liko gyventi 
Šiauliuose, ten mirė 1944 metais, ten ir 
palaidotas.

1939 metais apsigyvenome Kaune. 
Mama dirbo „Paramos“ kooperatyve 
pardavėja, sesuo lankė mašinraščio- 
stenografijos kursus, aš mokiausi 
„Aušros“ gimnazijoje ir čia 1941 metais 
baigiau trečią klasę.

1941 metų gegužės mėnesio pabai
goje mama dėl sutrikusios sveikatos, 
gavusi sanatorinį kelialapį į Korostovo 
sanatoriją, išvyko gydytis į Krymą. 
Ten ją ir užklupo Antrasis pasaulinis 
karas.

Mano sesuo tuo metu jau buvo 
ištekėjusi už Lietuvos kariuomenės 
karininko Jono Dovydėno, kuris Lietu
vai atgavus Vilnių tarnavo Vilniaus 
garnizone.

Kilus karui likau vienas Kaune be 
pragyvenimo šaltinio, todėl lankyti 
gimnazijos nebegalėjau ir įsidarbinau 
„Paramos“ kooperatyvo vienoje iš

Straipsnio autorius prie paminklo žuvu
sioms Sedos kautynėse 

parduotuvių mokinuku. Mano seserį 
jos vyras iš Vilniaus išvežė į savo 
tėviškę - Pasvalio miestą. Sesers 
vyras jaunesnysis leitenantas Jonas 
Dovydėnas tarnavo performuotoje 
kariuomenėje - Raudonojoje armijoje - 
Vilniaus garnizone, o karui kilus, buvo 
Pabradės poligone. Raudonajai armijai 
traukiantis iš Lietuvos jis dezertyravo. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, iki 1942 
metų jis tarnavo savisaugos batalione
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prie Molodečno Baltarusijoje. 1942 
metais jam pavyko demobilizuotis iš 
kariuomenės ir, kadangi prieš mokslą 
Lietuvos karo mokykloje jis buvo 
baigęs Pasvalio komercijos mokyklą, 
įsidarbino ir dirbo „Pienocentro“ 
sistemoje buhalteriu- revizoriumi.

1942 metais mano sesuo pakvietė 
gyventi pas ją į Pasvalį. Jos kvietimu 
pasinaudojau. Pasvalyje išlaikęs vieną 
egzaminą, buvau priimtas į penktą 
Petro Vileišio gimnazijos klasę. 1944 
matais baigiau šeštą klasę. Tuo metu 
šioje gimnazijoje mokytojavo tokie 
žymūs pedagogai kaip neseniai JAV 
miręs Antanas Musteikis, rašytoja 
Halina Korsakienė, Vilniaus pedago
ginio instituto docentas lotynistas 
Kazlauskas ir kiti.

1944 metais liepos mėnesį vokiečių 
kariumenei besitraukiant, Pasvalyje 
susibūrė grupė jaunuolių nuspren
dusių trauktis į Vakarus. Mūsų grupei 
vadovavo atsargos jaunesnysis leite
nantas pasvalietis Ignas Uogintas. 
Tuo metu Pasvalio geležinkelio stotyje 
stovėjo ešelonas vagonų su karo 
ligoninės, kurią vokiečiai buvo numatę 
įrengti Pasvalio gimnazijos patalpose, 
inventoriumi bei maisto produktais. 
Tačiau frontui sparčiai artinantis 
vokiečiai šių planų atsisakė. Minėtą 
ešeloną su karo ligoninės įranga 
evakuoti nebebuvo įmanoma, kadangi 
Šiauliai jau buvo bolševikų užimti.

Liepos mėnesio viduryje (tikslios 
datos neprisimenu) atvyko vokiečių 
karo gydytojo vadovaujama grupė 
kariškių, turėjusi įpareigojimą sude

ginti ešeloną su karo ligoninės turtu. 
Sutikome vokiečius ir mums pasisekė 
susitarti, kad jie leistų miesto gyven
tojams pasinaudoti ešelone esančiu 
turtu: patalyne, medikamentais, maisto 
produktais. Tuo metu Pasvalyje jokios 
valdžios nebeliko, tad miesto šeimi
ninkais tapome mes patys. Mūsų tarpe 
buvo ir ginkluotų paleistos vietinės 
rinktinės karių. Kai kurie suburtos 
grupės dalyviai buvo ginkluoti iš 
palėpių ištrauktais slėptais ginklais ar 
surinktais iš vietinės rinktinės sava
norių.

Liepos viduryje mūsų grupė iš 
keliolikos jaunuolių dviračiais patrau
kėme Žeimelio link į Žemaitiją, kur 
turimomis žiniomis būrėsi ginkluoti 
būriai. Judėjome neskubėdami, kad 
neatsiliktų mūsų gurguolė - arklio 
traukiamas vežimas su maisto pro
duktais. Pro Žeimelį patraukėme Telšių 
link. Kelionės metu teko papildyti 
maisto atsargas. Maistą pirkdavome 
už ostmarkes iš valstiečių, o kai kur 
rasdavome apleistus ūkius be žmonių.

Telšiuose praleidome apie savaitę. 
Tuo metu per Telšius link apsuptos 
vokiečių Kuršo grupuotės veržėsi 
vokiečių tankų divizijos „Didžioji 
Vokietija“ tankai. Stebėjomės galingais 
„karališkaisiais tigrais“, kurie judėjo tik 
naktimis. Matėme ir jų grįžtančius 
likučius nepavykus pralaužti Kuršo 
blokados.

Iš Telšių keliavome į Sedą, kur jau 
formavosi pirmas Lietuvos savanorių 
pėstininkų pulkas, vėliau pervardintas 
į Tėvynės Apsaugos rinktinę. Mūsų
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grupė buvo įtraukta į trečios kuopos 
sąrašus. Be pasvaliečių kuopoje buvo 
Zarasų bei kitų rajonų savanorių. Kuo
pos vadu buvo paskirtas jaunesnysis 
leitenantas Ignas Uogintas. Kuopa 
laikinai buvo perkelta prie Papilės. Čia 
išsikasę apkasus užsiėmėme poziciją. 
Tuo metu frontas stabilizavosi ir mes 
tiesioginių kontaktų su priešu netu
rėjome. Kai kada grupė karių buvo pa
siunčiama į aplinkinius kaimus, kur 
turimomis žiniomis apsilankydavo 
„samogono“ medžiotojai - raudon
armiečiai.

Kiek prisimenu, rugsėjo mėnesį 
grįžome į Sedą. Čia užėmėme poziciją 
pietinėje Sedos miestelio pusėje ryti
niame Varduvos upės krante.

Kuopos ginkluotė buvo menka. 
Kuopa turėjo vieną vokišką sunkųjį 
kulkosvaidį MG-42, kurį išsimainėme 
su vokiečiais už lašinukus. Savanoriai 
buvo daugiausia ginkluoti prancūzų 
karabinais, buvo rusiškų „triochli- 
neikų“, vienas kitas vokiškas šau
tuvas. Šaudmenų turėjome atsivežę 
ribotą kiekį. Iš vokiečių nei ginkluotės, 
nei šaudmenų negavome.

Pirmas ir paskutinis mūšis prasidėjo 
spalio 7 dienos rytą. Priešais mūsų 
kuopos poziciją maždaug 400 metrų 
atstumu buvo įrengta smulkaus kalibro 
prieštankinės patrankėlės PAK pozicija. 
Pastarąją nelauktai užgriuvo priešo 
tankai jai neiššovus nė vieno šūvio. 
Tankas mūsų akyse tiesiog sutraiškė 
pabūklą. Mūsų kuopa prieštankinių 
ginklų („pancerfaustų”) neturėjo, todėl 
tankams prasiveržus pirmo bataliono 

vadas davė įsakymą persikelti per 
Varduvos upę į kitą pusę plaukte, nes 
šiauriau esantis tiltas į Sedos centrąjau 
buvo raudonarmiečių užimtas. 
Varduvos upė buvo siaura bet gili. 
Plaukiant į kitą krantą buvome priešo 
automatininkų apšaudomi jau nuo 
abiejų krantų. Varduvoje žuvo nemažai 
vyrų. Plaukdamas į vakarų krantą, 
pamatęs iš ten šaudančius 
automatininkus, savo turimą prancū
zišką karabiną ir šovinius nuskandinau. 
Dar prieš Varduvos forsavimą buvau 
lengvai sužeistas į nugarą, o upėje dar 
buvo peršautas kairės rankos delnas. 
Vakariniame Varduvos krante 
išplaukusius daugumoje sužeistus 
vyrus automatininkai surinko ir nuvarė 
prie namelio, kuriame buvo įsikūręs 
kažkoks štabas. Mūsų buvo apie 20 
sužeistų. Šlapius suguldė prie namelio 
lauko sienos, užmetė didelį brezentą ir 
pastatė sargybinį mus saugoti. Vakare 
suvarė į namelio pastogę. Jokios 
medicininės pagalbos, nei maisto, nei 
vandens negavome. Spalio 8 dienos 
rytą susodino visus sužeistus į 
„študebekerį“ ir nuvežė į Telšius. Čia 
visus suvarė į Telšių gimnazijos 
katilinę. Gimnazijoje tuo metu buvo 
įrengta raudonarmiečių karo ligoninė. 
Vakare atėjo karinis medikas, apžiūrėjo 
sužeistus, apraišiojo, kai kam davė 
kažkokių piliulių. Buvau peršalęs, 
sužeista ranka pradėjo mėlynuoti. 
Karinis medikas pasakė, kad „ruku 
nado rezat“ (ranką reikia pjauti). 
Atsakiau, kad neduosiu pjauti. Pasakęs, 
kad „podochneš kak sobaka“ (nudvėsi
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kaip šuo), užbarstė žaizdą jodoformo 
milteliais, subintavo. Telšių „ligoninėje“ 
praleidau apie 10 dienų. Per tą laiką 
ranka pradėjo sveikti. Mano 
bendražygiui iš Sedos Juozui Karobliui 
nuo Pasvalio buvo blogiau. Jam 
automato kulka pataikė į sėdmenis, 
išpjaustė, tačiau kulkos taip ir nerado.

Iš Telšių mus išskirstė. Dalis sužei
stųjų, jų tarpe ir aš, buvome pervežti į 
Daugpilio tvirtovę, po mėnesio iš čia 
buvome transportuoti gyvuliniais 
vagonais šiaurėn į Vologdos srityje 
prie Sokolo miesto esančią karo 
belaisvių stovyklą Nr. 193 NKVD. Čia 
buvo mišrus karo belaisvių kontin
gentas. Daugiausia buvo vokiečių. Iš 
sovietinių respublikų piliečių buvo 
daug lietuvių, latvių, estų, ukrainie
čių- vlasovininkų. Karo belaisvius 
vokiečius vesdavo darbams į Sokolo 
mieste esantį popieriaus-celiuliozės 
kombinatą, tačiau sovietinių respublikų 
piliečių už stovyklos ribų neišleisdavo. 
Mes dirbome statybos brigadose, sta
tėme barakus naujiems belaisviams 
apgyvendinti. Statybos brigadoms 
vadovavo karo belaisviai latviai.

1945 metų pradžioje mus, sovietinių 
respublikų piliečius, pargabeno į 
filtracijos lagerį Urale Molotovo srityje 
(dabar Permės). Kozelo rajone prie 
geležinkelio stoties „Polovinka" veikė 
akmens anglies kasykla Nr. 13. Pra
džioje mes žali „šachtininkai“ dirbome 
„lesogonais“ - į šachtą gabendavome 
medieną tvirtinimo reikalams. Medieną 
nuleisdavo liftais, o patys vaikščio
jome laiptais pėsčiomis į 400 metrų 

gylio šachtą žemyn. Laiptai - tai pa
prastos kopėčios su kas 10 metrų 
viena nuo kitos esančiomis aikštelėmis 
poilsiui. Leistis žemyn paprasčiau, o 
po darbo (8-10 valandų pamainos) 
aukštyn savo kojomis - varginga. Kai 
kurie išsekę „šachtininkai“ netekę jėgų 
lipdavo į anglį keliančius liftus, o to 
mums neleisdavo daryti ir už tai baus
davo. Šviesos šaltinis - žibalinė lempa 
su kabliu. Po kelių mėnesių darbo me
dienos gabentojais buvau perkvali
fikuotas į anglies gręžėjus. Šios parei
gybės darbininkai buvo aprūpinti šal
mais bei prie šalmo pritvirtintais aku
muliatoriniais šviestuvais.

Žiema Urale šalta, 40 laipsnių že
miau nulio - normalu. Avalynė - gumi
niai kaliošai su autais. Nuo lagerio 
barako iki šachtos „skylės“ apie 300 
metrų, tačiau sušalti nespėdavome, nes 
sargybiniai varydavo judėti „bėgte“. 
Oras šaltas, bet sausas. Šachtoje šil
čiau.

Maitino pakenčiamai: kvietinės 
duonos davinys parai - 600 gramų. 
Dienos darbo normą išpildžius, priedo 
dar 600 gramų. Išpildžius 5 ir 10 dienų 
iš eilės dienos darbo normas, papil
domi premijiniai talonai. Pagal šiuos 
talonus po keliasdešimt gramų riebalų, 
keli šimtai gramų žuvies, marmelado. 
Duona kvietinė neskalsi: pusę kepa
lėlio suvalgydavome vienu prisėdimu. 
Nuo 1945 metų rudens pradėjome 
gauti „amerikonišką” maistą: konser
vuotą juodą duoną (iš kur Amerikoje 
juoda duona?), lašinius, kiaulienos 
konservus (vadinamus „antruoju
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frontu"). Dažnai „amerikonus“ pabar
davome, nes kartais mėsos davinį pa
teikdavo viščiukų „tabaka" pavidalu. 
Davinio svoris toks pat. o kalorijų iš 
tokio viščiuko mažai. Kai žiemą gele
žinkelį užpustydavo, tai porą savaičių 
penėdavo miltų su sūdyta menke 
sriuba. Teisybę sakant, kai geležinkelį 
pravalydavo nuo sniego, „sutaupytą“ 
davinį atiduodavo. Tai būdavo šventė.

Higienos gyvenimo sąlygos bai
sios. Barakuose nebūdavo šalta: kiaurą 
parą „buržuikose" - geležinėse stati
nėse - degdavo akmens anglis, kurios 
netrūko. Karšto vandens pasišildy- 
davome konservų dėžutėse ant 
„pečiaus“, tačiau ne visada būdavo - 
šalto vandens. Kartais mes, gręžėjai, 
rankas nusiplaudavome šarmu iš 
akumuliatorių. Nors rūbai būdavo šilti 
(vatinė „fufaika“ ir tokios pat vatinės 
kelnės), tačiau rūbų nakčiai nusiimti 
negalėdavome dėl blakių. Beje, dukart 
metuose barakuose atlikdavo dezin
fekciją. Užklijavę sienų plyšius, barake 
degindavo sierą. Po paros blakių „eg
zekucijos" po dviaukščiais narais 
rasdavome krūvas blakių „lavonų".

1946 metų žiemą su bendraminčiais 
sutarėme bėgti iš lagerio. Mūsų „trio“ 
tai atsargos jaunesnysis leitenantas 
Kalinauskas (vardo neprisimenu), Se
dos bendražygis, pasvalietis Juozas 
Karoblis ir aš - jaunas kareivis. Porą 
savaičių ruošėme džiūvėsius, rinkome 
cukrų. Pinigų neturėjome. Mūsų tarpe 
buvo gabių medžio drožėjų, kurie 
išdrožė šachtos Nr. 13 antspaudus. 
Kovo mėnesio pradžioje apsirūpinę 

„dokumentais“, kad mes kaip šachtos 
Nr. 13 laisvai samdomi darbininkai 
vykstame atostogų į Lietuvą. Užsikasę 
anglies vagonuose, išvykome namo. 
Mums svarbu buvo pravažiuoti Molo
tovą (Permę) - lagerių zoną. Permės 
geležinkelio stotyje, norėdami sušilti ir 
atsigerti karšto vandens (karo metais 
kiekvienoje geležinkelio stotyje visą 
parą galima buvo nemokamai gauti 
„kipiatoko" - karšto vandens), išlin
dome iš anglies vagono. Štai čia ir 
pakliuvome į geležinkelio milicijos 
pareigūno rankas. Pavartęs mūsų „do
kumentus“ jis atidavė juos, sakydamas, 
kad jeigu jūsų dokumentai „lipovyje“, 
t. y. netikri, jūs Maskvoje tikrai įkliūsite. 
Iki šio laiko nesuprantu kas sutrukdė 
jam paprasčiausiai paskambinti į lagerį 
ar šachtą ir išsiaiškinti dėl „vykstančių 
atostogų“ laisvai samdomų piliečių. 
Kas tai: humaniškas poelgis ar papra
stas žioplumas?

Nuo Permės važiavome jau ne 
anglių vagone. Keliavome keleiviniais 
traukiniais tambūruose, o kartais ir ant 
stogo. Maskvą pravažiavome sėkmin
gai. Tokiu būdu, po kelių parų kelionės, 
pasiekėme Vilnių. Čia mūsų keliai išsi
skyrė. Bendražygis Kalinauskas liko 
Vilniuje, vėliau jis įsidarbino Vilniaus 
plukdymo kontoroje ekonomistu, beje 
šioje įstaigoje jis dirbo ir prieš karą, 
Juozas Karoblis išvyko į Kauną. Čia jis 
pasikeitė pavardę tapdamas Juozu 
Karbulioniu. Aš likau Vilniuje.

Mano mama, kilus karui, grįžti į 
Lietuvą negalėjo. Grįžo į Vilnių ji tik 
Lietuvai tapus vėl „tarybine“, surado
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Pasvalyje seserį. Neradusi manęs, 
pradėjo ieškoti per Raudonąjį kryžių. 
Beje, mama karo metu buvo įdarbinta 
per Lietuvos atstovybę Udmurtijoje 
Debiosų lietuvių vaikų pabėgėlių 
namuose, o šiam persikėlus į Saratovą, 
kartu persikėlė ir ji. Šiuose vaikų pabė
gėlių namuose dirbo ir jos pažįstamas 
iš Kauno profesorius Matas Mickis, 
profesorius Jonas Krikščiūnas.

Grįžęs į Lietuvą, apsigyvenau pas 
mamą Vilniuje. Vilniuje pagal mano 
pateiktą Uralo „dokumentą", jį atitin
kamai „sušlapinus“ červoncais gavau 
laikiną asmens pažymėjimą ir įsidarbinau 
miškų pramonės ministerijos, kur dirbo 
mama, ūkio dalyje elektriku. Vėliau 
baigiau Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją, 
Lietuvos žemės ūkio akademiją.

Mano kovos draugų likimai susi
klostė skirtingai. Besitraukiančių iš 
Pasvalio grupėje buvome trys šeštą 
klasę baigę gimnazistai: aš. Algirdas 
Šukys, pasvaliečiai Stasys Tamulionis 
su broliu Broniumi bei Bronius Gudas, 
taip pat Pasvalio bibliotekos darbuo
tojas Albinas Vaitkus ir grupės vadas 
atsargos jaunesnysis leitenantas Ig
nas Uogintas.

Aš, kaip anksčiau minėjau, su
žeistas patekau nelaisvėn.

Stasiui Tamulioniui su broliu 
pavyko sveikiems pasitraukti į 
Vokietiją. Stasys čia baigė lietuvių 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir 1949 
metais emigravo į JAV. Čia gavo JAV 
pilietybę, dalyvavo JAV-Korėjos kare. 
Pasibaigus karui buvo demobilizuotas 

ir kaip karo veteranas pasinaudojo 
teise studijuoti valstybės sąskaita. 
Baigęs mokslus įgijo hidrotechniko 
specialybę ir dirbo gamtos apsaugos 
sistemoje. Dabar gyvena Kalifornijoje. 
Vilniuje įsigijo butą. Žiemą gyvena 
JAV, o vasarą Vilniuje.

Bronius Gudas sėkmingai pasi
traukė.

Kuopos raštininkas Albinas Vait
kus su pulko likučiais traukėsi į Vokie
tijos vakarų zoną. Iš čia pateko į JAV, 
pakeitė pavardę ir tapo Mariumi Kati
liškiu, parašė atsiminimų knygą „Išėju
siems negrįžti“. Ten mirė, ten ir palai
dotas. Beje, Pasvalio valstybinė biblio
teka pavadinta jo vardu.

Jaunesnysis leitenantas Ignas 
Uogintas su grupe karių patraukė 
apsuptos Kuršo grupuotės link, įsiliejo 
į Vermachto eiles ir kovojo ten iki pat 
Vokietijos kapituliacijos. Iš Kuršo 
pateko į Vorkutos lagerį. Buvo Vorku
tos lagerio sukilimo organizatorių 
komiteto narys. Atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Šiauliuose. Čia 1995 me
tais mirė ir palaidotas.

Mano trečios kuopos sąrašuose 
buvo ir „plechavičiukai“ - prezidento 
Antano Smetonos žmonos broliai 
Jurgis ir Viktoras Chodakauskai.

Pirmame pulke tarnavo ir 
Gediminaičių palikuonis, save titulavęs 
Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, 
jaunesnysis leitenantas Klausutis 
Gediminas-Beržanskis.
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Dr. Kaziui G. Ambrozaičiui - 90
Žinomas rezistentas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis ir vadovas, ilgametis 

Lietuvių fronto bičiulių tarybos narys ir šio judėjimo aktyvistas, „Į LAISVĘ“ fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti steigėjas ir ilgametis pirmininkas, visuomenininkas bei 
mecenatas dr. Kazys G. Ambrazaitis švenčia savo amžiaus 90-tąjį jubiliejų.

Ta proga sveikiname gerbiamą Jubiliatą su šia prasminga ir reikšminga 
gyvenimo švente bei linkime nenuilstančios energijos, kūrybingų metų bei darbų.

Mielas Daktare, klaidžiuose ir sudėtinguose gyvenimo labirintuose dažnai 
kelius užpusto kasdieniai rūpesčiai. Bet, kai pavasario saulė sušildo žemę ir 
sugrįžta paukščiai, sieloje pražysta džiaugsmas. Visuomet buvote svarbių darbų 
ir idėjų verpete, ne tik apsuptas bendraminčių ir bendražygių, bet ir asmeninio, 
profesinio ir visuomeninio gyvenimo sėkmių ir pasiekimų džiaugsmo. Tegu 
niekada nevysta trapūs gyvenimo žiedai, o vilties spinduliai ramina ir guodžia 
sutinkant kiekvieną rytą ir išlydint dieną. Ilgiausių Jums metų!

Prof. dr. Kęstučiui I. Skrupskeliui - 70
Profesorius dr. Kęstutis L Skrupskelis savo moksline ir visuomenine veikla 

gerai žinomas ne tik JAV akademinei visuomenei, lietuvių bendruomenei, bet ir 
Lietuvos mokslo bei kultūros žmonėms, studentams, buvusiems rezistentams, 
bendrų idėjų ir darbų bendraminčiams. Šį pavasarį Profesoriui sukako 70 metų.

Nuoširdžiai sveikiname Jubiliatą su pirmuoju solidesnių amžiaus jubiliejumi 
ir linkime gražių bei prasmingų metų, reikšmingų darbų ir pergalių krepšinio 
aikštelėje!

Gerbiamas Profesoriau, gyvenimas dovanojo žmogui ir skausmą, ir džiaugsmą, 
gėrį ir blogį, meilę ir neapykantą. Bet nežiūrint visų patirtų sunkumų ar negandų, 
mes jas užmirštame ir prisimename tik tai, kas buvo gera ir gražu. Tegul ir ateityje 
jus lydi artimų žmonių ir bičiulių meilė bei pagarba, tegul visur ir visada jus lydi 
laimė, džiaugsmas ir įkvėpimas naujiems darbams bei siekiams.

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

„l LAISVĘ“ žurnalo redakcija
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Naujos knygos apie 
Lietuvos praeitį, žmones 

bei jų likimus
Vidas Vitkus

2007 m. pabaigoje - 2008 m. 
pradžioje leidykla „Naujasis lankas“ 
išleido kelias naujas ir pakartotino 
leidimo Lietuvos rezistencinę praeitį ir 
tremties tragizmą menančias bei 
įamžinančias knygas.

Viena iš jų - daugiau nei 700 
puslapių, trijų autorių - Stanislovo 
Abromavičiaus, Kęstučio Kasparo ir 
Rūtos Trimonienės knyga - 
„Didžiosios Kovos apygardos 
partizanai“. Tai knyga apie Ukmergės, 
Trakų, Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos 
ir kitų, šios partizanų apygardos 
teritorijoje veikusių partizanų 
ginkluotą kovą su sovietiniais 
okupantais. Knygos medžiaga paremta 
archyviniais dokumentais, partizanų, 
jų rėmėjų pasakojimais. Sudaryta plati 
Didžiosios Kovos apygardos įvykių 
kronika, išdėstyti šios apygardos 
partizaninės kovos etapai, skelbiama 
vadovybės struktūra nuo bataliono iki 
apygardos vadų, taip pat apie 4000 
partizanų ir laisvės kovų dalyvių 
sąrašas su trumpais biografiniais 
duomenimis. Knygoje, pasiremiant

Stanislovas Abromavičius
Kęstutis Kasparas 

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos apygardos
PARTIZANAI

liudininkų pasakojimais, skelbiama 
įdomi medžiaga apie šiuose rajonuose 
veikusias mokytojų ir mokinių 
pogrindines organizacijas, katalikų 
kunigų veiklą, dar kartą išryškinamas 
išdavikų (buvusių tiek partizanų 
vadovybėje, tiek pačių kovotojų tarpe) 
vaidmuo slopinant pasipriešinimą ir
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susidorojant su laisvės gynėjais. 
Atskleidžiama stribų ir jų informatorių 
nusikalstama veikla, skelbiami stribų 
sąrašai. Knygoje nemažai vietos 
skiriama Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų kovų atmintinoms vietoms ir 
jų įamžinimui. Knygos turinys gausiai 
iliustruotas ano meto kovotojų bei šių 
dienų partizanų kovų vietas 
įamžinančių nuotraukų.

Dvi knygos išleistos partizanų 
vado, Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio (LLKS) tarybos prezidiumo 
pirmininko pirmojo pavaduotojo, 
vėliau ėjusio pirmininko pareigas, 
LLKS Gynybos pajėgų vado, dimisijos 
brigados generolo Adolfo Rama
nausko-Vanago atminimui įamžinti.

PARTIZANŲ VADAS GENEROLAS

ADOLFAS 
Ramanauskas- 

Vanagas
PARTISAN COMMANDER GENERAL 

Praėjusių metų lapkričio mėnesį 
sukako 50 metų nuo šio iškilaus 
Lietuvos rezistencijos dalyvio ir vado 
sušaudymo.

Pirmoji knyga-albumas taip ir 
vadinasi „Partizanų vadas generolas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas“. 
Knygos sudarytoja Adolfo Rama
nausko dukra Auksutė Ramanau- 
skaitė-Skokauskienė. Albume publi
kuojama A. Ramanausko biografija, 
sveikatos būklės (po kankinimų) 
stovio aktas ir įvairios (iš viso - 56) 
A. Ramanausko-Vanago gyvenimą, 
veiklą bei bendražygius užfiksavusios 
nuotraukos, bei kiti dokumentai. 
Leidinys užbaigiamas prof. Antano 
Tylos straipsniu apie Lietuvos ir ypač 
jos pokarinio laikotarpio istorijos 
didybę bei tragizmą, kovotojų 
didvyriškumą ir likimą.

Knygos pažintinę ir išliekamąją 
vertę didina tai, kad visi knygos 
straipsniai ir sveikatos aktas išversti į 
anglų kalbą. Vertėja Teresė Alekna
vičiūtė.

Knygos-albumo leidimą parėmė 
Alytaus, Varėnos ir Lazdijų savi
valdybės.

Antroji knyga, skirta šiam žymiam 
partizanų vadui, pavadinta „Genero
las Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
tautos ir valstybės atmintyje“, 
sudaryta jau iš laisvoje Lietuvoje 
įvairių autorių spausdintos medžiagos 
bei papildyta amžininkų prisiminimais, 
pasisakymais jubiliejinių sukakčių 
proga. Knygoje daug fotografijų, už-
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fiksavusių partizanų vado atminimo 
įamžinimą meno kūriniuose, tą 
atminimą liudijantys dokumentai, 
nuotraukos, eilėraščiai ir kt.

Pratarmę knygai ir įžanginį 
straipsnį apie A. Ramanauską parašė 
A. Ramanauskaitė-Skokauskienė, kny
gos užsklandą - „Apie nuostabą, kurią 
palieka praeitis“ istorikas Kęstutis 
Kasparas.

* * *

Gan dideliu šiems laikams tiražu 
(2000 egz.) šių metų pradžioje 
pakartotinai išleista antra pataisyta ir 
papildyta Laptevų jūros tremtinių 
brolijos „Lapteviečiai“ parengtos 
knygos-albumo „Lietuviai arktyje“

laida. Didelio formato lietuvių ir anglų 
kalbomis išleista knyga skiriama 
lietuvių tautos tremties istorija besido
minčiai visuomenei ir ypač jaunimui.

Knygos sudarytojai Jonas Mar
kauskas ir Jonas R. Puodžius. Ši knyga 
pirmą kartą buvo išleista 2000 metais 
kaip rašytinis ir vaizdinis dokumentas 
paliudyti sovietinį genocidą tais pa
čiais metais Vilniuje vykusiam Tarptau
tiniam kongresui „Komunizmo nusikal
timų įvertinimas“.

Įžanginius žodžius knygai parašė 
Europos Parlamento narys prof. 
Vytautas Landsbergis ir brolijos „Lap
teviečiai“ pirmininkas J. Markauskas.

Knygoje panaudoti buvusių trem
tinių Dalios Grinkevičiūtės, Ričardo 
Vaicekausko prisiminimai bei Gintauto 
Martinaičio piešiniai. Knygoje taip pat 
skelbiami Trofimovsko salos tremtinių 
(su trumpais biografiniais duomenimis 
ir komentarais apie jų likimus) sąrašai.

***
Šių metų balandžio pirmosiomis 

dienomis Į LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialas išleido knygą „Sakalai par
skrido. Julijonas Būtėnas atminties
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liudijimuose“. Plačios apimties (456 
psl.) ir itin gausiai nuotraukomis 
iliustruotos knygos sudarytoja - 
Vitalija Kazilionytė. Knyga skirta 
žymiam Lietuvos prieškario bei pokario 
žurnalistui ir rezistentui Julijonui 
Būtėnui atminti.

Knyga pradedama JAV gyve
nančios lietuvių poetės Julijos Šva- 
baitės-Gylienės, asmeniškai pažino
jusios J. Būtėną, eilėraščiu Julijonui. 
Knygos sudarytojos pratarmėje epizo
diškai pristatomas J. Būtėno gyveni
mas, jo pažiūros ir įsipareigojimai 
Tėvynei, pagrindinį dėmesį kreipiant į 
jo žurnalistinę, o vėliau rezistencinę 
veiklą. Toliau pristatomi J. Būtėno 
mokslo draugai ir bendražygiai, šioje 
knygoje talpinamų straipsnių autoriai, 
asmenys, paskatinę, padėję ir materialiai 
rėmę knygos rengimą bei leidimą.

Knyga suskirstyta į tris dalis, 
kuriose publikuojami straipsniai, 
atsiminimai ir laiškai bei dokumentai. 
Nemažai vietos knygoje skiriama 
J. Būtėno atminimo įamžinimui. Pirmoje 
knygos dalyje publikuojamas ir paties 
Julijono Būtėno straipsnis Atsišau
kimas į politinę sąžinę.

Knygoje spausdinamų atsiminimų 
autoriai suskirstyti pagal Julijono 
Būtėno gyvenimo ir veiklos tarpsnius: 
klasės draugai; mokslo VDU draugai; 
bendradarbiai, kolegos, žurnalistai; 
artimieji; sovietų ir vokiečių okupacijos 
metų bendražygiai; pokario Vokietijos 
laikotarpio bičiuliai, tolimesni draugai; 
Lietuvos partizaninės kovos liudininkai. 
Tarp gausių prisiminimų apie J. Būtėną 
autorių, rasime daug žinomų buvusių 
Lietuvos bei užsienyje gyvenusių ir 
tebegyvenančių lietuvių rezistentų 
nuoširdžių žodžių apie savo draugą, 
pažįstamą ir bendramintį Julijoną.

Knygos pabaigoje skelbiama 
trumpa informacija apie atsiminimų 
autorius, pateikiama straipsnių biblio
grafija, asmenvardžių rodyklė.

Visas šias knygas spausdino 
spaustuvė „MORKŪNAS ir Ko".

* * *
2007 m. lapkričio pabaigoje leidykla 

„Margi raštai“ išleido Tatjanos Macei- 
nienės knygą „Kurgi, mirtie, tavasis 
geluonis?!”, skirtą šimtosioms Anta
no Maceinos gimimo metinėms, kurios 
buvo minimos 2008 sausio 27 dieną- 
jo gimimo ir mirties dieną.

78 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2008

80



■ Knygų lentyna

1987 m. Kajetonas J. Čeginskas rašė: 
„Apskritai apie mirtį nei knygos, nei 
studijos Maceina neparašė ir ta prasme 
savo mirties filosofijos sistemingai 
neišplėtojo. Pabrėžiu žodį sistemingai, 
nes savo gausiuose raštuose mūsų 
žymusis filosofas daug kur mini mirtį. 
Atidus skaitytojas, surankiojęs visas 
užuominas ir įvairiuose sąryšiuose 
dėstomas mintis, lengvai pastebės, kad 
mirties tema Maceinos raštuose užima 
reikšmingą vietą“. Išties taip. Tačiau ... 
nors Maceina ir neparašė atskiros 
studijos apie mirtį, tai dar nereiškia, kad 
jis nesukūrė savos mirties filosofijos, 
juolab kad savo raštuose jis pabandė 
atsakyti į pagrindinius mirties filosofijos 
keliamus klausimus, kuriuos ir 
išvardina.

Siūloma skaitytojui knyga yra 
bandymas, „surankiojus visas užuo
minas ir įvairiuose sąryšiuose 
dėstomas mintis“ kiek sistemingiau 
išdėstyti A. Maceinos mirties filo
sofiją. Knygą sudaro menami pokalbiai 
su filosofu Antanu Maceina apie mirtį, 
kuriuose jis atsako į pagrindinius mir
ties filosofijos klausimus.

Norisi tikėti, kad ši knyga kiek 
palengvins skaitytojui suprasti mirties 
svarbą žmogaus gyvenime ir 
paskatins jį susimąstyti apie savo 
gyvenimą, apie jo prasmingumą bei 
vertingumą mirties akivaizdoje, nes 
mes žinome, kad visi miršta. „Bet kaip 
tik šie „visi“, kaip rašė filosofas, ir 
pridengia pajautimą, kad mes patys 
mirštame, kad mes patys praeiname, 
kad gal rytoj ar poryt mūsų pačių 
nebebus“.

***

Lietuvių kultūros institutas (LK1, 
Vokietija) ir asociacija „Lietuvos-Vokie- 
tijos forumas“ 2008 m. pradžioje išleido 
knygą Iš nepriklausomybės į nepri
klausomybę (Aus Der Unfreiheit Zur 
Freiheit). Knyga yra tęstinis LKI lei
džiamų Vokietijoje organizuotų suva
žiavimų darbų (pranešimų) leidinys 
(Suvažiavimo darbai 2006).

Leidinio sudarytojai Rimantė Čer
niauskaitė ir Vincas Bartusevičius. 
Visi knygoje publikuojami LKI 26-to 
suvažiavimo, vykusio 2006 m. 
pranešimai spausdinami lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Leidinys gausiai 
iliustruotas įvairaus laikotarpio
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istorinėmis ir šio laikotarpio renginių 
nuotraukomis.

Įžangą knygai parašė dabartinis 
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius. Knygoje spaus
dinami 10 įvairių autorių (Audriaus 
Pauros. Vinco Bartusevičiaus. Vytauto 
Landsbergio, barono Wolfgang Frhr. 
von Setten, Justino Karoso. Evaldo 
Ignatavičiaus, Joachim Tauber ir kt.) 
pranešimai, skirti Vokietijos ir Lietuvos 
santykiams praeityje bei atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę aptarti bei 
įvertinti.

2006 m. buvo išskirtiniai Lietuvos 
bei Vokietijos diplomatinių santykių ir 
draugiško bendradarbiavimo istorijoje. 
2006 m. rugsėjo mėn. Šteteno (Stteten) 
pilyje vyko renginiai skirti Vokietijos ir 
Lietuvos diplomatinių santykių atkū

rimo 15-tos sukakties jubiliejui 
paminėti. Tais pačiais metais, spalio 6- 
8 d. Hiutenfelde vyko tradicinis LKI 
suvažiavimas-mokslinė konferencija 
(knygoje spausdinami šio suvažiavimo 
metu skaityti pranešimai). Dar vėliau, 
gruodžio 4 d. asociacija „Lietuvos- 
Vokietijos forumas“ Vilniuje surengė 
metinę konferenciją ..Lietuva ir Vokie
tija: nauji seni kaimynai". Visuose 
renginiuose dalyvavo Lietuvos ir Vo
kietijos valdžios atstovai, politikai, 
diplomatai, mokslo bei kultūros 
veikėjai.

Knyga išleista 500 egz. tiražu. 
Knygą išleido UAB „Vėjasparnis", 
spausdino S. Jokužio leidykla-spau- 
stuvė (Klaipėda).

Jau ketvirtą kartą išleista žinomo 
Lietuvos pokario laikų partizano Juozo 
Lukšos-Daumanto laiškų knyga Laiškai 
mylimosioms. Ją išleido Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungą (LPKTS) 
pagal valstybinę ilgalaikę pilietinio ir tau
tinio ugdymo programą, kurios tikslas - 
tautiškai ir patriotiškai ugdyti Lietuvos 
jaunuomenę.

Knyga iliustruota asmeninėmis 
Juozo ir Nijolės Lukšų nuotraukomis 
(nuotraukų ir knygoje spausdinamų 
laiškų originalai saugojami Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje, čia įsteig
tame Juozo Lukšos-Daumanto memo
rialiniame muziejuje).

Knyga išleista 1000 egz. tiražu ir 
bus išdalinta Lietuvos mokykloms.
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2007 m. rudenį, Vokietijoje veikiantis Lietuvių kultūros institutas (LKL) 
išleido aštuntą savo leidinį, skirtą Vokietijoje ir kitose Europos valstybėse 
organizuotoms lietuvių išeivių studijų savaitėms paminėti - 50 Europos 
letuviškųjų studijų savaičių. Medžiaga Europos lietuviškųjų studijų savaičių 
istorijai. Darbo autorius ir leidinio redaktorius, šio instituto vedėjas dr Vincas 
Bartusevičius.

LK1 buvo įkurtas 1981 m. kovo 7 d. siekiant išsaugoti nuo pražūties lie
tuvių kultūros palikimą Vokietijoje, skatinti bei remti kultūros iniciatyvą, 
palaikyti ir plėsti ryšius su įvairiomis vokiečių įstaigomis bei čia gyvenančiais 
lietuviais. Šiuo metu LK1 veikia centrinė lituanistinė biblioteka, centrinis lietu
vių archyvas. Institutas taip pat ruošia kasmetines mokslines konferencijas, 
leidžia savo leidinį. LK1 jau išleidęs septynis tokius leidinius, kurių autoriai 
Vincas Bartusevičius. Kajetonas J. Čeginskas ir Arthur Hermann.

Naujasis 180 puslapių leidinys 50 Europos lietuviškųjų studijų savaičių 
sudalytas iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje darbo autorius dr. V. Bartusevičius 
apžvelgia studijų savaičių atsiradimo aplinkybes bei raidą, išryškina Lietuvių 
fronto bičiulių vaidmenį inicijuojant ir organizuojant tokias studijų savaites, 
išryškina svarbiausius ir aktyviausius šių studijų savaičių rengėjus, mode
ratorius. pranešėjus, dalyvius. „Studijų savaitės. - kaip rašo darbo pratarmėje, 
jo autorius dr. V. Bartusevičius, - jauyra praeitis". Tačiau ta praeitis verta ne 
tik šių dienų mūsų visuomenės dėmesio, bet ir istorikų studijų. Tai svarbu ir 
dėl to, kad, kaip rašo autorius „studijų savaitės, sudarydamos per pusšimtį 
metų galimybę susitikti lietuviams kultūrininkams beveik iš viso pasaulio 
bendrai apmąstyti savosios buities ir likimo klausimus, bendrai pagyventi kūry
bine nuotaika, tapo vienu iš svarbiausių lietuvių poemigracinio laikotarpio 
laimėjimu

Antroje darbo dalyje talpinami trys priedai su kruopščiai surinkta statistine 
medžiaga apie paskaitininkų, dalyvių skaičių, studijų savaičių rengimo vietas, 
programas, publikacijas spaudoje ir kt. Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ( daugiau nei 50), diagramomis. Kaupiant statistinius duomenis, 
autoriui labai padėjo Alinos Grinienės parengtas hektografuotas leidinėlis 40 
Lietuviškųjų studijų savaičių Europoje. Nuotraukos paimtos iš LK1 bei 
asmeninių autoriaus ir kitų studijų savaičių dalyvių archyvų.

Spausdiname šio darbo pirmosios dalies medžiagos dalį. Tęsinys kitame 
numeryje.

Redaktorius
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50 Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių

Vincas Bartusevičius

Europos lietuviškųjų studijų savaičių apžvalga

I. ĮVADAS

..Susirinkome istorinėje vietoje 
prie Bodensee, kur kitados, prieš 500 
metų, jau rinkosi pirmą kartą Vytauto 
pasiųsti vyrai, kurie pasauliui išdėstė 
anas didžiąsias neteisybes, patirtas iš 
vokiečių ordino. ... Patyrimas rodo, 
kad visokie kongresai bei suvažia
vimai. net tarptautiniai, daugiau reik
šmės turi ne tuo. kad ten perskaitoma 
daug paskaitų, bet užmezgamais ry
šiais. išvystomomis bičiulystėmis ir 
pažintimis. ... Gyvenant į begalybę 
nusitęs iančiose liūdnose tremties 
dienose svetimoje ir kartais dar ne
jaukioje diasporoje - arba ir visai 
vienišai svetimųjų jūroje, - kai 
žmogus daug ko, net pačių bran
giausių dalykų, jau per visą dešimt
meti esi netekęs, - asmeniško ryšio 
palaikymas igyja ypatingos reikšmės. 
Savi bičiuliai, sava lietuviška aplin
ka. sakyčiau, sava mozaikinė šakelė 
anos dingusios Lietuvos laikų gali 
mus šiandien palaikyti, sustiprinti, 
pozityviai nuteikti. ... Mūsų studijų 
savaitėje yra įvairumas: čia matote ir 

socialinius visuomeninius klausimus, 
ir mūsosios tremties rūpesčius, ir 
istorines problemas, ir 1.1., kurias 
mums iškelia ši diena. Tokiais 
žodžiais tuometinis ELF bičiulių 
pirmininkas prof. dr. Zenonas Ivinskis 
atidarė pirmąją Studijų savaitę, kuri 
vyko 1954 m. liepos 26 d. - rugpjūčio 
1 d. Vokietijoje. Ludwigshafene. prie 
Bodeno ežero. Turbūt neatsitiktinai 
pirmininkas iškėlė ypatingą asmeniško 
ryšio palaikymo svarbą to meto be 
galo liūdnomis, vienišomis tremties 
dienomis. Tokie ryšiai laidavo tiek 
sveikos individo dvasinės pusiau
svyros išlikimą, tiek kolektyvinių 
pastangų sėkmę. Antroje Studijų 
savaitėje Z. Ivinskis savo žodžius taip 
papildė: „Lietuvių Fronto Bičiulių 
Europoje studijų savaitė bus pasi
sekusi. jeigu šalia vertingt{ asme
niškų ryšių ir minčių pasikeitimų iš 
girdėtų paskaitų ir diskusijų bus 
laimėta naujų paskaitų ir diskusijų, 
jeigu pagaliau pilkoje mūsų tremties 
kasdienybėje bus sutvirtintas ir su
stiprintas mūsų nepaliaujamas tikė
jimas į Lietuvos ateitį ir į lietuvių tau-
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tos prisikėlimą. O jis turi mus pa
laikyti ir apspręsti mūsų žingsnius 
Lietuvos labui

Jo žodžiai tarsi pranašiškai nurodė 
laikui bėgant atsiradusią programos 
įvairovę ir susidariusią Studijų savai
tės dvasią. Tačiau tada turbūt nei 
pirmininkas, nei kas kitas iš susi
rinkusiųjų 55 dalyvių būrelio tiksliai 
nežinojo ir negalėjo žinoti, kokiu keliu 
Studijų savaitės eis, kokia linkme jos 
bus plėtojamos, kiek ilgai bus ištesėta, 
kokią reikšmę jos įgaus Europos 
lietuvių gyvenime.

Šiandieną, 2004 metais, 50 EL 
Studijų savaičių jau yra istorija. Prof. 
A. Maceina kadaise teigė: „Tai, kad 
ištveriame tokiems susitikimams ..., 
kad nesiliaujame vis rinktis ir rinktis; 
ši ištvermė, šis atkaklumas, ši drąsa 
nepavargti - štai kas įprasmina mūsų 
savaites pačiu esmingiausiu būdu. 
Mūsų savaitės yra ženklas, kad esame 
gyvi kaip tremtiniai. Jos yra didelis 
prasmuo, kaip kad kiekvienas pava
sario diegas yra pražiemojusios 
gyvybės prasmuo “3 Šiandieną galime 
konstatuoti, kad 50 tremties metų 
nepajėgė šio gyvybės ženklo už
gniaužti. Studijų savaitės per 50 metų 
išlaikė savo aiškų esminį pobūdį ir 
pirminę paskirtį - būti gyvos ir kūry
bingos išeivijos ženklu. Daugelis lie
tuviškų renginių jau iš anksto buvo 
planuojami pernelyg atsižvelgiant į 
pramoginę jų pusę arba laikui bėgant 
tapo pramoginiai, o Studijų savaičių 
pagrindą sudarė paskaitos ir svar- 
stybos reikšmingais, sakyčiau, egzi

stenciniais klausimais apie mūsų 
tėvynės padėtį ir mūsų padėtį tremtyje. 
Įžiebta tolerancinės kūrybos ugnies 
kibirkštis įsiliepsnojo, laiko tėkmėje 
buvo kurstoma pirminių ir vis naujų 
pasiryžėlių, pastaraisiais metais puose
lėjama jau ir laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos žmonių. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimu neatšaukiamai ir 
neginčytinai baigėsi tremties metas. Iš 
esmės pakito išeivių veiklos reikšmė ir 
prasmė. Studijų savaitės iniciatoriai, 
rengėjai, dalyviai ir jų bendraamžiai, 
kiti lietuviai tremtiniai-pabėgėliai vieni 
jau paliko šį pasaulį, kiti pasimetė 
svetimųjų jūroje, o tretieji nepalūžę, 
priėję savosios tremties galą, regi 
laisvą Lietuvą: ar tai Odisėjo prarastoji, 
ar Abraomo pažadėtoji, ar dar kokia 
kitokia žemė prieš jų akis - jiems dar 
išties sunku pasakyti. Tačiau tai žymi 
gilų lūžį tiek visame išeivijos 
gyvenime, tiek ir Studijų savaičių 
raidoje. Būsimų 50 metų Studijų 
savaitės negalės būti tokios, kokios 
jos buvo. Joms reikės naujos kon
cepcijos ir naujo pagrindimo.

II. STUDIJŲ SAVAIČIŲ ATSIRA
DIMO APLINKYBĖS

Jei norime geriau suvokti 
Lietuviškųjų studijų savaičių paskirtį 
ir prasmę, svarbu yra laikas, kuris jas 
pašaukė į gyvenimą, svarbu žmonės, 
kurie jas išvedė į gyvenimą. Žvelkime 
tad į tai, kokios buvo išorinės laiko 
aplinkybės, kuriomis gyveno ir kūrė 
lietuviai pabėgėliai-tremtiniai, kokios
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vyravo jų nuotaikos, iškėlusios 
Studijų savaičių rengimo mintį ir 
nulėmusios jų kryptį?

Bendra padėtis

Antrasis pasaulinis karas nunio
kojo visą Europą, išjudino ir daugybę 
Lietuvos gyventojų, kurių per 70 000, 
karui pasibaigus, atsirado vakarinėse 
sąjungininkių kontroliuojamose Vokie
tijos ir Austrijos zonose. Atsisakę 
grįžti į okupuotą kraštą, jie, kaip ir 
daugelis kitų tautų pabėgėlių, buvo 
apgyvendinti stovyklose; čia jie paro
dė aukštą susipratimą, pasireiškusį 
gyva ir daugialype veikla.

Nors ilgainiui Vakarų Europos 
kraštai pamažu kilo iš griuvėsių, tačiau 
tarptautinė politinė įtampa tarp Vakarų 
ir Sovietų Sąjungos vis didėjo. Viltis 
grįžti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą 
menkėjo. o ūkinio įsikūrimo Vokietijoje 
galimybių tuo metu nesimatė. Taip 
darbo jėgos ieškantys Europos ir ypač 
užjūrio kraštai išsiviliojo ir didžiąją dalį 
Vokietijoje susispietusių tautiečių. Per 
trumpą laiką lietuviai tremtiniai- 
pabėgėliai pasklido po visus penkis 
pasaulio žemynus, turėjo viską, ką 
buvo sukūrę ar pradėję kurti, palikti.

Pasibaigus didesnėms emigracijos 
bangoms, 1951 metais Vokietijoje liko 
10 271 registruotas lietuvis. Jie 
gyveno pasiskirstę daugiau kaip 100 
vietovių. Dar apie šimtą lietuvių stu
dentų studijavo Vokietijos univer
sitetuose. 1954 metais Vokietijoje 
priskaičiuota tik 7 550 organizuotų 

lietuvių. Tai buvo daugiausia asme
nys, kurie dėl ligos, vyresnio amžiaus 
ar vokiečių kilmės negalėjo ar nenorėjo 
emigruoti, nors emigracija dar ir 
nebuvo visiškai pasibaigusi. Vokiečiai, 
perimdami savo globon pabėgėlius, 
juos teisiškai prilygino Vokietijos 
piliečiams (su kai kuriomis išimtimis), 
bet neprilygino vokiečių tremtiniams- 
pabėgėliams, kurie turėjo teisę į 
piniginę prarasto turto kompensaciją. 
Iš viso Europoje liko per 12 000 
lietuvių.

Pabėgėliai iš Lietuvos su savimi 
atsivežė ir ten buvusią visuomeninę 
bei politinę diferenciaciją, t. y. 
organizacijas, politines partijas ir jų 
junginius, tarp jų - Lietuvių frontą (LF) 
bei Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą (VLIK). Studijų savaičių 
iniciatoriai Lietuvių fronto bičiuliai 
buvo krikščioniškų katalikiškų pažiūrų 
jaunesnės kartos žmonės, kurie 
susiformavo Lietuvos okupacijos me
tais pasipriešinimo (rezistencijos) 
realybių aplinkoje ir jos dvasia ir kurie 
vystėsi programiškai ir realiai kon
fliktuodami su kita katalikiška politine 
jėga - Krikščionių demokratų partija ir 
su visu VLIK'u.4

Kodėl Fronto bičiuliai?

Ieškant Studijų savaičių ištakų ir 
dvasinio jų atsiradimo lauko, galima 
rasti keletą tai nulėmusių aplinkybių.

Emigracija į kitus kraštus negai
lestingai ardė ir lietuvių visuomeninius 
bei politinius susibūrimus, atkurtus

84 { LAISVĘ • sausis-kovas/2008

86



Iš LFB istorijos

Vokietijos DP stovyklose. Apskritai 
nedaug liko lietuvių intelektualų, 
politikos ir visuomenės veikėjų.

Didelis išsiblaškymas, geografiniai 
nuotoliai nepaprastai sunkino bet 
kokią veiklą. VLIK'as tik 1955 m. 
persikėlė į JAV, tačiau jau prieš tai 
aiškiai matėsi tinkamų darbuotojų 
stygius. Nors Vokietijoje liko ir stam
besnių politinių figūrų (krikščionis 
demokratas dr. Petras Karvelis, 
socialdemokratas Jonas Glemža, 
mažlietuvis Erdmonas Simonaitis, 
LASininkas Stepas Povilavičius- 
Vykintas ir keletas kitų nacionalistų ir 
liberalų ar save tokiais laikančių), 
tačiau bet kokia platesnė organizuota 
politinė veikla negalėjo išsivystyti, nes 
vienos politinės partijos pasekėjus 
buvo galima suskaičiuoti vienos ran
kos pirštais. Vieninteliai Fronto bičiu
liai buvo gausesni, turėjo kelis Vokie
tijoje pasilikusius jau Lietuvoje visuo
meninėje ir politinėje veikloje pasirei
škusius profesorius bei palyginti 
nemažai jaunų, ką tik mokslą baigusių 
ar bebaigiančių pasekėjų. Su jais 
bendradarbiavo, nepaisant įsilieps
nojusio konflikto tarp frontininkų ir 
krikščionių demokratų, ir kai kurie 
krikščionys demokratai, partijai nepri
klausantys dvasiškiai bei šiaip krik
ščioniškų pažiūrų nesibaiminantys 
pasauliečiai. Be Fronto bičiulių, Vokie
tijoje formalią organizacinę struktūrą 
laikinai pavyko sudaryti tautininkiškų 
pažiūrų atstovams5 ir socialdemo
kratams, pastarieji daugmaž išsilaikė iki 
šių dienų.

Atsidūrusiam už Lietuvos ribų 
Lietuvių frontui, kaip rezistenciniam 
sąjūdžiui, kilo dvi problemos.

Viena, kuri buvo bendra visoms 
politinėms partijoms, nors ir ne visos 
ją tematizavo, būtent: neturint savo 
valstybės liko labai ribotas politinių 
partijų raiškos laukas. Jis galop su
siaurėjo iki vadinamojo Lietuvos 
laisvinimo darbo, kuris natūraliai dau
giausia galėjo vykti nesibaigiančiais 
posėdžiais ir niekieno neskaitomų 
rezoliucijų rašymu. Kilo daug savi
tarpio ginčų ir nesutarimų, daug laiko 
ir energijos sunaudota kovojant 
vieniems su kitais dėl pirmumo va
dovauti (VLIK'o ir diplomatų 
konfliktas). LFB išstojus iš VLIK'o, jo 
raiškos galimybės dar labiau sumen
kėjo. LFB atsakymas į tai buvo nuo
stata, kad tremtiniai labiausiai turėtų 
orientuotis ne tiek į politinę, kiek į 
kultūrinę veiklą.

Tokio nusiteikimo rezultatas buvo 
tas, jog Lietuvių fronto bičiuliai ypač 
pradėjo reikštis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėje, kuriai kaip tik buvo rezer
vuotas kultūrinės veiklos laukas ir 
užginama reikštis politikoje. Jų veikla 
buvo tokia sėkminga, kad susidarė 
paradoksali padėtis: kitos partijos, 
užuot pačios daugiau angažavu
siosios LB veikloje, reikalavo iš LFB 
savo veiklą Bendruomenėje stabdyti, 
mažinti, kad neva nebūtų vienos gru
pės dominavimo Bendruomenėje.

Antroji problema, kėlusi LFB 
galvosūkį, buvo rezistencijos galimy
bės išeivijoje. LF savo kilme buvo
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aiškiai rezistencinė organizacija, 
turėjusi platesnius ir kitokius užda
vinius negu politinė partija. Pasta
rosios pagrindinis tikslas yra siekti 
valdžios valstybėje ir įgy vendinti savo 
programą. Rezistencinė organizacija 
tiek nesiekia valdžios, kiek priešinasi 
pavergėjui visais savo gyvenimo aspek
tais - politinėje, karinėje, kultūrinėje, net 
religinėje srityje.

Akivaizdu, kad gyvenant svetur, 
ne savame svetimųjų užimtame krašte, 
priešintis pavergėjui nėra taip lengva. 
Vien jau ir dėl to. kad su juo neturima 
fizinio kontakto. Būnant Lietuvoje, 
padėtis buvo kita. Tada pasiprie
šinimas okupantui ir jo kėslams buvo 
kasdien išgyvenamas ir kiekvieno 
konkrečiai patiriamas. Priešas ir jo 
siautėjimo padariniai buvo matomi. 
Daugeliui rezistencinis darbas buvo 

tapęs jų pačių dalimi, nes į jį įsitraukta 
spontaniškai dar mokyklos suole, kiti 
prie jo prisidėjo kiek vėliau, paveikti 
rezistencinės dvasios. Pasitraukus iš 
krašto, padėtis pasikeitė, juo labiau kad 
fizinė rezistencija buvo patikėta 
VLIKui. Patiems vyresniesiems fronti
ninkams teko persiorientuoti ir pri
statyti kitiems, ypač jaunimui, patiems 
rezistencinės kovos neišgyvenusiems, 
rezistencijos tremtyje prasmę ir kryptį. 
Fronto bičiuliai į tai atsakė „Pasi
priešinimas tremties dvasiai" formule.

Programiniai tolesnės veiklos 
pagrindai buvo išryškinti 1953 m. 
rugsėjo 5-6 d. Tūbingene vykusioje 
Europos LF bičiulių steigiamojoje 
konferencijoje. Ten iš Amerikos atvy
kęs Lietuvių fronto bičiulių pirminin
kas ir tuometinis kovojančio krašto 
atstovas prof. Juozas Ambrazevičius-

Studijų savaičių iniciatoriai (ii kairės): Antanas Maceina. Zenonas Ivinskis. Juozas
Brazaitis ir Jonas Grinius 1953 m. ELFB Tubingeno konferencijoje
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Brazaitis pabrėžė svarbų rezistencijos 
uždavinį tremtyje - būtent išsaugoti, 
ginti svetimos aplinkos žalojamą 
tautietį, nes vadinamiesiems didiems 
laisvinimo uždaviniams skirtos orga
nizacijos to beveik nepastebi.6 Jo ir 
Antano Maceinos pagrindinės pas
kaitos „Rezistencija prieš tremties 
dvasią" mintys tapo tolesnės Lietuvių 
fronto bičiulių veiklos orientyru.7

A. Maceina teigė, jog iškyla nauji 
uždaviniai - kovoti už tremtinių tautinį 
ir žmogiškąjį gyvastingumą, šaukti 
tremtinius nepasiduoti žudančioms 
tremties sąlygoms, nes šiandien reikia 
ne tik išvaduoti kraštą, bet ir išgelbėti 
save pačius. Tėvynę niokoja bolše
vikinė dvasia, mus gadina tremties 
dvasia. Kiekvienos emigracijos laukia 
išnykimas, jeigu joje neįsigali 
rezistencinis sąjūdis prieš pagundą 
virsti čiabuviu, prieš norą susikurti 
naują tėvynę, prieš sustingimą 
tautinėje srityje. Jis išryškino dvejopą 
tremties sampratą Odisėjo ir Abraomo 
įvaizdžiais. Odisėjui tremtis yra 
pasmerkimas, ištikęs jį dėl Poseidono 
pykčio. Tai nelaimė, kurią j is stengiasi 
nugalėti. Todėl Odisėjas šios nelaimės 
metu nieko nekuria. Jis kantriai laukia, 
kada pasmerkimas pasibaigs. Odisėjas 
nuolat žiūri atgal, į savo paliktus 
namus, į savo tėviškę. Ateitis jam yra 
tiktai grįžimas į praeitį. Odisėjas ieško 
prarastos žemės, jo ieškinys yra ne 
idealas, bet realybė. Odisėjas įveikia 
visus klajonių meto pavojus ir galop 
jūra išmeta jį, visiškai nuogų. Jis grįžta 
namo, nieko iš tremties neparsi- 

nešdamas, tik gyvybę ir užgrūdintą 
šeimos bei tėvynės meilę.

Abraomas Viešpaties paliepimu 
išėjo ieškoti Pažadėtosios žemės. 
Abraomui tremtis yra pašaukimas. Jis 
keliauja ne nuogas, bet nešinas savo 
paties susikurto gyvenimo turiniu: 
savo šeima ir savo turtu, savo papro
čiais, savo religija, savo bendruomene. 
Tačiau visur jis yra tik svečias. Jis 
niekur neįsikuria, niekur nepasidaro 
čiabuvis. Abraomas jokio žvilgsnio 
atgal neturi: jisai žvelgia tiktai priekin. 
Ateitis yra vienintelė gairė, kuri švie
čia jo kelyje.

Maceina ragina tremtinius įsisą
moninti, kad praeitis jiems yra amžinai 
uždaryta, todėl nėra jokios prasmės 
tremtyje tik dairytis atgal. Žvilgsnis 
atgal žadina laukimą, o laukimas - 
delsimą. Tremtiniai žlunga kaip tik 
todėl, kad jie laukia ir delsia, užuot 
veikę ir kūrę. Todėl žvilgsnis atgal turi 
būti nugalėtas žvilgsnio priekin, 
laukimas turi būti pakeistas veikimu, o 
delsimas - kūryba. Tremtinys visada 
turi jaustis esąs tremtinys. Jis niekad 
neturi virsti čiabuviu. Tremtinys negali 
turėti naujos tėvynės, kaip jis negali 
turėti nė naujų tėvų.

Maceina tad siūlė rinktis Abraomo 
tremties tipą, ieškoti ne tiek to, kas 
prarasta, bet siekti to, kas turi būti iš 
naujo susikurta. Galimas daiktas, kad 
Maceina, remdamasis archajiškais 
tremties prototipais, galėjo nepastebėti 
naujų šiais laikais galimų tremtinių 
laikysenos būdų, tačiau, be abejo, jo 
modelyje yra modernių elementų.
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Buvo galima pasirinkti ir Odisėjo kelią 
jau vien ir dėl to. kad jį reikėtų priskirti 
prie kovą laimėjusių tremtinių. Jis 
grįžta po dvidešimties metų, tiesa, 
nieko sukurto neparsinešdamas. bet 
kupinas šeimos ir tėvynės meilės ir, kas 
svarbiausia, jis pajėgus savo prieši
ninkus ir varžovus fiziškai sunaikinti ir 
atstatyti seną padėtį - tapti savų že
mių šeimininku. Nors tai ir restau- 
ratyvu. bet ko politiniams tremtiniams 
daugiau ir reikia? Šiuo keliu nežygiuoti 
Maceiną paskatino gal ne vien tik tai, 
jog tai būtų stabmeldiško, ne krik
ščioniško, tremties kelio simbolis, bet 
ir tai, jog ruoštis fiziniam susidorojimui 
su priešu augančio atominio ginkla
vimosi metu neatrodė labai perspek
tyvu. Įdomu, kad tremtinių orienta
vimas kultūrinės kūrybos linkme buvo 
visiškai priešingas sovietinės propa
gandos kuriamam įvaizdžiui jog pabė
gėliai esantys karo kurstytojai, revan- 
šistai, besiruošiantys grįžti į savo 
prarastas pozicijas, taigi odisėjiško 
tremties tipo atstovai.

Juozas Brazaitis tremties veiklos 
įprasminimo apmąstymuose, pateik
tuose antrojoje Studijų savaitėje, 
iškėlė konkrečius tuometinio lietuviško 
gyvenimo reiškinius ir juos vertino.11 
Jis ten taip pat pasisakė prieš jau tada 
pastebimas individų pastangas išsi
laisvinti iš priklausomybės bet kokiai 
organizacijai, nes tai esą veda į 
dvasinę mirtį. Jis skatino palankiai 
žiūrėti į kiekvieną organizaciją, pajė
giančią sutelkti kuo daugiau tremtinių, 
ir vienos organizacijos santykius su 

kita grįsti ne kova, o galimu sutarimu. 
Jis pasisakė ir prieš netikrą lietuvybės 
kultą, kai tariami patriotai uoliai daly
vauja tautiniuose renginiuose, reiškiasi 
bendruomeninėje ir politinėje veikloje, 
tačiau kartu griebiasi nelegaliai pra
stumti savo grupės interesus, teisę 
gyvuoti tepripažįsta tik savo grupei, 
užkulisiuose rezga intrigas prieš savo 
draugus. Jis siūlė praktišką išvadą - 
vertinti žmones ne pagal priklau
somybę tai ar kitai grupei, bet pagal jų 
minties ir dvasios taurumą. Tokia at
ranka prisidėtų prie asmenybės kilimo 
kasdieniniame gyvenime, laisvinimo ar 
bet kurioje kitoje organizacijoje. Rezi
stencija tad buvo suprasta kaip kova 
prieš nelemtą tremties dvasią - prieš 
nuovargį, oportunizmą, nutautimą. 
prieš lietuvių apatiją, neveiklumą, 
pakrikimą. Išstumti iš VLIK'o ir nu
sivylę politinėmis intrigomis, ELFB 
manė turį skelbti kovą tiems metodams, 
kurie kompromituoja visuomenines 
grupes ir visuomenininkus, pasisakyti 
prieš kiekvieną visuomeninį ir politinį 
blogį, prieš nemoralę visuomeninėje 
veikloje ir už kovą dėl šios veiklos 
sukultūrinimo. Rezistencija prieš melą 
tarp savųjų nuosekliai buvo vertinama 
kaip dalis didžiosios rezistencijos prieš 
komunistinį melą, kuris, prisidengęs 
išlaisvinimu, užgožė Lietuvą.

Lietuvių fronto bičiulių ir kitų 
pastangos lietuvio dvasiai ir kultūrai 
išlaikyti buvo vertinamos lygiai su 
ginklu ar kitomis priemonėmis vedamai 
kovai dėl to paties tikslo. Visų krypčių 
veikla lietuvybei išlaikyti kartu reiškė
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pasipriešinimą Lietuvos okupanto 
kėslams? Arba K. J. Čeginsko žodžiais: 
„Kaip tik dėl jos idealinio dorinio 
pobūdžio rezistencija prašoka geo
grafines ribas ir gali būti lygiai 
vedama kaip pavergtoje tėvynėje, taip 
ir už jos, Nūdien lietuvis visur stovi 
prieš tą patį neišvengiamą pasirin
kimą: rikiuotis apie idealizmo ar 
niekšiškumo polį.

Studijų savaitės tad ir buvo ta 
vieta, kurioje ryškiai kristalizavosi 
Fronto bičiulių idėjinės nuostatos: 
tęsti rezistenciją prieš Lietuvos krašto 
ir jos žmonių pavergimą išeivijoje, 
nepasiduoti lėkštam ir dažnai berg- 
ždžiam politikavimui, skatinti save 
pačius ir kitus naujiems kūrybos 
žygiams. Nes tik kultūrinė kūryba 
buvo suprasta galinti išgelbėti trem
tinius nežlugti savo tautai ir įprasminti 
tremtį. Užsiangažavę kultūrinei kūrybai 
Fronto bičiuliai Europoje neužsidarė 
savo ratelyje, bet atsivėrė ir parodė 
daug tolerancijos kitiems politiniams 
bei visuomeniniams sambūriams, taigi 
vienos grupelės iniciatyva pavirto 
plačiu visuomeniniu reiškiniu.

III. STUDIJŲ SAVAIČIŲ RAIDA

Studijų savaičių pradžia

Studijų savaičių tiesioginių 
užuomazgų reikia ieškoti 1953 metų 
ELFB Tūbingeno konferencijoje, 
kurioje Europoje likę Fronto bičiuliai, 
konflikto su VLIK'u įskaudinti, tvirčiau 
susiorganizuoja ir nustato savo atei

ties veiklos gaires. Nuotaikos buvo 
tokios, kad buvo jaučiamas, ypač tarp 
jaunesniųjų, visuotinis noras ateityje 
vėl susitikti, ir tokio susitikimo mintis 
buvo vėliau svarstoma Fronto bičiulių 
būreliuose. Konkretesnė iniciatyva yra 
išėjusi iš prof. Antano Maceinos ir 
Strasbūro bičiulių dr. Jono Griniaus, 
dr. Kajetono J. Čeginsko ir Zigmo 
Brinkio. Čeginsko liudijimu. Studijų 
savaičių pradžia buvo tokia: „ Tą patį 
rudenį [1953] Strasbourge lankėsi 
Maceina. Prisimenu, jog lydint su 
Grinium iš kolegijos užvedžiau kalbą, 
kad ir kitais metais būtų šaukiama 
konferencija. Maceina tada atsakė, 
kad galėtume susitikti visai savaitei, 
ir paminėjo prancūzų socialinių 
savaičių pavyzdį. ... Faktas, kad 
mintis yra kilusi iš Maceinos ir rėmėsi 
visos trijulės [Maceinos, Ivinskio, 
Griniaus] autoritetu. ” 11
V. Natkevičius priskiria ir Tūbingeno 
konferencijoje dalyvavusiam prof. 
Juozui Brazaičiui iniciatoriaus vardą už 
jo akceptuotą įžvalgą, kad emigrantai 
savo energiją visų pirma turėtų skirti 
kultūrinei veiklai.12 Formalus 
sprendimas pradėti rengti Studijų 
savaites buvo padarytas ELFB 
vadovybės ir specialių komisijų 
posėdyje 1954 m. balandžio 10-11 d. 
Pfullingene.

Pirmoji Studijų savaitė įvyko 
1954 m. liepos 26 - rugpjūčio 1 d. 
Ludwigshafene, prie Bodeno ežero. 
Dalyvių buvo 55 - iš Vokietijos, Italijos, 
Prancūzijos, Švedijos ir Šveicarijos. Iš 
Amerikos dalyvavo, be keleto kitų, ir
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LFB valdybos atstovas. Spaudoje pasi
džiaugta. kad ..jaunoji karta atžy
giuoja". Iš 7 referentų būta 4 jaunosios 
kartos, jau tremties auklėtinių. Tačiau 
išorinės aplinkybės buvo labai kuklios. 
„Konferencija padarė gilaus įspūdžio ". 
rašė dalyvis iš Amerikos [prof. P. Pa- 
dalis]. „Profesoriai, kunigai, studentai, 
džiovos graužiami ir kiaurais kiseniais 
veteranai pogrindininkai - tai sąsta
tas. Posėdžiai vyko parapijos pašiū
rėje. į amerikonišką garažą panašioj. 
Gyveno išsimėtę kaimo namukuose: 
steikų nevalgė, net ir tokią buizą vie
toj kavos gėrė. Bet jų dvasia padanges 
siekė. Maratonines paskaitas skaitė. 

išsijuosę diskutavo, konferencijoje 
bičiuliškai tarpusavy šaudėsi... O iš 
pašiūrėlės išėję, bendrai valgė, kartais 
šiemetinį vynelį sriūbčiojo, jei kas iš 
svečių ar savų ..bagočių fundijo, ir 
dainavo dainavo. “I3

Studijų savaičių rengėjai

Iniciatoriai. Savaičių sumanytojai 
ir pirmieji vieninteliai rengėjai buvo EL 
Fronto bičiuliai. Pradžioje jos vadinosi 
ELFB Studijų savaitės, vėliau - tik 
Studijų savaitės, dar vėliau - Lietu
viškųjų studijų savaitės, o galop - 
Europos lietuviškųjų studijų savaitės. 
Fronto bičiuliai sau taikė Studijų

Pirmosios Studijų savaitės dalis dalyvių iš k. į d: M. Musteikis, dr. K. J. Čeginskas, 
A. Grinienė, V. Dambrava; stovi: kun. dr. J. Aviža, kun. dr. J. Vaišnora, V. Natkevičius, 
dr. A. Maceina, dr. J. Grinius, dr. P. Padalis, E. Turauskas ir kun. D. Kenstavičius
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savaičių iniciatorių vardą. Jų 1953 m. 
įsteigta Kultūros komisija ar tam 
specialiai parinkti žmonės daugiausia 
rūpinosi Studijų savaičių reikalais, 
bent pirmaisiais 40 metų.

Rengėjai. 1959 metais į rengėjų 
gretas įsitraukė Vokietijos ateitininkų 
sendraugių sąjunga (VASS). Tiksliau 
pasakius, ją, dr. J. Griniaus siūlymu. 
Fronto bičiuliai į rengėjų gretas 
pakvietė. 1960 metais į rengėjus 
priimama ir Vokietijos studentų 
ateitininkų sąjunga (VSAS). 1961 m. 
rugpjūčio 11 d. Gautingene po
sėdžiavę EL Fronto bičiuliai nutarė 
kreiptis į kitas 9 savo kultūrine veikla 
tremtyje pasireiškusias visuomenines 
organizacijas su siūlymu prisidėti prie 
Lietuviškųjų studijų savaičių rengimo. 
Į kvietimą, be jau prisidėjusių 
ateitininkų, atsiliepė Vokietijos LB 

valdyba, Vokietijos lietuvių studentų 
sąjunga (VLSS), Vokietijos vyr. skautų 
brolija, Vokietijos vyr. skaučių seserija. 
Pirmasis organizacijų pasitarimas 
įvyko 1962 m. sausio 7 d. Mūnchene.14 
Jų rengta Studijų savaitė buvo 9-oji 
(1962). Nuo tada Vokietijos LB valdyba 
perėmė Studijų savaičių globą, kuri 
daugiausia reiškėsi finansinės 
paramos teikimu. 1963 m. tarp rengėjų 
atsiranda Evangelikų jaunimo ratelis ir 
Baltiečių draugija, kuri betgi tik vieną 
kartą ir pasirodė kaip rengėja. Nuo 
1974 m. (21-osios ELSS) Vokietijos 
lietuvių visuomeninės organizacijos 
programoje nebepasirodo. Mat nuo tų 
metų Studijų savaitės ketverius metus 
vyko nebe Vokietijoje. Tada rengėjais 
buvo suinteresuoti vietos lietuviai.

Vokietijos visuomeninių organi
zacijų kaip rengėjų funkcija buvo ta.

EL Studijų savaičių rengėjai:
Jonas Norkaitis, Vincas Natkevičius, Alina Grinienė ir Kajetonas J. Čeginskas
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kad jos figūruodamos kaip rengėjos 
gerokai praplėtė iki tol buvusį vienos 
grupės renginį ir tuo palengvino ir ne 
Fronto bičiuliams ar jiems artimiems 
tokiame renginyje dalyvauti. Jos turėjo 
įtakos ir sudarant Studijų savaitės 
programas bei galėjo pasiūlyti kvie
stinų asmenų sąrašą. Paprastai kasmet 
būdavo šaukiamas Studijų savaitei 
rengti pasitarimas, kuriame būdavo 
aptariami ir nutariami visi reikalai. 
Faktiškai pagrindinius siūlymus teik
davo iniciatoriai.

Vėliau susiklostė praktika, kad 
paskutinę kiekvienos Studijų savaitės 
dieną dalyviai išrinkdavo ateinan
čiosios rengėjus ir moderatorius. 
Teoriškai dalyviai savo sprendimuose 
buvo visiškai laisvi, ir, sakykim, 
nedraugiškas kokios nors susidariu
sios grupės Studijų savaitės rengimo 
perėmimas buvo visiškai įmanomas. 
Tačiau iš tikrųjų dalyviai visuomet 
pasirinkdavo tam reikalui numatytus ar

14-oje EL Studijų savaitėje. 1967 m.
P. Karvelis, J. Grinius ir kun. J. Aviža

prikalbintus asmenis ir tuo klausimu 
konfliktų ar nesutarimų nėra buvę.

Paskutinio dešimtmečio viduryje, 
silpstant iniciatorių jėgoms, jų ir 
rengėjų vaidmenį vis daugiau perėmė 
Vokietijos LB valdyba. Galop nuo 2001 
metų 48-osios Studijų savaitės, 
įvykusios Lietuvoje, ir formaliai kaip 
rengėjai figūruoja Vokietijos LB 
valdyba ir Lietuvių išeivijos institutas 
(Kaune).

Rengimo komisijos. Visą techninį 
Studijų savaitės rengimą ir vedimą 
atliko rengimo komisijos (organiza
cinės komisijos). Vietos paieška, finan
sų tvarkymas, reklama, kvietimai, 
techniškų priemonių parūpinimas, 
registracija, rūpinimasis dalyviais ir 
sklandžia programos eiga Studijų 
savaitės metu - tai buvo pagrindiniai 
jos uždaviniai. Rengimo komisijų narių 
sąraše yra 60 pavardžių. Vieni nariai 
talkino tik retkarčiais, kiti dažniau. 
Daugiausia darbo ir širdies rengiant 
Studijų savaites yra įdėjusi Alina 
Grinienė. Kol jėgos leido, ji prisidėjo 
prie kiekvienos Studijų savaitės, vyku
sios Vokietijoje, rengimo, ne kartą 
talkino ir kituose kraštuose vykstan
čioms Studijų savaitėms. Paskutinį 
kartą jos pavardė įrašyta 1995 m. 
Studijų savaitės programoje. Nors 
formaliai ELSS jokio sekretoriato 
neturėjo, tačiau faktiškai Alina 
Grinienė buvo toks sekretoriatas. Ji 
kruopščiai rinko duomenis ir yra juos 
keturis kartus atskirame leidinėlyje 
paskelbusi: 10 m., 25 m., 30 m. ir 40 
metų Studijų savaičių sukakčių proga.
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Meninės programos vadovai. Kai 
kurios Studijų savaitės turėjo ir spe
cialius meninės programos vadovus ar 
meninės programos komisijas. Jų 
uždavinys buvo rūpintis menine pro
grama. Tokiais meniniais vadovais yra 
buvę: Alina Grinienė (6), dail. Alfonsas 
Krivickas (3), dr. Jonas Grinius (1), 
Valteris Banaitis (1) ir Eglė Juodvalkė (I).

Moderatoriai. Moderatorių funk
cija buvo dvejopa: pirma, jiems tekdavo 
vieniems ar pasitelkus pagalbininkus 
sudaryti Studijų savaitės paskaitų 
planą ir rūpintis paskaitininkų bei 
pranešėjų pakvietimu, antra. Studijų 
savaitės metu vadovauti paskaitoms ir 
diskusijoms. Jų būdavo vienas ar keli.

Tad moderatoriai, sudarydami Stu
dijų savaičių paskaitinę dalį, kartu lėmė 
ir Savaičių idėjinę kryptį. Jie buvo 
atsakingi už didesnę ar mažesnę savai
čių sėkmę, o kiekvienu atveju jiems 
teko didžiausias rengimo darbo krūvis.

Kadangi moderatorių pareigybė 
programose atsiranda tik nuo 8-osios 
Studijų savaitės (1961), žemiau pateikti 
skaičiai gali būti ne visai tikslūs. Ypač 
dr. Joną Grinių ir prof. Antaną Maceiną

A. Grinienė, kun. A. Rubikas ir kun.
D. Kenstavičius

reikia laikyti daugiau negu dviejų 
Studijų savaičių moderatoriais, nes kaip 
tik jų indėlis rengiant pirmųjų Studijų 
savaičių programas buvo ypač didelis.

Modemtoriais yra buvę:
Vincas Natkevičius, M.A. (16), 

dr. Kajetonas J. Čeginskas (15), 
dr. Jonas Norkaitis (11), prof, 
dr. Egidijus Aleksandravičius (7), dipl. 
bibl. Artūras Hermanas (6), 
dr. Kęstutis Girnius (5), dr. Darius 
Kuolys (5), dr. Kęstutis Ivinskis (4), 
dr. Alfonsas Kušlys (3), prof. dr. 
Antanas Maceina (2+), dr. Jonas 
Grinius (2+), Eglė Juodvalkė (2), 
dr. Vincas Bartusevičius (1), dr. Saulius 
Girnius (1), K. Gumauskas (1), kun. 
Domininkas Kenstavičius (1), prof. dr. 
Alvydas Nikžentaitis (1), O. Šimkutė- 
Janzen (1). E. Varanauskas (1).

Finansų komisijos. Nuolatinių 
pajamų Studijų savaičių organizatoriai 
neturėjo. Jas reikėdavo kasmet sutel
kti. Pinigams telkti 1971 m. spalio 3 d. 
posėdžiaudami Studijų savaičių ren
gėjai įsteigė finansų komisiją: kun. 
Vingaudas Damijonaitis, teis. Justinas 
Lukošius ir dr. Jonas Norkaitis, kurio 
vieton 1972 metais buvo išrinktas dr. 
Jonas Grinius, 1977 m. vietoj Damijo
naičio išrinktas Vincas Natkevičius. 
Programoje finansų komisija paskutinį 
kartą pasirodė 1978 metais, nors 
egzistavo ilgiau.

Studijų savaičių vietovės ir laikas

Pirmosios dvidešimt Studijų savai
čių buvo rengiamos Vidurio ir Pietų
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Vokietijoje, daugiausia Bavarijoje. 
Renkamasi buvo dažniausiai viešbu
čiuose, specialiai suvažiavimams 
skirtuose namuose arba Hūttenfelde. 
Vasario 16-osios gimnazijos patalpose. 
21-oji Studijų savaitė (1974) pirmą 
kartą rengta už Vokietijos ribų - ji vyko 
Šveicarijoje. Studijų savaitės vyko 27 
vietovėse šiuose kraštuose:

Vokietijoje - 33 kartus (iš jų 15 
kartų Hūttenfelde, Vasario 16-osios 
gimnazijoje), Austrijoje - 4 (27,33, 39, 
41), Anglijoje - 3 (24, 29. 34), Švei
carijoje - 2 (21.37), Italijoje - 2 (22,32). 
Prancūzijoje - 2 (23, 28), Belgijoje - 1 
(26), Švedijoje - 1 (36) ir Lietuvoje - 2 
kartus (48,49).

Studijų savaitės vykdavo vasarą, 
atostogų metu, dažniausiai liepos - 
rugpjūčio mėnesiais.

Studijų savaičių dalyviai

Fronto bičiuliai, pradėdami Studijų 
savaites, jas skyrė pirmiausia savo 
reikalams. Norėta susitikti, paben
drauti. aptarti savo organizacinius rei
kalus ir atitinkamu lygiu per paskaitas 
ir diskusijas panagrinėti Lietuvos ir su 
lietuvių išeivija susijusias problemas. 
Kadangi Fronto bičiuliai nebuvo ma
sinis ar bent jau kiek platesnis sąjūdis, 
jų gretose būrėsi asmenys, turintys 
aukštąjį ar bent aukštesnįjį išsila
vinimą. Į tokią žmonių grupę buvo 
orientuojama ir Studijų savaičių pro
grama. Kai Studijų savaitės vartai 
buvo atverti faktiškai visiems lietu
viams, buvo apibrėžta, kam jos skiria
mos: „Vakarti Europos kraštuose 

gyvenantiems lietuviams šviesuoliams 
ir jaunimui, baigusiam vidurinį 
mokslų." Jau iš pat pradžių geogra
fiškai orientuotasi į Europos lietuvius. 
Šviesuolio sąvoka, menkai apibrėžta, 
tiko bene kiekvienam lietuviui. Todėl 
Studijų savaitėse ir galėjo dalyvauti 
kiekvienas, kuris to pageidavo, mokslo 
baigimo pažymėjimo niekas netikrino. 
Tačiau pirmais dešimtmečiais dalyviai 
buvo asmeniškai kviečiami, rengimo 
organizacijoms pasiūlius kviestinų 
asmenų sąrašus. Kadangi renginys 
buvo skelbiamas ir spaudoje, todėl visi 
suinteresuotieji galėjo registruotis net 
ir negavę asmeniško kvietimo. Bet 
bent tada dalyvių atranka buvo 
praktiškai įmanoma.

Studijų savaičių dalyvių skaičius 
siekė nuo 35 (5 - 1958 m.) iki 200 (31 - 
1984 m.. 32- 1985 m., 35-1988 m.). Iš 
viso Studijų savaičių dalyvių buvo 
5 500. Be abejo, tiek Studijų savaitėse 
dalyvavusiųjų nebuvo, kadangi nema
žai jų dalyvavo kelis ar net kelias
dešimt kartų. A. Grinienės Studijų 
savaitės 25-mečio proga išleistame 
leidinėlyje suminėta 1 110 pavardžių iš 
20 kraštų. Jei šį skaičiavimą pratęsime, 
gausime apie 2 000 asmenų.

Iš pradžių dauguma dalyvių buvo 
iš Europos, nors dalyvių ir svečių nuo 
pat pirmosios Savaitės buvo ir iš už
jūrio. ypač JAV, tam tikru laiku gana 
gausiai. Jie mielai praleisdavo savaitę 
su tautiečiais savo atostogų laiku, 
vykdami į Lietuvą ar grįždami iš jos. 
Tačiau jau pačioje savo populiarumo 
viršūnėje Studijų savaičių veidas rodė
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tam tikrų prieštaringumo žymių. Saky
kim, 1985 m. 32-oji Studijų savaitė 
Veronoje savo dalyvių skaičiumi buvo 
viena gausiausių. Dalyvavo 200 as
menų, iš kurių net 55 buvo iš JAV. 
Todėl visai pagrįstai jas būtų buvę 
galima pavadinti Pasaulio lietuvių 
studijų savaitėmis. Kita vertus, jau 
kuris laikas pastebėta, jog Studijų 
savaitės pražydo „baltomis galvomis" 
ir tiek iniciatorių rengėjų, tiek pirmųjų 
nuolatinių dalyvių gretos retėja. O jų 
nelabai papildo nauji jauni entuziastai 
iš Europos žemyno, ypač pasigendama 
didesnio Vokietijos lietuvių studentų 
dalyvavimo. Studijų savaitėse ilgą 
laiką dalyvių iš Lietuvos, be vienos ki
tos išimties, nebuvo. Aštunto dešimt
mečio viduryje tarp pranešėjų atsiran
da iš Lietuvos vienaip ar kitaip išspru
kusiųjų pavardžių, tai Jurašai (1975), 
Štromas ir Venclova (1977), Jokubynas 
(1981), Simokaitis (1987), Skuodis 
(1988), o nuo 1989 m. Studijų savaitės 
Gotlando saloje tiek paskaitininkų, tiek 
dalyvių iš Lietuvos gausėja. 1994 m. 
vienas iš moderatorių (D. Kuolys) jau 
yra lietuvis iš Lietuvos, 1997 m. prisi
deda E. Aleksandravičius. Be abejo. 
Studijų savaitėse, vykusiose Lietu
voje, savaime dalyvių iš Lietuvos 
buvo daugiausia.

Studijų savaičių programa

Paskaitininkai. Pen k iasdeš i mtyje 
Studijų savaičių 201 asmuo skaitė 520 
paskaitų ar pranešimų. Tai išeitų 
vidutiniškai per 10 pranešimų per 
vieną savaitę. Iš kur jie buvo? 47 

paskaitininkai iš Vokietijos skaitė 233 
paskaitas, 65 iš Lietuvos - 99 paskai
tas, 33 iš likusios Europos - 97 pas
kaitas, 49 iš kitų žemynų - 80 paskaitų, 
7 kitataučiai perskaitė 12 paskaitų.

23% visų paskaitininkų buvo iš 
Vokietijos ir perskaitė 44% paskaitų, 
32% - iš Lietuvos ir perskaitė 19% 
paskaitų, 17% - iš kitų Europos 
kraštų, jie perskaitė 19% paskaitų, 
24% - iš kitų žemynų, jie perskaitė 
15% paskaitų. Pažymėtina, kad tik 3% 
pranešėjų buvo nelietuviai, taigi viso 
labo septyni asmenys perskaitė 2,5% 
paskaitų (iš jų tik dvi buvo perskai
tytos ne lietuvių kalba).

Matyti, kad Vokietijos paskai
tininkai, sudarydami beveik ketvirta
dalį, perskaitė beveik pusę visų pa
skaitų. Kitiems Europos kraštams teko 
taip pat neproporcingai didelis krūvis. 
Tai reiškia, kad Vokietijoje gyvenantieji 
skaitė po daugiau negu vieną paskaitą. 
Apskritai turbūt galima sakyti, kad 
Europos potencialas buvo visiškai iš
semtas. Visi, kas tik buvo tinkamas, ga
lėjo Studijų savaitėje bent vieną kartą 
pasireikšti. Kitaip yra užjūryje, iš ten 
trūksta net ir pagrindinių Lietuvių 
fronto veikėjų. To priežastis yra labai 
paprasta. Studijų savaičių rengėjai, be 
nedidelių išimčių, negalėjo sumokėti 
paskaitininkams iš užjūrio kelionės 
išlaidų. Todėl paskaitininkais iš ten 
buvo kviečiami tie, kurie savais rei
kalais ar atostogų ir savo pinigais 
atvykdavo į Europą. Stengtasi išlaikyti 
susidariusią tradiciją, kad bent vienas 
paskaitininkas būtų iš Amerikos.15
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Todėl nors dalyvių atžvilgiu būtų 
galima sakyti, kad ELSS, bent tam tikru 
laiku, buvo bevirstanti Pasaulio lietu

viškųjų studijų savaitėmis, bet paskai
tininkų atžvilgiu jos liko tik Europos 
lietuviškųjų studijų savaitėmis.

1 Studijų savaitė. - Į laisvę, 1954, Nr. 
4(41).

’ Studijų savaitė kalba į Lietuvą. - 
Į laisvę. 1955. Nr. 7 (44), p. 37. Kas yra 
tos 30 studijų savaičių? - Į laisvę, 1983, 
Nr. 88 (125), p. 25.

4 Kas tie Fronto bičiuliai? Aplinkybės 
susiklostė taip, kad 1940 m. liepos 11 d. 
naktį sovietinio teroro aukomis tapo 
pagrindiniai Lietuvos politiniai ir visuome
niniai veikėjai. Tad 1940 m. rudenį susikū
rusi pirmoji rezistencinė organizacija Lietu
vių aktyvistų frontas (LAF), organizavusi 
1941 m. sukilimą, vienijo jaunus įvairių 
pasaulėžiūrų žmones, nors tam tikra 
prasme vadovaujamas vaidmuo atiteko ten 
veikusiems krikščioniškojo nusiteikimo 
jaunosios kartos intelektualams.

1941 m. rugsėjo 22 d. LAF uždarius, jo 
vietoje pogrindyje ėmė reikštis naujos 
rezistencinės organizacijos. Tarp jų Lietuvių 
frontas, į kurį telkėsi katalikiškos ar apskritai 
krikščioniškos pasaulėžiūros jaunimas, 
Lietuvos nacionalistų partija, Lietuvių 
vienybės sąjūdis, Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga. 1942 m. pogrindyje susidarę du 
organai - Tautos taryba (daugiau ar mažiau 
katalikiškų pažiūrų veikėjai) ir Vyriausiasis 
lietuvių komitetas (liberalinės, tautininkinės 
ir socialdemokratinės ideologijos veikėjai) - 
1943 m. susijungė į Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą (VLIK). Sovietams 
antrą kartą okupuojant Lietuvą, su 
pabėgėliais Vakaruose atsidūrė ir nemažai 
lietuvių pasipriešinimo sąjūdžio veikėjų. 
Atkurtas VLIK'as pirmaisiais pokario metais 
buvo vienintelė ir vyriausioji bendra 

rezistencinės kovos organizacija. Lietuvių 
frontas apsiribojo tremtyje tik politiniu 
sąjūdžiu, rezistencinių uždavinių vykdymą 
patikėdamas VLIK'ui. Kadangi išeivija 
nebuvo „tiesiogiai veikiama nei krašto 
rezistencinės kovos sąlygų, nei organizacijos 
tolydumo". frontininkai pasivadino Lietuvių 
fronto bičiuliais - LFB (1951).

1952 metais VLIK'e buvo mesti nepa
tikrinti kaltinimai Krašto rezistencijos įga
liotiniui buv. Laikinosios Vyriausybės 
pirmininkui Juozui Ambrazevičiui-Bra- 
zaičiui. kuris taip pat nebuvo išrinktas į 
VLIK'o Vykdomąją tarybą. Tai privedė 
prie to. kad Lietuvių fronto bičiuliai 
1952 m. rugpjūčio 3 d. pasitraukė iš 
VLIK'o sudėties. Apie LFB ir KD san
tykius plg. Ilona Bučinskytė, Lietuvių 
fronto bičiulių ir krikščionių demokratų 
(KD) santykiai išeivijoje. - Į laisvę, 2006, 
Nr. 155 (192) psl. 42 ff.

5 Keturių grupių atstovai (Lietuvos 
atgimimo sąjūdžio - Stepas Povilavičius- 
Vykintas, Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos - Juozas Bataitis, Lietuvių 
rezistencinės santarvės - Karolis Drunga 
ir Lietuvių tautinio sąjūdžio - Tomas 
Šidiškis), 1954 m. rugpjūčio 2 d. 
pasirašytu bendru pareiškimu savo 
organizacijų centrams JAV pripažinę 
tuose junginiuose vyraujančių pažiūrų 
sutapimą dėl lietuvių užsienio politinės 
ir visuomeninės veiklos, sutarė orga
nizuotai derinti savo politinius veiksmus 
ir viešus pareiškimus Vokietijoje. 
Remdamosi šiuo pareiškimu, keturių 
grupių vadovybės JAV sutarė derinti savo
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Iš LFB istorijos

politinę veiklą apskritai. Europoje turėjo 
veikti Koordinacinis komitetas, vadinamas 
ir Įgaliotinių kolegija ar Lietuvių koor
dinaciniu centru. Koordinacinio komiteto 
atstovybės JAV ir kituose kraštuose 
turėjo būti steigiamos pagal reikalą. Veiklai 
finansuoti steigiamas fondas iš pradžių 
numatė sutelkti 10 000 - 15 000 JAV 
dolerių per metus. Europoje užsibrėžta 
gana plati veikla, 1955 metams sudaryta 
sąmata siekė 3 000 dol., bet ji negalėjo 
būti nė iš tolo realizuota, kadangi tiek 
pinigų iš Amerikos nebuvo gauta. Kitų 
pinigų neturėta, ypač iš VLIK'o tarnybos 
atleisti T. Šidiškis ir J. Bataitis turėjo 
didelių sunkumų išvis pragyventi. 
Ryškiau, be suminėtų Kolegijos narių, 
grupės veikloje dalyvavo Valteris 
Banaitis. Viktoras Sutkus ir šveicariškis 
diplomatas dr. Albertas Gerutis. Kolegijos 
veikla ypač reiškėsi steigiant Baltiečių 
draugiją bei plėtojant jos veiklą ir Vokie
tijos lietuvių bendruomenės gyvenime. 
Vieną kadenciją jos šalininkai buvo laimėję 
daugumą VLB Tarybos rinkimuose, todėl 
jie galėjo sudaryti VLB valdybą, o 
J. Bataitis buvo išrinktas VLB pirmi
ninku. Bendrai veiklai kenkė ir netrukus 
prasidėję vidiniai nesutarimai ir prie
šiškumai. Steigiant Kolegiją, jau buvo 
brandinama mintis, jog LTS ir LLKS 
išstos iš VLIKo, laukiama buvo tik 
tinkamiausio propagandinio momento. 
(LKI archyvas. Juozo Bataičio fondas, 
Lietuvos laisvinimo byla. VLIKas ir 
politinės organizacijos.)

Socialdemokratų grupė aiškiau susi
organizavo tik 1968 metais. Joje dalyvavo 
Jonas Glemža. dr. Vytautas Bylaitis, Kas

paras Dikšaitis, Romas Šileris. Arminas 
Lipšys ir kt. Jų organizuota veikla daugiau 
krypo į lietuvių atstovavimą tarptautinėse 
socialistų organiizacijose ir sustiprėjo 
Lietuvai pradėjus laisvintis. Jų dėka buvo 
sudaryti Lietuvos socialdemokratams ati
tinkami ryšiai su tarptautinėmis organi
zacijomis.

6 Plg. Kovos keliu, 1963 m. spalio 
15 d., Nr. 1 (50), p. 4.

7 Plg. Antanas Maceina, Rezistencija 
prieš tremties dvasią. - Į laisvę, 1954, Nr. 
2 (39).

8 Juozas Brazaitis. Laiškas į Europą.
- Į laisvę. 1955. Nr. 7 (44). p. 1-8.

’ Plg. Fronto bičiulių pasisakymus: 
Europos LF bičiulis. 1961 09 01. Nr. 6 (39).

1(1 K. J. Čeginskas. Išlaikyti ir tobulinti 
rezistencinę organizaciją. - Europos LF 
bičiulis, 1960 09 20, Nr. 1 (34). p. 16.

" Kun. Bronius Liubinas, Lietuviškųjų 
studijų savaičių dvidešimtmetis. - Į laisvę. 
1975, Nr. 63-64.

12 Vincas Natkevičius, Naujais 
kultūrinės veiklos keliais. 30 Europos 
lietuviškųjų studijų savaičių. - Į laisvę, 
1983. Nr. 88 (125). p. 21.

13 Studijų savaitė. - Į laisvę. 1954. Nr. 
4(41).

14 Plg. Į laisvę. 1962, Nr. 28 (65), p. 
59.

15 Plg. K. J. Čeginsko 1973 12 06 
laišką ELF Studijų savaitės komisijai. L1I 
archyvas, V. Natkevičius, ELSS. Taip pat 
Kazio Bradūno 1978 03 08 laišką V. 
Natkevičiui: „Suprantama, visur važiuo
tume ar lėktume savais pinigais ir stovyk
loje už viską apsimokėtume. Kaip čia 
kitaip ir begalima galvoti.“ - Ten pat.

Nuotraukos iš leidinio:
Vincas Bartusevičius 50 Europos lietuviškųjų studijų savaičių
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A t A ELENA TRUMPAITĖ - KOJELIENĖ

2007 m. gruodžio 9 d. Kaune sulaukusi 87 metų mirė Elena Trumpaitė- 
Kojelienė. Velionė buvo gimusi Paliepiuose. Ariogalos valsčiuje. Kėdai
nių apskrityje. Trumpų šeimoje užaugo 11 vaikų, iš kurių keli ėjo mokslus 
ir įgijo įvairias profesijas. Elena 1939 metais baigė gimnaziją Kėdainiuose 
ir tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Mate
matikos-Gamtos fakultetą, o sovietams okupavus Lietuvą, 1940 metų 
rudenį persikėlė studijuoti į Žemės ūkio akademiją Kėdainiuose. 
Į Vakarus pasitraukė aukštųjų mokslų nebaigusi. Vokietijoje ir vėliau 
Amerikoje mokytojavo išeivijos lituanistinėse mokyklose. 1952 m. ište
kėjusi už Juozo Kojelio augino trijų vaikų šeimą ir talkino vyrui visuo
meninėje veikloje. Kojeliai Amerikoje išaugino ir išmokslino dvi dukras. 
Dainą ir Rasą, sūnų Liną ir susilaukė dviejų dukraičių - Aleksos ir Linos.

Elena Trumpaitė-Kojelienė 2005 m. su vyru Juozu iš Amerikos grįžo 
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. Gyveno Kaune. Giliam liūdesyje liko vyras 
Juozas, dukros Daina ir Rasa, sūnus Linas ir dukraitės Aleksa bei Lina.

Nuoširdžiai užjaučiame savo bičiulį, buvusį antinacinės 
rezistencijos dalyvį. JAI' lietuvių visuomenininką. Lietuvių fronto 
bičiulių narį, ilgametį žurnalo ..Į LAISVĘ" redaktorių, publicistų 
JUOZĄ KOJELf netekus savo gyvenimo draugės, bendražygės, žmonos 
ir vaikų molinos Elenos. Lietuvių fronto bičiulių taryba,, Į LAISVĘ" 
žurnalo redakcija

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus jaunesniam broliui 
Juozui, nuoširdžiai užjaučiame savo bičiulį, buvusį antisovietinės ir 
antinacinės rezistencijos dalyvį. Lietuvių fronto bičiulių tarybos narį, 
„Į LAISVĘ“ fondo steigėją ir ilgametį vadovą, JAV lietuvių aktyvų 
visuomenininką dr. KAZĮ GEDIMINĄ AMBROZAITĮ.

Lietuvių fronto bičiulių taryba 
l Laisvę fondo Lietuvos filialo taryba 

„Į LAISVĘ" žurnalo redakcija
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I Netektys

A t A ANTANAS PAŠKUS

2008 m. vasario mėn. 13 d. mirė žinomas JAV lietuvių visuomenės 
veikėjas, psichologas, kun., prof. Antanas Paskųs. A. Paskųs 
(Paškevičius) gimė 1923 m. sausio 14 d. Branislaviškyje, Kurklių vlsč., 
Ukmergės apskrityje. 1942 m. baigė Ukmergės gimnaziją ir pradėjo mokytis 
Kauno kunigų seminarijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur tęsė 
teologijos studijas. 1945-1949 m. studijavo Popiežiškajame Grigaliaus 
universitete. 1948 m. įšventintas kunigu. 1949-1952 m. studijavo 
psichologiją ir filosofiją Miuncheno universitete, čia apgynė daktaro 
disertaciją. Vėliau psichologiją studijavo Kolumbijos, Rordhamo (New 
Yorke) ir šv. Jono universitetuose. 1953-1956 m. dirbo mokytoju ir 
kapelionu Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. 1957 m. persikėlė 
gyventi į JAV. Iki 1961 m. dirbo kunigu amerikiečių parapijose, vėliau dėstė 
psichologiją įvairiuose JAV ir Kanados universitetuose, koledžuose, dirbo 
klinikiniu psichologu. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę reguliariai 
atvykdavo į Tėvynę, psichologiją dėstė įvairiose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Parašė daugiau nei dešimt psichologinės tematikos knygų. 
Kun. Antano Paškaus palaikai gegužės pabaigoje bus pargabenti į Lietuvą 
ir palaidoti Kauno Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

Dėl mylimo Vyro Viktoro mirties nuoširdžiai užjaučiame savo 
bendramintę ir bendražygę ONUTĘ ŠILĖNIENĘ bei jos artimuosius.

Lietuvių fronto bičiulių taryba
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija

Mirus ilgamečiam Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos tarybos 
pirmininkui, šios sąjungos Garbės vadui Antanui Paulavičiui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai ir artimiesiems.

Žurnalo „Į LAISVĘ“ redakcija ir administracija
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At A VYTAUTAS MAŽELIS

Sulaukęs 94 metų, Vilniuje 2008 m. balandžio 14 dieną mirė žinomas 
JAV lietuvių visuomenininkas, teisininkas ir fotografas Vytautas Maželis. 
V. Maželis buvo aktyvus Lietuvių fronto bičiulių narys, ilgametis šios 
organizacijos veiklos fotometraštininkas, žurnalo „Į LAISVĘ“ 
bendradarbis. Vytautas Maželis nepriklausomoje Lietuvoje baigė Kauno 
VDU teisės studijas bei Karo mokyklą. Dirbo advokatu. Lietuvos 
okupacijų metais aktyviai dalyvavo rezistencinėse Lietuvos aktyvistų, 
o vėliau - Lietuvių fronto - organizacijų veikloje. Buvo aktyvus 1941 
m. birželio mėn. sukilimo dalyvis, nacių okupacijos metais vienas iš 
rezistencinio pasipriešinimo vadovų Utenoje. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV (New Yorke). Atkūrus Lietuvos 
Nepriklausomybę sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. 2007 m. 
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus Lietuvai 
Vytautas Maželis buvo apdovanotas Riterio kryžiaus ordinu. Vytautas 
Maželis palaidotas Utenoje.

Lietuviu fronto bičiulių taryba nuoširdžiai užjaučia Anapilin 
iškeliavusio Vytauto Maželio artimuosius. Netekome puikaus draugo, 
bičiulio ir bendražygio. Amžinąjam atilsį.

Pavėluotai sužinoję apie praeitais metais Anapilin iškeliavusią 
ZENONO PRŪSO Žmoną, reiškiame savo bičiuliui ir bendraminčiui gilią 
užuojautą.

„I LAISVĘ" žurnalo redakcija

Buvusį rezistentą ir aktyvų visuomenininką DAMIJONĄ RIAUKĄ 
užjaučiame dėl mylimos žmonos Reginos Teklės Girdvainytės - Riaukienės 
mirties.

„I LAISVĘ" žurnalo redakcija
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Įvykiai ir darbai
Los Angeles Lietuvių fronto 

bičiulių politinių studijų savaitgalis

Los Angeles lietuvių fronto 
bičiuliai jau 43-čiąjį kartą rinkosi į 
tradicinį politinių studijų savaitgalį 
( š. m. sausio 26-27 d.) Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Dvi dienas trukusiame 
renginyje dalyvavo visuomenininkai ir 
žurnalistai iš Lietuvos, ir išeivijos. Šiais 
metais frontininkai ir svečiai diskutavo 
tema - Lietuvos laisvės ir demokra
tijos perspektyvos ir lietuvių tautos 
išlikimo galimybės europinių globa
lizacijos ir Rusijos ekonominių 
pinklių sukutyje.

Los Angeles LFB sambūrio pirmi
ninkas dr. Rimtautas Marcinkevičius

Los Angeles LFB sambūrio pirmininkas 
dr. Rimtautas Marcinkevičius įteikia 
Laisvės premiją Ramutei Žukaitei, JAV 
Lietuviu Bendruomenės New Yorko 
apygardos pirmininkei.
Povilo Žemaitaičio nuotrauka

kvietė renginio svečius aptarti Lie
tuvos laisvės ir demokratijos perspek
tyvas. Sambūrio vadovas kalbėjo apie 
lietuvių tautos išlikimo galimybes ir 
svarbą XXI amžiuje. Renginyje vie
šėjęs Lietuvos radijo ir televizijos 
(LRT) žurnalistas iš Vilniaus Tomas 
Dapkus skaitė pranešimą apie euro
pinės globalizacijos pavojus Lietuvai 
ir lietuvių tautai. T. Dapkus supažin
dino Los Angelo lietuvius su dabar
tinės Lietuvos politikos realijomis: 
Lietuvos politinių jėgų krize ir val
stybininkų pinklių įtaka valdant 
valstybę, bei šiandieninių politinių 
jėgų vaidmeniu užtikrinant lietuvių 
tautos išlikimą. VU tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų studentė ir 
žurnalistė Gabrielė Vasiliauskaitė 
pasakojo apie Rusijos specialiųjų tar
nybų ekonominės ir politinės veiklos 
įtaką Lietuvos valdžiai ir jos pasekmes. 
Viešnia su Los Angelo lietuviais disku
tavo apie Lietuvos ir lietuvių tautos 
išlikimo galimybes Rusijos ir Europos 
valstybių sankirtoje, ir apie šiandieninį 
jaunimą - ateities Lietuvos kūrėją.

Iš NATO vadavietės Virginijoje 
(Virdžinijoje) atvykęs buvęs Lietuvos 
lauko pajėgų vadas generolas Arvy
das Pocius skaitė paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenės vaidmenį užtik
rinant Lietuvių tautos išlikimą ir Lie
tuvių valstybės laisvę. Generolas 
kalbėjo terorizmo tema ir supažindino 
lietuvių išeivius su Lietuvos vaidme
niu antiteroristinėse kovinėse operaci
jose ir galimomis pasekmėmis bei 
grėsme Lietuvai ir jos piliečiams.
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Ekonomistas iš Kanados prof. 
Valdas Samonis apibūdino užsienio 
investicijų, sovietinio paveldo ir socio- 
ekonominės raidos Lietuvoje kelius ir 
klystkelius. Ekonomistas iškėlė opų 
klausimą dėl Lietuvos tolimesnės 
vystymosi (plėtros) strategijos ir kvie
tė pasvarstyti: „Kaip baigsime antrą 
laisvės 20-tį: į Europos Baltarusišką 
patvorį, ar į modernią valstybę?“

Politinių studijų savaitgalio metu 
buvo paskelbti du šių metų Laisvės 
premijos laureatai. Premijos funda
torius, LA LFB pirmininkas dr. R. Mar
cinkevičius tūkstančio JAV dolerių 
premiją įteikė Ramutei Žukaitei, 
Niujorko lietuvių bendruomenės apy
gardos pirmininkei - už nenuilstamą 
kovą, ginant lietuvių tautines ir dva
sines vertybes, ir Valdui Vasiliauskui, 
„Lietuvos Žinių“ laikraščio vyr. 
redaktoriui - už publicistiką, ginančią 
Lietuvos laisvę ir demokratiją. Ank
stesni Laisvės premijos laureatai buvo 
per Sausio 13-osios įvykius žuvusi 
Loreta Asanavičiūtė ir Baltarusijoje 
žuvęs saugumo karininkas ir diplo
matas Vytautas Pociūnas.

Laisvės premijos laureatė NY LB 
pirmininkė Ramutė Žukaitė pasidalino 
savo patirtimi kovojant dėl vienintelės 
lietuviškos bažnyčios Niujorke - 
Aušros Vartų šventovės išsaugojimo. 
Amerikos lietuvė, pasauliui išgarsinusi 
niekingą bažnyčios uždarymo istoriją, 
sambūrio svečiams pasakojo apie 
lietuvių tautos paveldo išlikimą išei
vijoje, kovos priemones ir būdus. 
Amerikoje lietuvių leidžiamas laikraštis 

„Amerikos lietuvis“ 2007-ųjų gruodį 
išrinko Ramutę labiausiai nusipel
niusiu JAV lietuvių bendruomenei 
Metų žmogumi.

Jaunimo simpoziumo dalyvės, 
antros kartos lietuvaitės Aušra Venc
kutė ir Vėjūnė Baltrušaitytė, kalbėjo 
apie vertybių svarbą išlaikant lietu
vybę. Dr. Vytautas Vyšniauskas pasa
kojo apie savo šeimos pastangas 
perduodant vaikams lietuviškas ver
tybes. Los Angelo parapijos klebonas 
kun. Stanislovas Anužis akcentavo 
bažnyčios vaidmenį Lietuvos tęsti
numo išlaikyme. Politinių studijų 
savaitgalio diskusijose dalyvavo 
aktyviai besidarbuojantys Los Ange
les frontininkai: adv. Žibutė Brinkienė, 
Antanas Mažeika, Algimantas Žemai
taitis, Juozas Pupius, Violeta Gedgau
dienė ir kt.

Politinių studijų savaitgalio svečiai 
dalyvavo dokumentinio filmo „Red 
Terror on Amber Coast” peržiūroje. 
Lietuvius įkvėpė filmo režisieriaus 
amerikiečio kun. David O’Rourke 
pastangos įamžinti sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir partizanų rezistenciją.

Jolanta Bočiulytė,
Los Angeles

{teiktos Jono Smilgevičiaus vardo 
stipendijos

Ankstesniuose žurnalo „J LAISVĘ“ 
numeriuose jau buvo rašyta, kad Vasa
rio 16-osios Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataro Jono Smilge
vičiaus giminės įsteigė jo vardo sti- 
endijų fondą.
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iai ir darbai

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) advokatas Jonas Kairevičius, stipendiatai Ineta 
Žukauskaitė, Edvardas Glivickis ir Vita Rimšienė VDU rektorato posėdyje prieš stipendijų 
įteikimų

Nepriklausomybės akto signataro 
dukterys Janina Petrušienė, Ona Žoly- 
nienė, Kristina Senulienė, Elena 
Miknienė, vaikaičiai Edgaras Smilgis- 
Smilgevičius, Raymondas Smilgis- 
Smilgevičius, Johannes Jonas Urbas, 
Jono Smilgevičiausmirusio sūnaus 
Kazimiero našlė Antanina Danutė 
Smilgevičienė iš savo lėšų sudarė 
fondo pagrindinį kapitalą ir 
nusprendė, kad fondui perduos 
pajamų dalį iš kitų investuotų lėšų, jei 
jas gaus iš Lietuvos Respublikos kaip 
kompensaciją už Jono Smilgevičiaus 
turtą.

Šiais metais stipendijos paskirtos 
Vytauto Didžiojo universiteto Ekono
mikos ir vadybos fakulteto stu
dentams Inetai Žukauskaitei, Edvardui 
Gilvickiui ir Vitai Rimšienei, kurie 

puikiai mokosi, greta kitų disciplinų 
domisi ir prieškario Nepriklausomos 
Lietuvos ekonomika ir kuriems būtina 
materialinė parama, kad galėtų tęsti 
studijas. Sudarytas Garbės komitetas, 
kurio pirmininkas yra VDU Ekono
mikos ir vadybos fakulteto dekanas 
prof. Pranas Žukauskas, vicepirmi
ninkas kauniškis advokatas Jonas 
Kairevičius ir nariai Tina Petrušis 
Udrys, Angela Miknius-Frenzel (Mik- 
niūtė), Algirdas Žolynas, Edgaras 
Smilgis-Smilgevičius ir Stephany 
Senulis.

Šiemt jau septintą kartą Vasario 16- 
osios proga stipendijos iškilmingai 
įteiktos Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorato posėdyje. Steigėjų pavedimu 
jas įteikė advokatas Jonas Kairevičius.

Jonas Kaitys
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■ Įvykiai ir darbai

Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendininkai po apdovanojimo: iš kairės M. Bacevičiūtė, 
J. Verbylaitė, gimnazijos direktorius V. Vitkauskas, E. Petkevičius, V. Vaškevičiūtė

Garliavoje įteiktos Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo stipendijos

Kiekvienais metais, minint Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
buvusiems aktyviausiems ir labiausiai 
pasižymėjusiems Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos abiturientams, kurie 
pradėjo studijas Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, įteikiamos Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo stipendijos.

Fondo steigėja ir pagrindinė me
cenatė dr. Nijolė Bražėnaitė. Stipen

dijos buvusiems šios gimnazijos akty
viausiems ir moksle pasižymėjusiems 
abiturientams teikiamos nuo 1996 
metų. Šiais metais 500 Lt. stipendijos 
įteiktos keturiems buvusiems gimna
zistams: Mildai Bacevičiūtei, Edvinui 
Petkevičiui, Viktorijai Paškevičiūtei ir 
Justinai Verbylaitei. Stipendijas nomi- 
nantams įteikė gimnazijos direktorius 
ir vienas iš šio fondo koordinatorių 
Lietuvoje Vidmantas Vitkauskas.

Vidas Vilkus
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