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Pirmajame viršelio puslapyje
Gen. Jonas Žemaitis-Vytautas - Lietuvos kariuomenės karininkas, rezistentas, 

aukščiausios krašto laisvės kovotojų vadovybės steigėjas ir vadas.

Jonas Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15 d. Palangoje. Vėliau su tėvais gyveno Lomžoje 
(Lenkija). 1917 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kiaulininkų kaime Šiluvos valsčiuje, po 
metų Raseiniuose. Čia baigė gimnaziją. 1929 m. Jonas Žemaitis baigė Kauno karo mokyklą, 
vėliau karo mokslus studijavo Prancūzijos artilerijos mokykloje. 1938 m. buvo paskirtas 
1-ojo artilerijos pulko skyriaus vadu. Netrukus gavęs kapitono laipsnį, Jonas Žemaitis 
buvo perkeltas vadovauti į Žemaitijoje dislokuotą Lietuvos kariuomenės 4-ąjį artilerijos 
pulką Šiauliuose.

Inkorporavus Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį Jonas Žemaitis dirbo artilerijos pulko 
mokyklos viršininku. 1941 m. iš Lietuvą okupavusios sovietinės karo vadovybės gavus 
įsakymą artilerijos pulkui su Raudonosios armijos daliniais trauktis į Rusiją, iš kariuomenės 
pasitraukė. Nacių okupacijos metais Jonas Žemaitis taip pat atsisakė tarnauti vokiečiams, 
išėjo į atsargą, gyveno Kaune, vėliau netoli Šiluvos.

1944 m. Jonas Žemaitis Šiluvos ir Tytuvėnų valsčiuose suorganizavo apie 150 vyrų 
į gen. Povilo Plechavičiaus Vietinę rinktinę ir pats tapo šios rinktinės 310-ojo bataliono 
vadu. Vokiečiams išformavus rinktinę, kurį laiką slapstėsi, o sovietams vėl užėmus Lietuvą 
įsijungė į ginkluotą rezistencinę kovą.

1945 m. Jonas Žemaitis tapo Žebenkšties rinktinės, veikusios Raseinių apskrityje, štabo 
viršininku. 1948 m. gegužės mėn. jis įkūrė Jūros (Vakarų Lietuvos) partizanų sritį ir tapo 
jos vadu. Jonas Žemaitis aktyviai dalyvavo kuriant vieningą partizanų vadovybę, buvo 
vienas iš šio proceso iniciatorių. 1948 m. lapkričio mėn. Jonas Žemaitis paskelbė apie 
vyriausiosios partizanų vadovybės atkūrimą, o 1949 m. sušaukė visos Lietuvos partizanų 
suvažiavimą. Šiame suvažiavime buvo sukurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS). 
Jonas Žemaitis buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininku, kurį laiką ėjo ir 
Gynybos pajėgų vado pareigas.

Jonui Žemaičiui vadovaujant buvo sukurti svarbiausi LLKS programiniai dokumentai, 
numatyta veiklos strategija ir taktika. Inspektuodamas partizanų apygardas 1950-1951 m. 
Jonas Žemaitis stengėsi įgyvendinti LLKS nuostatas, daug dėmesio skyrė krašto dvasinių 
vertybių ir ūkio išteklių išsaugojimui, nuolat tobulino LLKS struktūrą, atstatinėjo MGB- 
istų sunaikinamus partizanų štabus, skirstė į įvairias pareigas pareigūnus.

1951 m. gruodžio mėnesį ištikus insultui Jonas Žemaitis atsisakė visų užimamų pareigų, 
tačiau sveikatos būklei šiek tiek pagerėjus nuo 1953 metų pavasario vėl jas pradėjo 
vykdyti.

1953 m. gegužės 30 d. Jono Žemaičio vadavietės bunkeris Jurbarko rajono Šimkaičių 
miške buvo išduotas. įmetus į bunkerį granatą su migdomosiomis dujomis Jonas Žemaitis 
buvo suimtas gyvas. Sovietų valdžia už pažadą bendradarbiauti siūlė Jonui Žemaičiui laisvę 
ir gyvybę. Tačiau Jonui Žemaičiui su tokiu pasiūlymu kategoriškai nesutikus, jis buvo 
nuteistas ir 1954 m. lapkričio 26 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Jonas Žemaitis buvo deramai prisimintas ir pagerbtas. 
Jono Žemaičio vardu buvo pavadinta Lietuvos karo akademija Vilniuje, 1995 m. apie jo 
gyvenimą ir veiklą buvo sukurtas dokumentinis filmas „Ketvirtasis Prezidentas“. 1997 m. Jo
nas Žemaitis apdovanotas Vyčio kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu (po mirties), jam pripažintas 
kario savanorio statusas, o 1998 m. suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis.
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Redaktoriaus

Kiekvieno žmogaus nueitas gyve
nimo kelias skiriasi savo įvykiais, 
atliktais darbais, patirtais įspūdžiais, 
viltimis ir nusivylimais.

Kiekvienas žmogus neša skirtingą 
tik jam skirtą, savo likimo kryžių, 
kaip ir skirtingo dydžio brėžę brėžia 
jis savo gyvenimo ir valstybės istorijos 
puslapiuose...

XX amžiaus viduryje gimę ir 
brendę mūsų senelių bei tėvų kartos 
žmonės patyrė itin daug įvairių 
gyvenimo sunkumų ir išmėginimų. 
Nepriklausomos Lietuvos suklestė
jimas ir nepriklausomybės saulėlydis, 
laisvės praradimas ir okupacijos, 
tremtis ir priverstinis pasitraukimas 
iš tėvynės, rezistencinė veikla bei 
laisvės kovos, tai vis šios kartos žmonių praeitas gyvenimas... Patirtys. Darbai. 
Atradimai ir praradimai. O svarbiausia, esminiai apsisprendimai. Aiškios 
orientacijos ir pozicijų, įvairiais asmeninio gyvenimo ir tėvvnės likimo 
klausimais, pasirinkimai.

Šiandien, kai valstybė vėl nepriklausoma ir tauta laisva, daugeliui 
jaunesniosios kartos atstovų net neiškyla klausimas, kuriuo keliu reikėtų eiti, 
ką pasirinkti bendrakeleiviais, kokius uždavinius spręsti, kad dorai 
nugyventum ne tik savo gyvenimą, bet ir paliktum ryškų pėdsaką valstybės 
istorijoje, būtum savo tėvynės ateities kūrėjas, o ne abejingas stebėtojas. Gal 
dėl to, kad nėra šiandieninio jaunimo gyvenime esminių pasikeitimų, o 
valstybėje viską keičiančių ir griaunančių politinių sukrėtimų, jaunoji karta 
ir nežino ką reiškia apsispręsti, kovoti ir dirbti vardan Lietuvos.

Vyresnioji karta, gimusi ir augusi sunkiomis ekonominėmis bei socialinėmis 
sąlygomis, patyrusi skurdą ir vargą, aiškiai žinojo ko nori ir siekia. Matė ir 
kitų, už save vyresnių, įkvepiantį pavyzdį. Gal todėl jie taip veržėsi į mokslą? 
Gal dėl to norėjo ne tik susikurti gražų ir laimingą savo gyvenimą, bet ir siekė 
savo veikla ir bendrais darbais padalyti, kad augtų krašto ekonomika, plėstųsi 
miestai, gražėtų kaimai, klestėtų kultūra ir menai?
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Kas skatino mūsų vyresniuosius nedvejojant organizuotis ir kovoti su 
okupantais? Eiti į miškus ir su ginklu rankose ginti tėvynę, atsidūrus Rytu ir 
Vakarų platybėse burtis į lietuvių bendruomenę ir kurti savo mažąją Lietuvą 
egzilyje bei tremtyje? Gal tai skatino kiekvieno iš jų šeimose ir nepriklausomos 
Lietuvos mokyklose suformuotos vertybės, Įskiepyta meilė tėvynei, išugdytas 
pareigos jausmas dirbti ne tik sau, bet ir kitiems? Atsakymų gali būti daug. 
Bet tikėčiausia, kad tokį pasirinkimą visų pirma lėmė būtent jų auklėjimas; 
tam reikšmės, žinoma, turėjo ir to meto sąlygos bei sparčiai kintanti valstybės 
padėtis, besikeičianti aplinka, asmeninis statusas.

Būtent dėl to apie šios kartos žmonių gyvenimus ir darbus šiandien rašoma 
istorijos vadovėliuose, istoriją menančiose knygose. Gaila tik, kad niekada ir 
viskas nebus sudėta Į knygas, nebus aprašyti ir įamžinti visų darbai ir veikla. 
Vis tiek kas nors liks nepaminėta, neprisiminta. Ir ne iš blogos valios. Žmonių 
apie kuriuos verta rašyti knygas ir garsinti jų darbus yra begalės. Tokia jau 
ta mūsų vyresnioji karta. Su skirtingomis patirtimis, darbais ir nuopelnais.

Žurnale „Į LAISVĘ" ne kartą buvo rašoma apie garbingos mūsų krašto 
rezistencinės praeities įvykius, šių įvykių dalyvius bei liudininkus. Deja, 
dažniausiai rašoma jau tik apie buvusius... Laikas nenumaldomai greitai bėga 
į priekį atskirdamas mus ne tik nuo tų istorinių įvykių, bet ir nuo žmonių, 
buvusių tų įvykių ir darbų sūkuryje. Iš mūsų tarpo pamažu išeina didieji 
Rezistencijos mohikanai, sovietinio ir nacinio genocido liudininkai, lietuvybės 
salų išeivijoje kūrėjai bei puoselėtojai. Šių metų gegužės mėnesį į Amžinybę 
iškeliavo mūsų bičiulis, visuomenininkas ir lietuvybės puoselėtojas bei rėmėjas 
dr. Petras Kisielius.

Šiandien dar sunku deramai įvertinti dr. Petro Kisieliaus daugialypę veiklą 
ir atliktus darbus. Apie tai daugiau mėginsime parašyti kitame žurnalo 
numeryje. Tuo tarpu tik paminėsime, kad dr. Petras Kisielius daugeliui iš mūsų 
gali būti geriausias pavyzdys ką reiškia gyventi ir dirbti dėl Lietuvos bei 
lietuvybės. Išaugęs patriotiškoje ir tautiškoje šeimoje, jis toks buvo ir savo 
šeimoje, profesinėje bei visuomeninėje veikloje. Trykšdamas energija ir 
optimizmu jis nenuilstamai darbavosi įvairiuose visuomeninės veiklos baruose.

Dr. Petras Kisielius buvo Ateitininkų federacijos vadas, Lietuvių fronto 
bičiulių bei Į LAISTĘ fondo tarybų narys, vienas iš Lietuviųfondo, Į LAISVĘ 
fondo, Ateitininkų namų, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) steigėjas, 
veikėjas ir rėmėjas.

Dr. Petras Kisielius gausiomis aukomis rėmė ne tik ateitininkus, įvairius 
išeivijoje leidžiamus leidinius, lietuvybės židinius, bažnyčias, patriotines
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organizacijas, fondus, bet ir naujus atvykėlius iš Lietuvos. Gydytojo Petro 
Kisieliaus ligonių priimamojo durys buvo atviros visiems, net ir tiems, kurie 
už paslaugas neišgalėdavo susimokėti. Nekreipdamas dėmesio į paros laiką 
ar oro sąlygas jis nedvejodamas vykdavo į ligonių namus, teikdamas ir 
nemokamas paslaugas, patarimus... Iš kur sėmėsi tokios energijos ir ryžto dr. 
Petras Kisielius? Iš kur kilo ir visą gyvenimą išliko toks jo giluminis 
patriotizmas, aukojimosi kitiems nusiteikimas ir labdaringumas? Atsakymas 
paprastas. Iš meilės. Dr. P. Kisielius buvo giliai tikintis katalikas, pasišventęs 
Lietuvai ir lietuvybei žmogus. Visa tai, tarytum kokį priesaką jis gavo iš savo 
šeimos, mokyklos... Todėl ir mylėjo daktaras ne tik žmones, bet ir Tėvynę. Todėl 
ir propagavo bei puoselėjo savo krašto istoriją tradicijas... Būtent dėl to 
dr. Petras Kisielius ir buvo bei išlieka mums didžiuoju pavyzdžiu ir dvasiniu 
kelrodžiu. Švyturiu. Kilnios dvasios ir meilės artimui Milžinu.

Todėl ir mes, savo darbais bei pasišventimu, turime stengtis nors kiek būti 
panašūs į tokius kaip dr. Petras Kisielius. Niekas nepadarys mūsų gyvenimo 
lengvesnio ir turtingesnio, tik mes patys. Niekas nesukurs gražesnės ir 
kultūringesnės aplinkos, tik mes patys. Ekonominė ir socialinė Lietuvos 
situacija sunki. Ji ir dar labiau sunkės. Turime tam ruoštis. Ir ne aimanuoti ar 
verkšlenti, o galvoti kaip savo darbu prisidėti prie asmeninės ir krašto padėties 
gerinimo. Turime nustoti keikti politikus ir valdininkus. Tai tik beprasmis laiko 
gaišimas. Naudingiau bus, jei imsimės geriau dirbti patys ir tą patį daryti 
priversime tuos, kurie stovi prie valdžios vairo. Nemaišykime valstybės ir 
valdžios. Valstybė, Tėvynė yra viena. O valdžios ateina ir išeina. Ir nekaltinkime 
dėl visų laikinų ir ilgiau trunkančių negerovių, sunkumų Lietuvos. Ne Lietuva, 
ne Nepriklausomybė dėl to kaltos.

Geriau būkime labiau aktyvūs patys, labiau geranoriški ir atlaidesni 
kitiems. Nebijokime imtis iniciatyvos, nebijokime aukotis ir aukoti. Burkimės 
į gyvenamos vietos bendruomenių komitetus, iniciatyvines grupes, remkime kitų 
gerus darbus, perspektyvius jaunus žmones. Padaryti geri darbai, paaukotas 
bendriems reikalams mūsų laikas ar vienas kitas litas, vėliau mums sugrįš su 
kaupu. Kad galima tai daryti ir padaryti, žinome. Turime pavyzdžių ir galime 
į ką lygiuotis. Tad pradėkime! O jei jau pradėjome - tęskime!
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Laiškai

Gerbiamas redaktoriau,
noriu pasidalinti mintimis apie 

MARIJAMPOLIEČIŲ BENDRIJĄ ir 
prašau šią žinutę paskelbti Jūsų žur
nale. Tikiuosi, kad į mūsų veiklą įsi
jungs ir daugiau kitur gyvenančių bu
vusių marijampoliečių.

Mūsų „kuopos" nariai - rimti sūdu
viai, - beveik visi baigę Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją. Turime tris 
profesorius, šešis mokslų daktarus, 
istorikę - magistrę, medikų, tačiau čia 
esame visi vienodi - titulais nesipui- 
kuojame.

„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka“ - mūsų dainiaus Maironio pos
mu Kaune gyvenantys marijam
poliečiai pradeda eilinį susitikimą.

„Vis dažniau ir aktyviau buriasi 
kraštiečiai, siekdami atversti primirštus 
ir naujus savo gyvenimo puslapius, 
ugdyti meilę ir prieraišumą gimtajam 
miestui ir regionui“ - rašė profesorė 
Dalia Brazauskienė „Lietuvos aide“ 
apie 1990 metais įsikūrusią MARI
JAMPOLIEČIŲ bendriją. Kaune ši 
bendrija veikia nuo 2000-jų birželio, 
šiuo metu vienija 40 narių.

Pagrindinis bendrijos tikslas - 
suburti kilusius Sūduvoje, vienyti 
įvairių sričių specialistus, norinčius 
užmegzti draugiškus ir dalykiškus 
ryšius, gaivinti ir puoselėti meilės 
jausmus Sūduvai, domėtis jos praeitimi 
ir žmonėmis.

Renkamės kas 50 dienų. Klau
somės atsiminimų apie rašytojus Vincą 
Pietarį, Antaną Vaičiulaitį, Joną Viz
barą, knygnešių-tremtinių Akelaičių 
šeimą, prelatą Mykolą Krupavičių, 
Matulaičius, Juozą Kauką, Liudviką 
Klemą. Apie Rytprūsius, Vištytį, 
sūduvių kilmę. Žiūrėjome dokumentinį 
filmą apie partizaną Juozą Armonaitį, 
aplankėm Pažaislio vienuolyną (išlan- 
džiojom rūsius, įlipom į bokštus).

Puiku, kad pranešėjai, lektoriai - 
mūsų vaikai, vaikaičiai, artimi giminės! 
Jie atsako į kilusius klausimus. Iš
džiūvus burnoms - vaišinamės kava, 
moterų atsineštais pyragaičiais.

Algirdas Jakimavičius
Kaunas 

2008 0625
mob. tel. 8 673 55305
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______ N uomonė______

Laikinoji vyriausybė 
ir aktyvistai: 

naujas dokumentas
Kęstutis Skrupskelis

Žurnale „Į LAISVĘ“ publikuojamas 
šis Lietuvos laikinosios vyriausybės 
(LLV) dokumentas tyrinėtojams dar 
nežinomas. Jame dokumentuojama 
įtampa tarp LLV ir vieno Lietuvių 
Aktyvistų Fronto (LAF) sparno, 
rodanti, kad negalima, kaip daro kai 
kurie mūsų istorikai, tapatinti LLV ir 
LAFo.

Čia pateikiamas dokumentas yra 
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
retų knygų ir rankraščių skyriuje (F141 - 
36). Jis buvo nupirktas 1976 metais iš 
Zigmo Toliušio, kartu su kitais LLV 
posėdžių protokolais bei kitais doku
mentais. Dokumentas yra mašinraštis 
(spausdintas mašinėle), tačiau ne 
originalas, bet kalkės kopija. Jame yra 
kelios mašinėle darytos pataisos. 
Pataisų ranka nėra.

Rašytinio dokumento autorius 
tikriausiai yra pats prof. Juozas 
Brazaitis, tuo metu ėjęs LLV ministerio 
pirmininko pareigas. Manau, kad niekas 
kitas LLV vardu taip autoritetingai 
nebūtų galėjęs kalbėti. Tikslios šio 
dokumento datos kol kas nustatyti 

nepavyko. Manau, kad tartasi buvo po 
1941 m. liepos 5 d., nes tos dienos Į 
Laisvę paskelbta, jog liepos 7 d. Kaune 
bus įvestos dokumente minimos 
maisto kortelės, bet prieš liepos 23 d., 
kada prasidėjo voldemarininkų pučas. 
Tikriausiai šio laikotarpio pradžioje, nes 
keli šaltiniai mini eilę pasitarimų, o 
dokumentuotasis akivaizdžiai pirmasis.

Pagal gen. Stasį Raštikį, liepos 9 d. 
voldemarininkai raštu kreipėsi į 
vokiečius, prašydami, kad šie LLV 
nepripažintų.1 Galima spėlioti, kad pir
mąjį susitikimą iššaukė šis voldema
rininkų žygis. Kita vertus, faktas, kad 
dokumente toks reikšmingas įvykis 
nepaminėtas, siūlo išvadą, kad susi
tikta liepos 9 d. ar truputį anksčiau.

Tiek prof. Juozas Brazaitis, tiek gen. 
Stasys Raštikis, iš voldemarininkų, 
pučo metu, pirmoje vietoje prisimena 
Joną Pyragių. Pyragius buvo vienas iš 
Berlyno LAFo steigėjų, ir būtų buvę 
natūralu jam kalbėti LAFo vardu. Jo 
dalyvavimas būtų pasitarnavęs ir 
vokiečiams, nes Pyragius tuo metu 
dirbo vokiečių karinei žvalgybai.2
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H Nuomonė
Tačiau dokumente jis nepaminėtas, 

nors galėjo dalyvauti tarp neį
vardintųjų. Faktas, kad jis arba neda
lyvavo, arba liko nepaminėtas derinasi 
su liepos 5-9 d. datavimu, nes vėliau 
Pyragio vaidmuo buvo kur kas sva
resnis. Deja, nepavyko nustatyti kada 
Pyragius iš Berlyno pasiekė Lietuvą.

Datos nustatymo atžvilgiu nuo
roda į gen. St. Raštikio susitikimus su 
dr. Greffe nėra naudinga. Savo atsimi
nimuose gen. St. Raštikis nenurodo 
datų ir sakosi su juo susitikdavęs 
dažnai.

Ypatingo dėmesio verta pastaba, 
kad „tarp aktyvistų atstovų jau buvo 
ir voldemarininkai,“ siūlanti savotišką 
įvykių eigą. Nuo pat pradžios, LLV ir 
LAF'as turėjo tartis. Bet tie, pirmieji, 
buvo draugiški, nes LAF'ui atstovavo 
arba LLV nariai arba jai artimi žmonės, 
būtent dr. Adolfas Damušis ir Levas 
Prapuolenis. Bet po savaitės kitos 
voldemarininkai - viena iš didesnių 
Berlyno LAF'ą sudariusiųjų grupių - 
pradėjo reikšti nepasitenkinimus ir 
organizuotai veikti prieš LLV, galbūt, 
kaip manė prof. J. Brazaitis, vokiečių 
iniciatyva? Kaip rodo skelbiamas 
dokumentas, voldemarininkų netenki
no jiems skirtos valdžios aparate 
darbo vietos.

Faktas, kad voldemarininkų atė
jimui į pasitarimą teikiama išskirtinė 
reikšmė rodo, kad pats LAF'as nebuvo 
vieninga organizacija, bet greičiau 
stogas, kurio vardu reiškėsi, kaip 
parodė vėlesni įvykiai, nesuderinami 
interesai. Istorikams tai svarbus 
įspėjimas: negalima LAFo veiklos 

mechaniškai priskirti visoms LAF'o 
grupėms, ir juo labiau, LLV.

Žemiau skelbiame dokumento 
tekstą.

Aktyvistų pasitarimas su L. 
Vyriausybės nariais

Man pirmininkaujant Ministerių 
Kabineto posėdžių salėje 
liepos........ d. įvyko Aktyvistų Fronto
atstovų pasitarimas su L. Vyriausybės 
nariais. Tarp aktyvistų atstovų jau 
buvo ir voldemarininkai - p. Taunys, 
p. Stanevičius, p. Vokietaitis ir kt. 
Vyriausybės - gen. St. Raštikis, vid. 
reikalų ministeris pulk. Šlepetys ir aš.

Vyriausybės atstovai padarė pra
nešimus apie padėtį. Aš pranešiau 
istoriškai apie Vyriausybės susida
rymą, pirmuosius santykius su vokie
čių karine vyriausybe, pažymėjau 
Vyriausybės uždavinį - išsaugoti at
gautą valstybę, neatsižvelgiant ar 
Vyriausybėje liktų tie ar kiti žmonės, 
konsolidacijos ir tarpusavio informa
cijos reikalą.

Pranešimą tęsė gen. Raštikis. Jis 
nušvietė du momentus - pasiruošimą 
įvykiams Berlyne ir paskiau savo 
pasitarimus su Dr. Greffe, kuris siūlė 
Vyriausybei likviduotis.

Vidaus reikalų ministeris tęsė apie 
susitvarkymą viduje, savivaldybių 
organizavimą, žydų klausimą, poli
ciją.

p. Stanevičius, p. Taunys ir kiek 
kiti voldemarininkai puolė L. 
Vyriausybės veikimą ne iš esmės, bet
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dėl atskirų faktų. Girdi, idiotiškai 
sutvarkyta kortelių sistema, vyriau
sybė apsileidusi, nesirūpindama ir 
nesiderėdama dėl markės ir rublio 
kurso proporcijos: vyriausybės nariai 
/šiame posėdyje/ norį agituoti tėvynės 
meilės vardu; su žmonėmis įstaigose 
nesiskaitoma, jie nepriimami, skir
stoma į kairiuosius ir dešiniuosius. 
„Mūsų bendradarbiavimo sąlyga - 
kalbėjo p. Taunys - kad visi būtų 
paskirti mūsų pasiūlytieji, kuriais 
pasitiki vokiečiai. “

Atsakinėti teko man. Pažymėjau, 
kad didelė dalis priekaištų yra kilusi 
dėl nežinojimo. Vyriausybė, pavyz
džiui, kelis kartus yra net raštu krei
pusis dėl markės ir rublio netin
kamos proporcijos, o kortelių sistema 
yra įvesta pasitarus su vokiečių 
administracija. Daug ūkinės netvar
kos kyla dėl to, kad kariniai daliniai 
atėmė veik visas transporto prie
mones, ir dėl to negalima pristatyti 
produktų į miestą. O skirstyti į 
kairiuosius ir dešiniuosius dabar ne 
metas. Tegali būti tik lietuvis, kuris 
priimamas į tarnybas tik atsižiūrint, 
kiek jis švarus išliko bolševikų 
okupacijos metu, kiek jis specialistas, 

kiek jis nėra užsiangažavęs prieš 
draugišką mums Vokietiją. Dėl jų 
pasiūlytų kandidatų, kurie esą nepri
imami, pažymėjau: jeigu jie netinkami 
/o tų yra pasiūlytųjų tarpe!/, jie 
nepriimami. Tačiau 75% pasiūlytųjų 
yra paskirti - tik keista, kad jie 
neatėjo pasiimti paskyrimo raštų ir 
nevyko. Antra, Vyriausybė negalėtų 
skirti tik tokius, kaip reikalauja 
p. Taunys, kuriais vokiečiai pasitiki; 
reikia, kad jais ir lietuviai pasitikėtų.

Padarius švelnią pastabą dėl jų 
terminologijos /a la idiotiški!/, tonas 
sušvelnėjo, ir posėdis baigėse [taip 
parašyta] ramesne nuotaika, parei
škus man pageidavimo, kad šis pasi
tarimas turėtų būti nepaskutinis, 
kuriame galima būtų išsikalbėti ir 
nelygumus pašalinti.

1 Stasys Raštikis, Kovose dėl Lietuvos 
(Vilnius: Lituanus, 1990).

2 Jonas Pyragius, Kovosiu kol gyvas 
(Kaunas: Lietuvos technikos muziejus, 
1994), p. 156. Atsiminimuose kritikos LLV 
adresu Pyragius nepašykštėjo, bet nei vienu 
žodžiu neužsimena savo paties 1940 liepos 
mėnesio veiklos Lietuvoje.

’ Juozas Brazaitis, Vienų vieni (Vilnius, 
1990), p. 90-91.
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Metų aritmetika
Vytautas Valerias

Vytautas Volenas

Čia tik sudėsime ir atimsime. gal 
net kai kur padauginsime ir pada
linsime. Taigi bus aritmetika, pati svar
biausia ir kukliausia matematikos sritis. 
Operacijų objektai - istorijos ir žmo
gaus metai. Tikslas - vilčių paieška.

Carai Lietuvą cariškai laikė 123 
metus. Šios ilgos „globos“ laikotarpiu 
Lietuva buvo išjungta iš civilizacijos 
vystymosi proceso. Kaip tik anas 
laikotarpis pasižymėjo didele tech
nikos pažanga ir Vakarų Europos 
nuotaikų kūrimu. Po carų okupacijos 
Lietuva politiniame gyvenime pasirodė 
kaip iš niekur nieko staiga atsiradęs 
keistuolis.

Ir štai po 1918 m. atgautos laisvės 
tasai politinis naujokas per nepriklau
somo gyvenimo 22 metus tiek išpruso. 
kad jau buvo sunkųjį išskirti tarp senų 
Europos valstybių. Vergijoje, už civi
lizacijos durų laikyta 123, o laisve vos 
22 metus pasidžiaugusi tauta šia pa
prasta aritmetika išryškina dviejų laiko
tarpių, okupacijos ir nepriklausomy
bės, skirtumus.

Ar jaunesni žmonės supranta, ką 
du dešimtmečiai reiškia valstybės 
gyvenime? Be ypatingų įvykių istorija 
jų net neįžiūrėtų. Juk žmogus per tiek 
laiko vos spėja save ir gyvenimą pa
žinti. O kaip bręsti valstybei, nuogai 
gimusiai, nei tvarkos, nei turto, nei 
inteligentijos nepaveldėjusiai? Bet 
suvargusi Lietuva ne tik išaugo, bet ir 
savo egzistenciją pasauliui apskelbė. 
Kas buvo tasai paslaptingasis ener
gijos ir išminties šaltinis? Tai idea
lizmas su auka.

Valstybę kūrė, tvarkė ir jai vado
vavo tie žmonės, kurie caro okupacijos 
metais jai ieškojo laisvės, tam ieškojimui 
aukojo savo karjeras, geresnį 
gyvenimą, net sveikatą. Jei išvengė 
džiovos ir sulaukė laisvės, laisvės 
aplinkoje griebėsi tvarkyti valstybės 
gyvenimą. Idealizmas nebuvo žodis ar 
tik sąvoka. Idealizmas buvo gyvenimas.
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Vėliausias okupacijų laikotarpis 

(įskaičiuojant ir vokišką karo prie
spaudą) truko 50 metų. O šiandieninė 
nepriklausomybė jau lenkia aštuo
nioliktąjį jubiliejų. Ką reiškė ta pus- 
šimtmetinė okupacija?

Kas gimė jos pačioje pradžioje, 
tasai šiandien beveik septynių dešim
čių yra sulaukęs ir iš politinės rikiuo
tės arba išėjo, arba buvo išmestas. 
Kas gimė dešimtmečiu vėliau, tasai 
visą savo gyvenimą rūgo bolševi
kiniame tirpiny. Jame ir prarūgo, jei 
nebuvo atsparus. Jis šiandien jau 
rengiasi nuo darbų pailsėti, nes amžius 
verčia atsipūsti. Bet jo vaikai, gal taip 
pat tinkamai išrauginti, tvarko visą 
Lietuvos gyvenimą. O kur visi tie, 
kurie dar dešimtmečiu vėliau gyveni- 
man atėjo ir bolševikines mokyklas 
perbrido? Kai kurie jų suraudonėjo. 
Kiti apraudonėjo. Dauguma pleveno 
bolševikinės ideologijos rūke ir liko be 
jokios spalvos. Mažytis būrelis 
kažkaip suprato okupacinės valdžios 
vykdomą žalą žmoniškumui ir slapta ar 
net viešai tai valdžiai spyrėsi. Bet visi 
praėjo politinės ir visuomeninės 
moralės neigimą ir stiprią materializmo 
įtaką. Daugelį komunizmo doktrina 
nuvedė tobulan egoizman.

Tai kokie idealistai pradėjo Lietuvą 
tvarkyti po 1990 metų? Ar buvo 
panašių į inž. Vileišį, Rusijoje uždirbusį 
milijonus, juos į Lietuvą atsigabenusį 
ir čia juos išleidusį lietuviškai spaudai? 
Ar buvo šiuolaikiniame Seime narių, 
kurie, vykdami į sesijas, veždavosi iš 
provincijos pintines kaimiško maisto, 
nes jiems sostinėje nebuvo nei lau

kiančių butų, nei valgyklų, nei algų? 
Kur pasislėpė panašūs į prel. M. Kru
pavičių, inž. S. Kairį, A. Smetoną, dr. 
K. Grinių ir dešimtis kitų herojų?

Lietuvą po 1990 m. griebė valdyti 
ne idealistai, bet egoistai. Jei koks do
ras žmogus pasimaišė šiems lauki
niams materialistams (tokiais jie pasi
rodė esą) kelyje, sutelktomis LDDP 
jėgomis jį nustūmė šalin, kad netruk
dytų savintis išvargusios valstybės 
turto. Nebuvo Vileišių, nes visi susi
spietė į grobuoniams nutiestą kelią. Į 
jį įsispraudė ir kitų tautų aferistai, net 
į Seimą ir į prezidento R. Pakso 
patarėjus pakliuvę.

Šiose aplinkybėse, kai per aštuo
niolika metų iš Lietuvos gyvenimo dar 
nespėjo dingti sovietinės sistemos 
išugdyti administratoriai, būtų įdomūs 
atsakymai į kai kuriuos klausimus:

Kodėl nevertinama okupacijos me
tu vykusi laisvės kova pogrindyje? 
Kodėl iki dabar sostinėje nėra Lietu
vos partizanui paminklo? Kodėl buvo 
paneigtas 1941 m. sukilimas, paskelbęs 
Lietuvos nepriklausomybę? Bijoma 
Maskvos ir iš JAV atvykusių rabinų, 
reikalaujančių jiems nepriklausomo 
turto?

Kodėl Lietuvos Seimas neleido 
vykdyti desovietizacijos? Kodėl sovie
tinės okupacijos engėjai, skriaudėjai, 
bendradarbiai galėjo įsiterpti nepri
klausomos Lietuvos aukštose parei
gose? Kodėl išlieka didelis nepasiti
kėjimas valdžia? Kodėl vyksta Lietu
vos istorijos klastojimas?

Kodėl Lietuvos valstybiniai priešai 
kartais geriau traktuojami kaip buvę 
tremtiniai ir partizanai?
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Kaip gali dirbti į mokyklas ateiną 

apskurdę ir pusalkani mokytojai? Iš 
kur korupcijai spirtis ir prieš ją kovoti 
jėgų ima apiplyšę policininkai? Kas 
išdrįs pertvarkyti nežmonišką šiandie
ninę Lietuvos algų sistemą? Yra didelis 
skaičius panašių klausimų kiekvienoje 
Lietuvos gyvenimo srityje. Nemaža 
dalimi jie aiškėja, kai persvarstome 
buvusios okupacijos pobūdį ir jos au
klėtinius.

Ar turime vilties atsigriebti? Ar Lie
tuva kada nors atsispirs savomis kojo
mis ir išsivaduos iš savų engėjų 
okupacijos? Jos neišgelbės nei NATO, 
nei ES, jei pati liks suglebusi ir liguistai 
apsvaigusi. Lietuvos normalus gyve
nimas dar tik ateityje, jei ji savo ateities 
sulauks. Ne vienas Lietuvos rimtas 
vyras išsitaria, kad padėtis yra pavo
jinga. „Lietuva ilgai neišsilaikys, nes 
jos valdžia yra neišmintinga“, taip yra 
pasakęs vienas politikas. „Jau dabar ji 
yra apraizgyta Rusijos saugumo 
tinklais.“

Šiuo pranašavimu aš netikiu. 
Lietuva išsilaikė ir išsilaikys. Jei ją 
pražudytų dabartiniai vadovai, jie 
pražudytų ir save. Tiesa, ji labai sun
kiai slinks pirmyn, nes kol kas yra 
verčiama pasikliauti moralės neger
biančiais vadovais, kurie patys nežino, 
ko siekia, kam tarnauja. Privalome 
laukti psichologiškai nepažeistų žmo
nių kartos. Kada jie čia atsiras? Kai iš 
aktyvaus gyvenimo pasitrauks visi 
moraliniai invalidai. Pagal aritmetiką, 
apie 2020 metus galima tikėtis pirmųjų 
žiburių. O iki tol Lietuvos gyventojų 
kantrybė ir saujelė sveikai išsilaikiusių 
aktyvistų bus vienintelis sėkmės ga

rantas. Civilizacija yra galima tik 
civilizuotoje aplinkoje, kuri pažįsta ir 
pripažįsta sąžinę. Daugumos šiandie
ninių Lietuvos administratorių, turtą 
grobusių, kultūringa visuomenė ne
laiko savo nariais, nes turtas kultūros 
nekuria. Žemas žmogus, šalia aukšto 
atsistojęs nepaauga, tad ir negarbingai 
įgyto turto savininkai didikais netam
pa. Lieka skurdžiais, kuriems prie 
veido netinka jokia iškilminga apranga.

Lietuvos 1918-1940 m. laikotarpis 
buvo garbingos pažangos metas. Po 
1990 m. atgautos nepriklausomybės 
gyvenimas iki šiol yra braidžiojimas 
purve. Entuziazmą ir viltis užgesino 
bolševizmo auginti ir auklėti patai
kūnai, sąžinės turgininkai. Ar šie 
„kupčiai“ neparduos Lietuvos Rusijai 
energetikos ir kitais keliais, kaip yra 
rimtai būgštaujama? Jei šito išveng
sime, Lietuvą atgaivins ateities žmo
nės. O jei šiems nepasisektų, tikėkimės 
stebuklo. Stebuklai visada gaivina 
viltis.

Lietuvos visuomenė jau šiandien, 
artėjant rinkimams, turėtų susirūpinti 
pasitikėjimo susigrąžinimu, kurį sunai
kino valdantieji. Tebūna garsiai pa
reikšta korumpuotiems politikams ir jų 
partijoms, kad sumaišties laikai baigėsi. 
Visuomenė jau supranta, kokie rin
kiminiai pažadai yra įvykdomi, kokie 
yra tik akių dūmimas. Todėl ši visuo
menė už mulkintojus ateity nebalsuos, 
nors jie net galva žemyn vaikščioti 
žadėtų.

[vairios priešrinkiminės vilionės 
(veltui koncertai, alaus buteliukų, šukų, 
rašiklių ir pan. dalijimas rinkėjams) 
prilygsta pastangoms ganykloje pasi-
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gauti ištrūkusį arkliuką. Prisileis kvai
lelis, gaus morką, apynasrį, balną ant 
nugaros, o tada gudrus šeimininkas ant 
jo jodinės. Bet kai kurie kandidatai 
nesigėdija šiuo būdu pajuokti savo 
rinkėjų. Kai tokie laimi, šaipydamiesi 
jodinėja ant už juos balsavusių.

Įprasta, kad dauguma politikų 
stengiasi išlikti savo kėdėse, kuriose 
įprato sėdėti. Dorais, rūpestingais ir 
darbščiais valstybininkais džiaugiamasi. 
Tačiau visuomenė žino ir prisimena 
buvusiųjų išdaigas, todėl ilgapirščių, 
meluojančių bei veidmainiaujančių 
nenori ir už juos jau nebalsuoja.

Visuomenė žino, kad partijų siekis 
yra patekti valdžion ir iš ten valstybę 
tvarkyti taip, kaip prieš rinkimus 
žadėjo. Piliečiai privalo priminti ne tik 
atskiriems kandidatams, bet ir už jų 
stovinčioms partijoms, kad ir jos yra 
kaltos, kai šio politinio siekio nesi
laikoma. Partijos vaizdą sukuria visi 
tie, kurie jos vardu kalba. Taigi dorieji, 
sumanūs, kvailiai ir sukčiai kartu 
piešia jos portretą. Ar neverta partijai 
žiūrėti, ką j i įrašo partiniame sąraše, 
ką savo vardu perša? Ar yra nau
dinga pasirinkti nešvarias pavardes?

Yra nesuprantama ir gaila, kai 
išsilavinę, pajėgūs žmonės dėl kokio 
nors sklypelio Kaune, dėl naudos 
Kuršių nerijoje ar dėl kyšio susitepa ir 
yra verčiami pasitraukti iš viešo gyve
nimo. Kai valstybininkai dėl savo 
naudos laužo jų pačių leistus įsta
tymus, koks gali būti pasitikėjimas 
jais? O kur jie nueis su tais savo skly
pais, viešbučiais, perkeltomis tvoro
mis, namais prie ežerų ir dėmėmis ant 
nugarų?

Visuomenė, reikia manyti, jau pa
kankamai subrendo. Ji gal jau supran
ta, kad reikia dalyvauti rinkimuose ir 
dalyvauti protingai. Balsuojama už 
tuos, kuriais galima pasitikėti. Ne už 
žadančius, ne už paperkančius, ne už 
sukčiaujančius šarlatanus. Galbūt ir 
partijos jau supranta, kad už jas kalbėti 
neleidžiama meluojantiems ir apgaudi
nėjamiems.

Man atrodo, kad sekantis Lietuvos 
Seimas bus švaresnis, rūpestingesnis 
ir darbštesnis už buvusius. Taip pat ir 
busimoji vyriausybė jausis kaip už 
valstybę atsakominga vadovė. Viskas 
bus gerai. Žemė sukasi, mes nuo jos 
dar nebyrame žemyn.
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Nauji veidai, naujos 
idėjos, nauji darbai

Šiomis dienomis po pasaulį paplitę lietuviai itin aktyviai dalyvavo svarstant 
Seime tobulinamą Pilietybės įstatymą. Pilietybės įstatymo rengimo darbo 
grupėje dirbo ir nemažai žinomų išeivijos atstovų. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkė p. Regina Narušienė išeivijos 
lietuvių vardu išsakė nemažai priekaištų įstatymo pataisų rengėjams dėl kai 
kurių įstatymo nuostatų, diskriminuojančių ir skaldančių išeivijos lietuvius. 
PLB valdybos narys, Lietuviųfronto bičiulių Los Angeles sambūrio pirmininkas 
dr. Rimtautas Marcinkevičius inicijavo parašų rinkimo akciją, raginančią 
visose pasaulio valstybėse gyvenantiems lietuviams pripažinti vienodas teises 
į Lietuvos pilietybę. Ypač aktyviai šioje veikloje dalyvavo Airijos lietuviai su 
PLB valdybos nare, šios šalies lietuvių bendruomenės pirmininke Jurga 
Vidugiriene. priešakyje.

Aktyviai sprendžiant šią problemą veikė Seime esantys Lietuvos Respublikos 
Liberalų sąjūdžio (LRLS) nariai. Siūlome išklausyti LRLS pirmininko. Seimo 
nario Eligijaus Masiulio nuomonę šiuo, o ir kitais klausimais.

Redaktorius

Kaip žinome, Lietuvos Respublikos 
Liberalų sąjūdžio atstovai Seime ne
pritarė svarstomo Pilietybės įstatymo 
projekto nuostatoms. Prašome pa
komentuoti LRLS poziciją šiuo 
klausimu. Ką reikėtų daryti, kad po 
pasaulį išsibarstę lietuviai nesijau
stų ne tik gyvenamo krašto antra
rūšiai, bet ir Tėvynės atstumti bepi- 
liečiai gyventojai?

Liberalų sąjūdžio frakcija jau nuo 
pat darbo grupės, rengusios naujos 
redakcijos Pilietybės įstatymą, spren
dimo kategoriškai pasisakė prieš pa

tvirtintą siaurą dvigubos pilietybės 
galimybę. Kaip žinia, dvigubą pilie
tybės galimybę darbo grupė pasiūlė 
vien tik ES šalių pilietybę turintiems 
lietuviams. Mūsų įsitikinimu, toks 
sprendimas neatitinka laikinai ar 
ilgesniam laikui išvykusių Lietuvos 
piliečių teisėtų lūkesčių, o kartu ir 
ilgalaikio lietuvių tautos ir valstybės 
intereso išlaikyti išvykusius piliečius 
Lietuvos kultūrinėje erdvėje, nepra
rasti su jais pilietinio ryšio. Pilietybės 
įstatymo projekto darbo grupėje dirbo 
vienas iš mūsų partijos lyderių Ginta
ras Steponavičius, kuris su keliais

14 Į LAISVĘ* babtndis-birželis/2008

16



■ Nuomonė
kitais jos nariais, nepritarusiais to
kioms nuostatoms, registravo Atskirą 
nuomonę, kurioje teigiama, kad 
įstatyme turi būti įtvirtinta teisė 
išlaikyti Lietuvos Respublikos pilie
tybę ir Lietuvos išeiviams įgijusiems 
NATO šalių pilietybę. Tokią poziciją 
įtvirtinome ir įstatymo projekte, kartu 
su G. Steponavičiumi, Dalia Teišer
skyte ir keliais kitais Seimo nariais 
registruodami pataisą naujos redak
cijos Pilietybės įstatymo projektui. 
Taip pat esame įsitikinę, kad naujo 
Pilietybės įstatymo projekto vilkinimas 
Seime yra nedovanotinas, kai jo 
nekantriai laukia tiek išeivijos lietuvių.

Iki Seimo rinkimų likus mažiau kaip 
keturiems mėnesiams vis aktualiau 
tampa užsienyje gyvenančių piliečių 
įtraukimas į rinkimų ir balsavimo pro
cesą. Kas, jūsų nuomone, galėtų 
paskatinti užsienyje gyvenančius 
Lietuvos piliečius aktyviau dalyvauti 
ne tik rinkimuose, bet ir Lietuvos 
politiniame gyvenime? Ar nevertėtų 
galvoti apie išeivijos lietuvių atstovą 
Seime? Kokia LRLS pozicija šiuo 
klausimu?

Ir šiandien užsienio lietuviai turi 
galimybes burtis į įvairias pilietines 
organizacijas ir aktyviais veiksmais 
dalyvauti ne tik visuomeniniame, bet 
ir politiniame šalies gyvenime, ką, beje, 
aktyvūs lietuviai gyvenantys užsie
nyje sėkmingai ir daro. Tuo tarpu 
galimybės dalyvauti rinkimuose iki šiol 
yra nepakankamos. Liberalų sąjūdis 
jau 2006 m. puikiai suprato emigra

vusių lietuvių balso svarbą ir būtinybę 
sudaryti jiems geresnes sąlygas daly
vauti rinkimuose. Prieš du metus pa
rengėme ir registravome Elektroninio 
balsavimo galimybę įteisinantį įstaty
mo projektą. Deja, tačiau iki šiol 
Seime nėra daugumos valios priimti šį 
įstatymą. Po to, kai kelis kartus Sei
mas atmetė mūsų siūlomas pataisas 
peršasi išvada, kad Seimo dauguma 
tiesiog bijo išvykusiųjų nuomonės. Ir 
tai tik patvirtina, kad balsavimo 
internetu galimybė yra reikalinga, 
pirmiausia, ko gera, dėl to, kad 
išvykusieji neprarastų pilietinio ryšio 
su savo gimtąja šalimi. Antra, ir dėl 
to, kad būtent ji gali nulemti rinkimų 
rezultatus.

Liberalų sąjūdis remia ir išeivijos 
atstovo Seime idėją. Po to, kai Seimas 
nepritarė atskirai išeivijos rinkiminei 
apygardai, mes nusprendėme kelti 
išeivijos atstovo kandidatūrą šių metų 
Seimo rinkimuose.

LRLS - aktyvi ir perspektyvi jau
nų, išsilavinusių ir vidutines pajamas 
turinčių žmonių partija. LRLS save 
identifikuoja kaip centro dešinės 
politinę jėgą, galinčią ir sugebančią 
imtis atsakomybės už valstybės val
dymą bei Lietuvos ateitį. LRLS Seime, 
priešingai kitoms liberalios pakraipos 
politinėms partijoms, išlieka opozicijoje 
valdančiai daugumai. Pristatykite 
trumpai LRLS tikslus ir poziciją šiuo 
metu Lietuvoje vykstančių procesų 
atžvilgiu, išsakykite svarbiausias 
partijos vertybines nuostatas bei 
veiklos prioritetus.
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Nuomonė
Pagrindinė Liberalų sąjūdžio 

vertybė yra žmonės, dėl ko pagrindinis 
mūsų siekis - teisinga Lietuva, išsi
lavinusi visuomenė ir pasiturintis 
žmogus. Mūsų veiklos prioritetus 
diktuoja Lietuvos nūdiena. Kritinė 
situacija švietime, vis dar sovietiniai 
Lietuvos universitetai, prastėjanti 
sveikatos apsauga, infliacija, kokios 
Lietuvoje nebuvo jau 10 metų, artė
janti 2010 m. energetikos krizė, kai bus 
uždaryta Ignalinos jėgainė, vangiai 
judantys elektros jungčių su Švedija 
ir Lenkija projektai yra pagrindiniai 
Liberalų sąjūdžio veiklos prioritetai.. 
Vis didėjantis Lietuvos žmonių nusi
vylimas politika ir politikais dar labiau 
skatina mus imtis ryžtingų veiksmų, 
nes suprantame, kad Lietuvai reikia 
naujos kartos politikų.

LRLS — palyginus su kitomis 
politinėmis partijomis yra nauja 
organizacija. Jai įsikūrus, jos priešakyje 
stovėjo Petras Auštrevičius, daugeliui 
žinomas kaip svarbiausias eurodery- 
bininkas Lietuvai stojant į Europos 
Sąjungą. Neseniai partijos pirmininku 
tapote Jūs. Prisistatykite mūsų žur
nalo skaitytojams, išry škinkite svar
biausius savo gyvenimo ir politinės 
veiklos momentus.

Aš esu klaipėdietis. Čia gimiau, 
augau, baigiau mokyklą, vėliau Klai
pėdos universitete įgijau politologo 
specialybę.

Politinė kaijera prasidėjo univer
sitete. Vos įstojęs į Klaipėdos univer
sitetą 1993 m., ėmiausi su savo 

kolegomis, bendražygiais kurti stu
dentų savivaldą, nes tuo metu Klai
pėdos universitetas buvo nauja 
mokslo įstaiga, neturinti vieningos 
studentų atstovybės. Teko telkti stu
dentus, ir po metų darbo sukūrėme 
Klaipėdos universiteto studentų są
jungą, tapau jos prezidentu. Šalia to, 
pasirinkęs politikos mokslų specialybę, 
pradėjau domėtis politinių partijų 
veikla. Kartu su savo bendražygiais 
universitete sukūrėme „Liberaliojo 
jaunimo“ skyrių, kuris tuo metu buvo 
viena aktyviausių jaunimo organizaci
jų- rengė daug seminarų, diskusijų, 
įvairių renginių. Tai padėjo pritraukti 
žmones, kurių didelė dalis šiuo metu 
taip pat dalyvauja politikoje.

Viena lemtingesnių pažinčių, turė
jusių įtakos tolesnei mano karjerai ir 
domėjimuisi politika, buvo susitikimas 
su dabartiniu Europos parlamentaru 
Eugenijumi Gentvilu. Jo paskatintas 
1996 m. įstojau į Lietuvos liberalų są
jungą ir jau 1997 m. dalyvavau 
savivaldybių rinkimuose Klaipėdos 
mieste. Būdamas 22 metų tapau 
Klaipėdos Tarybos nariu. Tuometinių 
vyresnių kolegų pasitikėjimas ir 
pripažinimas man buvo papildoma 
motyvacija toliau domėtis politika. Nuo 
1998 m. iki išrinkimo į Seimą dirbau 
Klaipėdos miesto mero Eugenijaus 
Gentvilo patarėju. 2000-aisiais buvau 
išrinktas į Seimą ir tapau jauniausiu 
Seimo nariu. 2006 m. kartu su bendra
minčiais nepritarusiais A. Zuoko veik
lai, įkūrėme Lietuvos Respublikos 
Liberalų sąjūdį, o šių metų pradžioje 
liberalai man patikėjo ir partijos vairą.
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Nuomonė
Artėjant rinkimams į Seimą nemaža 

dalis Lietuvos politinių partijų ir jų 
vadovų apipila rinkėjus pažadais ir 
įvairiomis kitomis vilionėmis. Nemažos 
dalies politikų priešrinkiminėse kalbose 
pastebime ir daug populizmo bei 
demagogijos. Ne paslaptis, kad kai kas, 
verždamasis į Seimą, pasitelkia ir 
.juodąsias technologijas“. Ar galėtu
mėte labai lakoniškai nusakyti LRLS 
rinkiminės programos svarbiausias 
idėjas bei siekius ir pristatyti vieną 
kitą savo komandos narį, o taip pat 
būsimą jūsų partijos kandidatą į 
Seimą?

Iš tiesų, kuo labiau artėja rinkimai, 
tuo daugiau pažadų išdalina politikai. 
Todėl reikia žiūrėti ką partijos daro, o 
ne klausytis ką žada. Liberalų sąjūdis 
vykdydamas savo politiką yra nuosek
lus ir principingas. Mūsų frakcija 
Seime, net ir būdama opozicine frakcija, 
pasiekė daug: iškovojome, kad vadina
mieji vaiko pinigai būtų mokami iki 
vaikui sukanka 18 m.; kad valstybė 
ilgiau remtų šeimas auginančias vai
kus; gyventojų pajamų mokestis buvo 
sumažintas iki 24 proc., dėl ko visi 
akivaizdžiai juntame didėjančius atly
ginimus; galų gale buvome vienin
teliai, kurie aiškiai pasisakė prieš rentų 
Seimo nariams mokėjimą ir kitas 
privilegijas. Mūsų frakcijos narys. 
Seimo pirmininko pavaduotojas Ginta
ras Steponavičius daug prisidėjo, kad 
būtų vykdoma Aukštojo mokslo 
reforma, taip pat ir rengiant naujos 
redakcijos Pilietybės įstatymą. Klai
pėdietis Vytautas Grubliauskas - 

rengdamas Elektroninio balsavimo 
įstatymo projektą. Algis Kašėta - dir
bo nacionalinio saugumo srityje. 
Petras Auštrevičius - ir spręsdamas 
užsienio klausimus, ir aktyviai 
stebėdamas Vyriausybės ekonominę 
veiklą. Dalia Teišerskytė - surengė 
daug projektų, skirtų puoselėti 
Lietuvos kultūrą ir meną, parengė ne 
vieną pataisą pagerinančią kultūri
ninkų finansinę padėtį. Taigi nors 
mūsų komandoje - daugiausia jauni 
politikai, tačiau esame ne tik energingi, 
bet ir sugebame sėkmingai dirbti net 
ir būdami opozicijoje.

Artėjančiuose rinkimuose išliekame 
nuoseklūs. Kritinė padėtis Lietuvos 
švietime reikalauja kardinalių permainų; 
infliacija baigia sugraužti didinamus 
atlyginimus, todėl, kad visi pajustų 
augančias pajamas, būtina mažinti 
gyventojų pajamų mokesčių naštą. 
Situacija sveikatos apsaugos srity - 
taip pat nenormali. Nors turime 
profesionalių gydytojų, dažnas ligonis 
laiku gali ir nesulaukti medicininės 
pagalbos. Sveikatos apsaugai turi būti 
ne tik didinamas finansavimas, bet ir kur 
kas efektyviau panaudojamos turimos 
lėšos, skatinama privati medicina.

Taigi Liberalų sąjūdžio rinkimų 
programos prioritetai yra švietimo, 
mokesčių mažinimo, sveikatos apsau
gos sritys, energetinis Lietuvos sau
gumas. Kartu ir praktiškas Lietuvos 
finansų valdymas, nes šiandieninis 
Vyriausybės išlaidavimas dažnai yra ne 
tik nepagrįstas, bet ir tiesiog nusikal
stamas.
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Portretai

In memoriam
Prisiminimai apie dėdę dr. Petrą Kisielių

Iš savo vaikystės laikų tėviškėje 
prisimename čia jo praleistą vaikystę, 
patirtus džiaugsmus, netektis ir išgy
venimus. Kai 1928 metais mirė jo tėvas 
Petras, sūnui Petrukui buvo vos 11 
metų. Anksti netekęs tėvo, Petrukas 
liko gyventi savo motinos, vyresnių ir 
jaunesnių (iš viso 6) sesučių bei 
broliukų apsuptyje. Skausmas buvo 
begalinis taip anksti palydint tėvą į 
Amžinybę... Netekus šeimos tėvo, 
rūpestinga motina viena augino vaikus 
ir leido juos į mokslus. „Pradinė mo
kykla buvo mūsų namuose, seklyčioje, 
- pasakojo dėdė. Čia gyveno ir moky
toja, namuose užteko vietos ir mūsų 
nemažai Šeimai". Mokyklos įkūrimo 
iniciatorius, kaip liudija ir mokyklos 
kronika, buvo tėvas Petras Kisielius. 
„Kai namuose baigiau mokyklą, mane 
mama išvežė į Marijampolės Marijonų 
gimnaziją. Ji galvojo ir norėjo, kad aš 
būčiau kunigu. Baigęs šią gimnaziją, 
Kaune įstojau į Karo mokyklą, vėliau į 
VDU Medicinos fakultetą.“ - pasako
jo dėdė Petras.

Visi giminės nepamiršome jo moti
nos a. a. Elenos Kisielienės išgyveni
mų ir rūpesčio, kai 1944 metais reikėjo 
atsisveikinti ir išleisti į nežinomybės 
tolimą kelionę dukras Domicėlę, 
Elenutę ir sūnų Petruką, kurie su mo

tina jai gyvai esant daugiau nesusi
tiko... Išlydėdama savo vaikus, motina 
atsisveikino su jais su škapleriais, 
kryžiumi ir malda... Ilgai ilgai ji negavo 
jokios žinios apie jų likimą. Niekas 
nesuskaičiuos ilgesio ir ašarų valandų, 
paaukotų šv. Mišių už juos gyvus, o 
gal mirusius!? Sugrubę nuo vargo ir 
darbų rankos - kas gi gali suskaičiuoti, 
kiek kartų buvo atverstos senos malda
knygės, kiek kartų pirštai bėgo nudi
lusio Rožinio karoliukais...

Po ilgų laukimo metų, pasirašyta 
svetimais vardais, buvo gauta mažo 
popierėlio lapelyje linksma žinia, kad 
visi jos vaikai pasitraukę į Vakarus yra 
sveiki ir gyvi. Prasidėjo susirašinė
jimas laiškais. Su ilgesiu širdyje žodžių 
vaizdais dėdė Petras sveikino motiną, 
artimuosius, gimines, kaimynus, tėviš
kę - sodą, obelis, vyšnias, klevus, 
kaštoną ir beržą, šaltinį ir sodybas, 
plynutę ir rėvą (gilų griovį), kur perė
davo laukinės antys. Nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvos vasaros čia 
sirpdavo raudonos žemuogės... Čia 
augdavo vertingos žolelės... Gautus 
laiškus motina skaitydavo šimtus 
kartų...

Kai prie tėviškės, Sarginės kaime, 
buvo pastatytas ir šventinamas kaimo 
koplytstulpis, jis telegramoje rašė:
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Portretai
„Sveikinu visus, mano gimto kaimo 
seserys ir broliai! Čia prabėgo gra
žiausi mano vaikystės ir jaunystės 
metai - džiaugsmo ir liūdesio valan
dos, čia brista basa koja per ražienas, 
čia kritusi motinos ašara...“

„Niekas nesuskaičiuos, kiek kartų 
mielieji sapnai mane vedžiojo po 
tėviškę, sodą ir namą. Rodos tas pats 
kiemas, tos pačios tamsiai raudonos 
vyšnių uogos ir tas pats tyras šulinio 
ir šaltinio vanduo...“

„Nepamiršau šv. Kalėdų, kai visa 
šeima anksti rytą per gilų sniegą ir 
žiemos speigą skubėdavome į Bernelių 
šv. Mišias Plutiškėse. Didžioji savaitė 
prieš Šv. Velykas niekuomet neišdilo iš 
atminties, kai eidavome į bažnyčią 
parnešti švęsto vandens ir pašven
tintos ugnies. Po Prisikėlimo varpų 
grįžę, šeima sėsdavome prie šventinio 
stalo: margučiai, šviežiai keptas 
pyragas ir kt.“

Kai po daugelio metų, pirmą kartą, 
1991 metais dėdė Petras grįžo aplan
kyti Lietuvą, motina jau buvo prieš 13 
metų mirusi - meldžiame ir tikime, kad 
pasimatys Jie amžinuose Tėvo Na
muose. Grįžtančio Petro tėviškėje 
nekantriai laukė giminės ir brolio Juozo 
šeima, jau grįžusi po Sibiro tremties. 
Brolio Juozo ir sesers Marijos Šeimos 
buvo išvežtos į Sibirą.

Atvažiavęs į savo gimtą kaimą 
dėdė Petras nustebo, kad dalis tėviškės 
pastatų kolūkių laikais buvo nugriau
ta, išversti ir sunaikinti medžiai su 
kryžiais prie vieškelio, rėvas (gilus 
griovys) užverstas lauko derlingomis 
žemėmis. Net Šaltinėliui neleista čiur

lenti sava vaga... Tėviškė ir kaimo 
aplinka buvo taip sunaikinta.

Vėliau kiekvienais metais dėdė 
Petras atskrisdavo į Lietuvą. Susi
tikdavo su buvusiais Marijampolės 
Marijonų gimnazijos draugais, 
dalyvaudavo Pasaulio lietuvių ben
druomenės (PLB) seimo posėdžiuose 
Vilniuje, Į Laisvę fondo rengiamose 
studijų savaitėse, ateitininkų kongre
suose ir daugybėje kitų visuomeninių 
organizacijų suėjimuose. Visuomet 
aplankydavo tėviškę, gimines, arti
mųjų kapus Plutiškėse. Čia palaidoti 
Petro Kisieliaus seneliai, tėvai, sesuo 
Domutė, sesuo Marytė su vyru, brolis 
Juozas su Onute, brolis Jonukas,

Dr. Petras Kisielius
Algimanto Kezio nuotrauka
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žuvęs partizaninėje laisvės kovoje. Su 
jais susitikdavo maldoje...

Giminių susitikimuose pirmiausia 
užtraukdavo dainą, kuri skambėdavo 
tėviškės laukais ir kloniais. Prisi
mindamas sakydavo, kad daug dainų 
išmokęs iš savo motinos, kuri, nešdama 
iš šaltinio vandenį naščiais, visuomet 
dainuodavo, nors buvo daug vargo ir 
rūpesčių. Dar prisimename laišką, 
rašytą jo atostogų metu Floridoje: 
„Per aukšto namo kambario langą 
matau Atlanto vandenyną, jo neišma

tuojamą bangavimą ir galvoju, kad čia 
yra ir mažas lašelis tėviškės šaltinio 
vandens...“

Mums gimtinėje, dėde Petrai, liksite 
Petruku visados. Taip ir dabar prisi
mena bei vadina Jus senieji Sarginės 
kaimo žmonės - visuomet linksmą, 
žvalų, žvelgiantį rūpestingomis akimis 
į Lietuvos šviesią ateitį, pasveikinantį 
ir pažįstamą, ir nepažįstamą, linkintį 
geriausios sėkmės ir ryžto, nuolat 
padrąsinančiai tariant: „Laikykimės!“

Paskutinis atsisveikinimas

Jūs išėjot, ir Jus palydėjo prie vartų klevai, 
Baltas beržas vyšnių žaliam apsupty, 
O kaštonas Jums barstė po kojom žiedus 
Ir tada, ir dabar sodžius liko giliam liūdesy...

Su skausmu, liūdesiu ir gėla
Ilgai laukė motulė lange...
Sakėt Jūs jai sapne — „aš sugrįšiu tada.
Juk Tėvynė, tikiu, bus laisva!"

Metai bėgo, plaukus puošė šalna,
O motulė ir sodžius vis laukė su kryžium delne.
Bet, deja, kai sugrįžot tada, ji ilsėjosi jau kapuose... 
Meldžiam mes, Jus sutiks amžinybės Take, 
nes Aukščiausiojo tokia valia...
Tikim — mus aplankysi! sapne...

Dukterėčia
Rasutė Kisieliūtė-Šmerauskienė 

2008 05 10
Kaunas
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Laikas ir idėjos

Lietuvos valstybingumo ir 
demokratijos saugotojas

Šiais metais birželio 16 d. paminėjome dr. Adolfo Darnusio, įžymiausio 
pasipriešinimo sovietinei ir nacių okupacijai kovos organizatoriaus ir vadovo 
gimimo 100-ąsias metines

Mindaugas Bloznelis

Dr. Adolfas Darnusis 
ir Jadvyga Damušienė

A.Damušis yra simbolis tų nepri
klausomoje Lietuvoje kilusių jėgų, 
kurios ryžosi ir pajėgė imtis didelių ir

drąsių planų, reikalaujančių daug 
rizikos. „Du žygius, - sakė J. Brazai
tis, - galima būtų laikyti tos drąsios 
rizikos viršūnėmis. Pirmas - tai sukili
mo organizavimas 1941 m. prieš sovie
tinį okupantą. Antras - tai jaunimo 
stovyklos suorganizavimas Ameriko
je. Tai jau drąsus užsimojimas kul
tūriniame veikime. Daugeliui veikėjų 
jis atrodė neįvykdomas, fantastinis, 
pasmerktas iš anksto sulaukti nepa
sisekimo. Bet pavyko“.

Vaikystė. Damaševičių šeima

Adolfo Damušio tėvas Pranas 
Damaševičius buvo kilęs iš 14 ha ūkio 
Šilainių kaime, netoli nuo Šėtos, 
Kėdainių apskrityje. Daraktorius pra
mokė jį skaityti ir rašyti, tad Pranas 
galėjo ir kaimynams perskaityti ar 
parašyti laiškus. Pranas nenorėjo likti 
senelio ūkyje, tad gretimoje Slikių 
geležinkelio stotelėje pradėjo dirbti
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geležinkelio darbininku. Dirbdamas 
prie geležinkelio išmoko Morzės 
abėcėlės ir įsidarbino telegrafistu. Siek
damas mokslo Pranas Damaševičius 
pasirengė progimnazijos kursui ir 
Rygoje išlaikė egzaminus. Tada 
geležinkelio vadovybė pakėlė jį stoties 
budėtoju. Tačiau caro Rusijos politika 
neleido lietuviams tarnauti valstybi
nėse įstaigose Lietuvoje, tad Pranui 
Damaševičiui teko keltis už Lietuvos 
ribų - jis buvo paskirtas į Tošicą, 
Mogiliovo gubernijoje.

Adolfo Damušio mama Jadvyga 
Šukevičiūtė buvo kilusi iš Vadoklių, 
netoli Ramygalos.

Tošicoje šeima gyveno pasiturimai. 
Kaip daugelis tuometinių miestiečių, 
namie kalbėjo lenkiškai, tačiau tėvas 
visada pabrėždavo esąs lietuvis ir kata
likas. Nors per daug to nedemon
stravo. laikėsi katalikiškų tradicijų ir jas 
skiepijo vaikams. Šeimoje vaikų buvo 
ketvertas: Stasys, Adolfas, Marytė ir 
Juozas. Tėvas stengėsi padėti vaikams 
siekti mokslo. Tošicoje Adolfas lankė 
penkiametę mokyklą, kurioje mokytojai 
ypač reiklūs buvo matematikai. Adolfas 
mėgo skaityti, perskaitė daug H.Senke- 
vičiaus romanų. Rado paminėtą savo 
bendrapavardį lietuvį, drąsų knygos 
herojų, ir tai sutvirtino jam savo lietu
vybės savivoką.

Prasidėjus revoliucijai Rusijoje, 
gyvenimas čia pasidarė sunkus - ap
linkui vis labiau buvo juntama bado 
grėsmė. Kaip geležinkelininkas, tėvas 
galėjo nemokamai važinėti traukiniu. 
Tuo naudodamasis važiuodavo pirkti 
druskos. Kelionės buvo labai pavo

jingos - siautėjo čekistai ir už tokius 
žygius negailestingai šaudydavo. Visa 
šeima labai išgyvendavo per tėvo 
keliones. Parsivežtą pusmaišį druskos 
tėvas keisdavo su valstiečiais į miltus 
ar riebalus. Iš miltų mama kepdavo 
pyragėlius, kuriuos vaikai parda
vinėdavo pravažiuojantiems kelei
viams. Taip šeima gynėsi nuo bado.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, Damaševičiai grįžo į tėviškę. Iš 
Slikių stotelės gerokai sunykusius 
vaikus į Jovainius ties Ramygala par
sivežė močiutė. Išbadėję vaikai čia 
sočiai rado maisto.

Tėvas ėmė dirbti Jonavoje. Čia 
persikėlė ir Adolfas. Nors Tošicoje 
buvo baigęs penkiaklasę, tačiau Jona
voje stojo į trečią skyrių ir pirmiausia 
išmoko lietuviškai. Vienas tos pačios 
progimnazijos ketvirtos klasės moki
nys padėjo jam pasirengti aukštesniam 
kursui ir peršokti į antrą progimnazijos 
klasę. Gimnazija buvo Panevėžyje, tad 
tėvas stengėsi persikelti į Panevėžį, 
kad vaikai galėtų mokytis. 1922 m. 
Adolfas įstojo į Panevėžio gimnazijos 
antrą klasę.

Gimnazijoje

Adolfas pajuto, kad tvirti mate
matikos pagrindai bei kitos žinios 
leistų jam pereiti į aukštesnę klasę. 
Auklėtojas kun. Rukšys tarpininkauja 
Adolfui, kad gimnazijos direktorius 
Julijonas Lindė-Dobilas leistų jam 
pereiti į trečią klasę. Direktorius sutin
ka, ir Adolfas, prisivijęs kursą, tampa 
trečios klasės mokiniu.
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Gimnazijoje vyravo didelės pagar

bos kultūrai nuostata. Adolfas biblio
tekoje rado rusų klasikus - Tolstojų, 
Dostojevskį, Turgenevą. Vėliau, klau
sydamas J.Lindės-Dobilo pamokų, 
susipažįsta su Europos klasikais. Kny
gos labai praplėtė A.Damušio akiratį, 
bet nekliudė gerai mokytis ir kitose 
srityse. Jam ypač sekėsi matematika ir 
kiti tikslieji mokslai.

Penkiolikmetis Adolfas ketvirtoje 
klasėje pradeda labiau domėtis gyve
nimo prasme ir savo vietos gyvenime 
paieška. Su suolo draugu Juozu Laučka 
ir kitais suburia ateitininkų būrelį.

Profesorių Prano Dovydaičio, Pra
no Kuraičio, Stasio Šalkauskio pastan
gomis ateitininkų veikla buvo krei
piama sąmoningo kataliko ir piliečio 
ugdymui, kad jaunajai kartai demo
kratija būtų natūrali visuomenės gyve
nimo forma. Tačiau moksleiviai buvo 
saugomi nuo politinės veiklos, dau
giausia dėmesio skirta dvasinei ir 
intelektinei brandai.

Ateitininkų veikloje A. Darnusis jau 
gimnazijoje atsiskleidė kaip gabus 
organizatorius ir autoritetingas lyderis, 
nors niekada nesiveržė į vadus. Pa
nevėžio gimnazijoje jau buvo žinomi 
vyresniųjų klasių ateitininkai - Stasys 
Bačkis ir kt. Tradiciją tęsė jaunesni 
burdamiesi apie A.Damušį, J.Laučką. 
1927 m. iš Kauno atvažiavę moksleivių 
Ateitininkų sąjungos centro valdybos 
atstovai salėje rado 300 laisvai disku
tuojančių ateitininkų. Juos labai nuste
bino ir dalyvių gausa, ir aktyvumas.

Svarstant apie savo vietą gyve
nime, kur kreipti ateities planus reikėjo 

išsiaiškinti kokiais materialiais ir 
intelektualiais ištekliais disponuoja 
kraštas. Pagrindinius krašto išteklius - 
žemės ūkį griovė caro mobilizacijos, 
naikino vokiečių okupacinė admini
stracija. Ilgus metus kraštą alinusi 
carų politika paliko kraštą ir be 
intelektualinių išteklių. Ypač aštriai 
jautėsi techninės srities specialistų 
stygius. Tarp to nedaugelio inžinierių, 
kurie buvo baigę aukštąsias mokyklas, 
dauguma buvo ugdyti pozityvistine 
pasaulėžiūra, kurią jie skleidė ir tapę 
administracijos vadovais atkurtos 
Lietuvos įstaigose.

1928 m. A. Dainušis baigia Pane
vėžio gimnaziją ir įstoja į Kauno uni
versiteto Technikos fakultetą. Pasi
rinkti technikos mokslus jį skatino 
suvokimas, kad Lietuvai labai reikia 
savų specialistų.

Universitete

A.Damušis pasirenka cheminės 
technologijos specialybę. Tuo metu jį 
patraukia mūrinės Lietuvos idėja. Lie
tuvos kaime pastatai daugiausia buvo 
mediniai, palyginti neilgaamžiai, neat
sparūs gaisrams. Vokietijoje, kituose 
kraštuose gyvenamieji pastatai buvo 
mūriniai. Turint prieš akis ateities 
Lietuvą - su moderniu ūkiu, mūriniais 
pastatais - pirmiausia reikėjo sukurti 
statybos medžiagų pramonę - moder
nias plytines, cemento fabrikus. Tech
nikos fakulteto cheminės techno
logijos skyriuje buvo rengiami būtent 
šio profilio specialistai.

Nors studijos reikalavo daug laiko, 
vis dėlto vos įstojęs į universitetą
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A. Damušis kooptuojamas į moksleivių 
Ateitininkų sąjungos centro valdybą. 
Pagrindinis jo motyvas dirbti Atei
tininkų sąjungoje buvo gerai suvokta 
būtinybė, kad Lietuvai reikia gebančių 
aukotis idealistų, pareigos žmonių, 
kuriems bendrasis gėris būtų svarbiau 
už asmeninę naudą. Tokius idealistus 
ugdė ateitininkų veikla. 1930-1931 m. 
A. Damušis išrenkamas Ateitininkų 
moksleivių sąjungos pirmininku. Atei
tininkai stengėsi laisvai ugdyti asme
nybę vadovaudamiesi savo programa, 
o ne autoritarinės valdančiosios parti
jos diktatu, ir tai sukėlė konfliktą su 
tuometine valdžia. Ateitininkų mokslei
vių sąjungos veikla buvo uždrausta, 
bet ji nenutraukė veiklos, tapo pogrin
dine organizacija. Jos nariams grėsė 
pašalinimas iš gimnazijos, sunkumai 
įsidarbinti valdžios įstaigose, stoti į 
karo mokyklą. Pagalbai moksleiviams 
buvo telkiamos legalios studentų atei
tininkų organizacijos, kurių nariai prati
nami aukotis vardan teisingesnės ir 
laisvesnės ateities. Ateitininkų eilėse 
susibūrė daug idealistų ir kovotojų. 
Prie tokios kartos ugdymo daug 
prisidėjo A. Damušis. Tai yra vienas 
didžių jo nuopelnų mūsų tautai.

1931 m. A. Damušis už veiklą mok
sleivių Ateitininkų sąjungoje nubau
džiamas - išsiunčiamas 6 mėnesiams į 
Varnių koncentracijos stovyklą. Čia 
laikomi ir tie, kurie buvo administracine 
tvarka nubausti už komunistinę veiklą. 
Nors Varnių stovykloje laikomų komu
nistų ir ateitininko A.Damušio ideolo
ginės nuostatos buvo labai skirtingos, 
tačiau tai netrukdė jam bendrauti su 

jais ir diskutuoti rūpimais klausimais. 
Čia atsiskleidė reikšmingas A. Damu- 
šio bruožas - tolerancija kitaip mąs
tantiems. Tuo metu Varniuose buvo 
įkalinti V. Niunka, J. Paleckis, Alpero- 
vičius ir kt. A. Damušis gaudavo kny
gų, kuriomis dalijosi su ten buvusiais 
komunistais. Nors A.Damušis buvo 
įskaudintas represijų prieš ateitinin
kus, tačiau jis niekad nepainiodavo 
valstybės su valdžia. Jis visai drau
giškai bendravo su tuometiniu stovyk
los komendantu pulk. P. Saladžiumi.

Sužinoję apie Adolfo suėmimą, 
Panevėžyje gyvenę jo tėvai labai su
sirūpino: „Juk areštuoja ir sodina tik 
nusikaltėlius. Vadinasi, mes nesu
gebėjome tinkamai sūnaus išugdyti“, - 
krimtosi jie. Sužinojęs apie tėvų 
rūpestį Panevėžio vyskupas K. Paltaro
kas tėvus ramino, kad kentėti už tie
są- garbinga ir tai žmogaus nežemina.

Po 4 mėnesių A.Damušis buvo iš
leistas iš stovyklos ir pasiųstas į Pa
nevėžį tėvų priežiūrai. Galbūt jo kon
taktai su įkalintais komunistais valdžiai 
pasirodė povojingesni, negu buvimas 
pas tėvus Panevėžyje.

A. Damušio tėvai nebuvo tokie 
pasiturintys, kad galėtų savo lėšomis 
apmokėti už jo studijas. A. Damušis, 
kaip stropus studentas, gaudavo 
stipendiją, ir tai buvo pagrindinis jo 
pragyvenimo šaltinis. Po bausmės 
Švietimo ministerija stipendiją atėmė.

Grįžęs tęsti studijų A. Damušis rim
tai susirūpino pragyvenimu. Tuo metu 
Vytauto Didžiojo universiteto rekto
rius buvo prof. V. Čepinskis, artimes
nis kairiosioms pažiūroms. Netikėtai
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sutikęs universiteto koridoriuje A. Da- 
mušį, tėviškai paspaudęs petį, rekto
rius pasikvietė į savo kabinetą. Pasi
teiravęs apie jo pragyvenimo lėšas, 
pasiūlė rašyti prašymą profesorių 
fondui, kol vėl bus paskirta normali 
stipendija. Drauge paragino, atidavus 
duoklę „revoliucijai“, kiečiau įnikti į 
mokslą.

Įkūrus Lietuvos universitetą buvo 
įkurtas ir Technikos fakultetas. Jau 
1925-1926 m. jame buvo 240 studentų, 
1930-1931-449.' Vis dėlto inžinierių 
skaičius augo daug lėčiau, nes diplo
mus gaudavo tik 10 % studentų.2 Rei
kia pažymėti, kad Technikos fakultetas 
studentų buvo laikomas sunkiausiu 
universitete, nes reikalavo intensy
vaus darbo ir valios.

Technikos fakulteto absolventai 
greitai tapdavo vadovaujančiais savo 
srityje, tad jie turėjo būti ugdomi ne 
vien techniniais specialistais, bet ir 
visuomenės vadovais, įgyvendinan
čiais ateitininkiškuosius idealus. Kita 
vertus, krašte vis intensyviau buvo 
diegiamas nesuderinamas su demo
kratijos principais autoritarinis režimas, 
teikęs išskirtines privilegijas savo 
palaikytojams.

Technikos fakultete susidarė ne
mažas būrys ateitininkų, kuriems 
rūpėjo ne vien techninės pažangos, 
bet ir socialinės raidos Lietuvoje užda
viniai. A. Damušis „Studentų žodyje“ 
rašė: „O susidomėjimas socialiniu 
gyvenimu, neapkentimas tos moder
niškos neteisybės, dažnesnis žvilgsnis 
į fortus (ten tuo metu glaudėsi daug 
neturinčių kur glaustis šeimų), drėgnas 

lūšnas, bent pažinimas to vargingo 
gyvenimo išugdo charakterius, kurie 
nepaskęs išnaudojimo, prabangos ir 
parazitavimo liūne“?

Sutelkti Technikos fakulteto 
ateitininkai galėjo tapti aktyviu ir 
disciplinuotu branduoliu, įgyven
dinančiu krikščioniškąją socialinę 
doktriną ir modernios Lietuvos viziją. 
Būtent tam tikslui pasišventusių 
ateitininkiškųjų jėgų Technikos fakul
tete konsolidacijai A. Damušis ėmėsi 
steigti studentų technikų ateitininkų 
korporaciją „Grandis“.

1932 m. vadovaujant A. Damušiui 
buvo sudaryta 5 žmonių iniciatyvinė 
grupė, kuri paruošė korporacijos sta
tutą ir kreipėsi į VDU Senatą įre
gistruoti naują korporaciją. Pareiškimą 
pasirašė 17 steigėjų.4

1932 m. balandžio 23 d. raštu Nr.l 
„Grandis“ studentų ateitininkų są
jungos valdybai pranešė, kad ji 1932 m. 
kovo 19 d. įregistruota VDU Senate ir 
kad korporacijos valdybą 1932 m. 
pavasario semestrui sudaro pirminin
kas Adolfas Domaševičius (Damušis) 
ir kiti 4 nariai.5

Daugelis VDU studentų korpo
racijų savo veikla buvo daugiau klu
binio pobūdžio. „Grandis“ savo veik
los pobūdžiu buvo kryptingai veiklai 
skirta organizacija, ateitininkiška ideo
logija ir organizaciniais ryšiais siejanti 
ne tik studentus, bet ir universiteto 
absolventus, ugdanti disciplinuotus ir 
ryžtingus vadovus.

Įstatuose (statute) buvo akcentuo
jama nario drausmingumas ir punktu
alumas, o taip pat studijų pažangumo
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reikalavimai, įpareigojantys kandidatų 
pažangumą stebėti jų vadui, o tikruo
sius narius už kiekvieną semestrą apie 
studijų eigą atsiskaityti valdybai. Auk
štesnių kursų studentai privalėjo pa
dėti jaunesniesiems6.

Kandidatai į narius turėjo gauti 
dviejų tikrųjų narių rekomendaciją, o 
po dviejų semestrų išlaikę egzaminus 
pagal valdybos parengtą programą ir 
visuotino susirinkimo iškelti nariais, 
iškilmingojo posėdžio metu prie 
kryžiaus ir vėliavos prisiekę, ir į „ 
Grandies“ skydą įkalę specialią vinutę, 
jie tapdavo tikraisiais nariais.7

Pirmąją penkių vinučių skydo 
eilutę įkalė „Grandies“ steigėjų ini
ciatyvinės grupės nariai, o pačią 
pirmąją įkalė „Grandies“ steigėjas 
Adolfas Damušis. Iki sovietų oku
pacijos buvo 118 narių studentų ir 27 
baigusieji inžinieriai.8

„Grandyje“ telkėsi busimieji Lie
tuvos pramonės kūrėjai, aukštų 
reikalavimų studijoms užgrūdinti, 
iniciatyvūs žmonės. Korporacijos 
susirinkimuose dažnai buvo svarstomi 
konkretūs pramonės vystymo Lietu
voje klausimai. Ši korporacija ženkliai 
prisidėjo prie techninės inteligentijos 
ugdymo ir ypač prie pasipriešinimo 
organizavimo vėliau, okupacijos me
tais.

1933 m. A. Damušis buvo išrinktas 
Kauno studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininku. Studentai ateitininkai pla
čiai bendravo ne tik su provincijos 
moksleiviais ateitininkais, bet ir su 
įvairiomis kaimo katalikų organiza
cijomis, ypač su pavasarininkais, kurių 

veikla nors nebuvo uždrausta, bet 
tuometinės valdžios nebuvo mėgsta
ma. Už dalyvavimą pavasarininkų 
kongrese Marijampolės komendantas 
nubaudžia A. Damušį- ištremia dviem 
mėnesiams į Panevėžį.

Nors intensyviai dalyvaudamas 
visuomeninėje veikloje, 1934 m. A. Da
mušis parengia ir apgina diplominį 
darbą bei gauna inžinieriaus diplomą.

Toliau nagrinėdami A. Damušio 
veiklą išskirsime tris pagrindines sritis: 
mokslinę profesinę, visuomeninę 
ideologinę ir politinę.

Visas šias jo veiklos sritis sieja rū
pestis Lietuva ir krikščioniškųjų ver
tybių ugdymas mūsų tautoje.

Profesinė veikla

Jau anksčiau A. Damušiui asisten
to pareigas buvo pažadėjęs chemikas 
prof. Feliksas Butkevičius, tačiau 
A. Damušiui labiau rūpėjo cemento 
gamybos klausimai, tad jis labai 
apsidžiaugė, kai jį į savo katedrą 
pasikvietė prof. P. Jodelė. Šis pro
fesorius buvo kairiųjų pažiūrų, kaip, 
beje, ir dauguma fakulteto tarybos 
narių. Tad visi stebėjosi tokiu pro
fesoriaus pasirinkimu: „Jis juk atei
tininkų vadas!“ - priekaištavo. Prof. 
P. Jodelė tokiems oponentams tepa
sakė: „Jei aš, socialdemokratas, 
kviečiu kataliką į savo katedrą, 
vadinasi, jis tikrai to vertas“, - rašo 
prof. A. Kolupaila savo knygoje apie 
Praną Jodelę.

Dirbdamas P. Jodelės katedroje ir 
jo vadovaujamas, A. Damušis didžiau-

26 Į LAISVĘ • balandis-birzelis /2008

28



Laikas ir idėjos
šią dėmesį skiria cemento pramonės 
kūrimui Lietuvoje: ieško žaliavų, tiria 
galimas technologijas, jų efektyvumą 
ir produkcijos savybes. Nuo 1936 iki 
1939 metų per vasaros atostogas 
drauge su studentais įvairiose 
vietovėse tiria žaliavas. Geležinkelio 
dirbtuvėse pagamintais grąžtais ir 
vamzdžiais tiriami kreidos klodai 
Jiesios slėnyje prie Kauno, Skirsne
munės molinės kreidos sluoksniai prie 
Jurbarko, cechšteino kalkinio akmens 
klodai Menčių, Karpėnų ir Vegerių 
kaimuose (dabartinio Akmenės cemen
to fabriko apylinkėse).

Kalkinių padermių gręžimo duo
menys ir VDU Statybos medžiagų 
laboratorijoje atlikta pavyzdžių analizė 
buvo paskelbta keturiuose Energetikos 
komiteto darbų tomuose 1936-1940 m. 
Atlikta apie 70 portlandcemenčio 
sintezių naudojant lietuviškas žaliavas.

1935 m. A. Darnusis privalėjo atlikti 
karo prievolę. Norėjo stoti į karo 
mokyklą aspirantu. Prieš stodamas 
sulietuvino pavardę, Juozo Balčikonio 
patarimu, pagal žinomą senąją - Da- 
mušis. Tačiau į karo mokyklą jis ne
buvo priimtas kaip aktyvus ateiti
ninkas, nes formaliai - administracijos 
buvo baustas. Atlikdamas karinę tar
nybą pateko į priešlėktuvinės gyny
bos dalinį Kaune, mokomąją kuopą. 
VDU rektoriaus prašymu padalinio 
vadas pik. Kazys Babickas dalį laiko 
po pietų leido A. Damušiui skirti 
moksliniam darbui universitete.

1937-1938 m. A. Damušis univer
siteto vadovybės siuntimu speciali
zavosi Berlyno ir Frankfurto univer

sitetuose, susipažino su cemento 
gamyba Vokietijoje ir Čekoslovakijoje, 
o vėliau - Suomijoje ir Latvijoje.

Savo doktorato tema A. Damušis 
pasirinko cemento savybių pagerinimo 
tyrimą. To darbo rezultatas buvo tas, 
kad portlandcemenčio sudėtyje esan
tis mineralas tetrakalcio feritas buvo 
pakeistas dikalcio feritu. Tuo buvo 
pusiau sumažintas cemento susitrau
kimas ir brinkimas. Šis tūrio sumaži
nimo metodas ir dabar naudojamas 
Akmenės cemento fabrike.

Greta mokslinių tyrimų A. Damušis 
rūpinosi cemento fabriko statyba 
Lietuvoje. Kadangi energetinių išteklių 
Lietuvoje stigo, technologija turėjo 
laiduoti kuo mažesnį energijos 
vartojimą. Be to, reikėjo įsitikinti, kad 
Lietuvos žaliavos garantuos pakan
kamai gerą cemento kokybę. Tuo tikslu 
buvo atliktas eksperimentas. Susitarus 
su Krupp gruson Werke kompanija 
Magdeburge, A. Damušis su Lietuvos 
cemento žaliavos bei kitų priedų pa
krautu vagonu nuvyko į Magdeburgą 
ir ten jų fabrike išdegė portland- 
cementį. Atlikęs šį eksperimentą 
A. Damušis įsitikino, kad gautas pui
kios kokybės portlandcementis.

1940 m. kovo 4 d. A. Damušis 
Vytauto Didžiojo universitete apgynė 
daktaro disertaciją tema Aliuminio ir 
geležies eleginių įtaka į cemento susi
traukimą bei brinkimą atmosferos 
drėgnumui kintant. Tai pirmas iš šios 
srities Lietuvoje apgintas doktoratas. 
Tų pačių metų pavasarį (dar ligi sovie
tinės okupacijos) A. Damušiui buvo 
suteiktas docento vardas.

Į LAISVĘ • balandis—birželis /2008 27

29



I Laikas ir idėjos
I ~Kadangi parengiamieji darbai ir 

tyrimai cemento fabriko statybai jau 
buvo atlikti. A. Damušis sudarė fabriko 
techninį projektą. Fabriką numatyta 
statyti Skirsnemunėje. Tai lėmė ne tik 
reikiamos žaliavos klodų artumas, bet 
ir palankios transporto sąlygos - Ne
munas. Čekoslovakijoje, Škodos ga
myklose, buvo užsakyti ir atvežti 
fabriko statybos įrengimai.

A. Damušis, kaip ir daugelis tos 
kartos žmonių, stengėsi Lietuvai tar
nauti ne šūkiais, bet darbais. Atsi
liepdamas į tuo metu vyravusią jau
nųjų inteligentų nuostatą - kuo dau
giau lietuviškų gaminių. A. Damušis 
1935 m. su būriu vienminčių - Leonu 
Prapuoleniu. Pranu Padaliu (Podol- 
skiu). Jonu Štaupu ir kt. įkūrė 
bendrovę Gulbė. Nupirko nedidelį pa
statą Raudondvaryje, prie Kauno. 
Buvo planuojama lietuviška produkcija 
išstumti iš Lietuvos rinkos užsieninius 
skalbimo miltelius Persil. A. Damušis 
jau gerokai vėliau su šypsena 
prisimindavo šį jaunystės nuotykį. Visi 
buvo kupini entuziazmo, nors patirties 
neturėjo. Patys projektavo įrengimus, 
surado Marijampolėje dirbusį meistrą 
Vindmozerį dviaukščiam katilui paga
minti. supirko žaliavas ir patys ėmėsi 
virti muilą. Muilas pavyko. Pavyko ir 
skalbimo milteliai. Tik neilgai džiaugėsi 
sėkme - prasidėjo sovietinė okupacija 
ir viskas žlugo.

Beje, ar tai vien sutapimas, kad ši 
grupė faktinai tapo LAF'o branduoliu 
sovietinės okupacijos metais?

Sovietinė valdžia A. Damušiui (gal
būt kaip jau pažįstamam iš Varnių 

stovyklos) siūlė vadovauti respub
likos statybos pramonei, tačiau jis 
atsisakė ir liko tik tolesnės cemento 
fabriko statybos konsultantas. Kaip 
konsultantas buvo nuvažiavęs susipa
žinti su Gudijoje veikiančiais cemento 
fabrikais.

Pagrindinė jo veikla vyko Vytauto 
Didžiojo universitete, kur tuo metu 
pradėtos įgyvendinti jau anksčiau 
rengtos Technikos fakulteto struktūros 
reformos: įsteigti statybos, technolo
gijos fakultetai, sumažinta mokymo 
trukmė iki 4-erių metų.

Universitete A. Damušis dirbo ir 
vokiečių okupacijos metais - vado
vavo Technologijos fakultetui. Chemi
nės technologijos katedrai. Kaip Tech
nologijos fakulteto dekanas (net ir 
vokiečių administracijai uždarius 
universitetą buvo atliekami moksliniai 
tyrimai), jis organizavo tolesnę slaptą 
fakulteto veiklą: buvo skaitomos pa
skaitos, vykdomi laboratoriniai darbai 
studentams uždraustose laborato
rijose. Taigi nepaisydamas karo, nacių 
represijų, A. Damušis daug prisidėjo 
prie Lietuvos techninės raidos, ir tai 
sudarė galimybę mums vėliau soviet
mečiu, priešintis techninei okupantų 
invazijai. A. Damušio idėjos buvo 
gyvos ir antrosios sovietinės okupa
cijos metais - daugelis dėstytojų buvo 
jo išugdyti.

1944 m. birželio mėn. 16 d. A. Da
mušis buvo suimtas gestapo. Nuo tol 
iki jo atvykimo į JAV jis neturėjo 
galimybės tęsti profesinės veiklos. 
1947 m. atvykęs į Ameriką, jis įsikūrė 
Klivlende ir pradėjo dirbti cheminės
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pramonės kompanijose Wyandotte 
Chemical Co, BASF Co, o vėliau, 
persikėlęs į Detroitą, dirbo Detroito 
universitete. Čia 1973 m. tapo Polimerų 
instituto vicerektoriumi; jam buvo 
suteiktas profesoriaus vardas.

Tuo laikotarpiu A. Damušis rei
škėsi naujose tyrimų srityse. Jis atliko 
daug mokslinių tyrimų, užpatentavo 
daugiau kaip 30 išradimų JAV, Kana
doje, Prancūzijoje. Viena žinomiausių 
JAV mokslinės literatūros leidyklų 
Reinholds 1967 m. išleido A. Damušio 
382 p. knygą Sealants (Ryšuoliai). 
Knyga buvo labai palankiai įvertinta 
recenzentų. Be to, kelias dalis A. Da
mušis parašė 1972 m. išleistoms 
knygoms - Treatise of Coatings 
(Dangos) ir Automotive Engineering 
and Litigation. 1956-1983 m. laiko
tarpiu išspausdina 16 mokslinių strai
psnių žurnaluose, daug straipsnių apie 
mokslines ataskaitas profesinėje 
spaudoje. Dirbdamas Detroito univer
sitete jis parengė nemažai tos srities 
mokslininkų. Išėjęs į pensiją, gyven
damas Čikagoje, iki pat grįžimo į 
Lietuvą (1997 m.) A. Damušis dirbo 
konsultantu.

A. Damušio politinė ir valstybi
ninko veikla

A.Damušis nepriklausė politinėms 
partijoms, tačiau buvo glaudžiai susijęs 
su katalikiškų organizacijų, ypač 
ateitininkų, kultūrine bei ideologine 
veikla. Jo įsteigta studentų ateitininkų 
Grandies korporacija jungė ne tik 
studentus, bet ir universitetą baigusius 

sendraugius, kurie dalyvavo bendruo
se susirinkimuose, stengėsi, kad toliau 
būtų tęsiami jų idealai. Ateitininkai 
nepritarė autoritarinės valdžios nuo
statoms, diktatūrai. Todėl jiems ypač 
buvo skaudu, kad okupacija įvyko be 
jokio, bent simbolinio pasipriešinimo. 
Juolab kai pavojaus akivaizdoje auto
ritarinis režimas pasirodė neryžtingas, 
o daugeliui politikų partinės ambicijos 
tapo svarbesnis dalykas negu val
stybės likimas. Milžiniškos lėšos, 
skirtos kariuomenei ginkluoti, pasirodė 
neveiksmingos. Daugelis sutriko, nu
sivylę rinkosi talką okupantams, kola
boravimą. Tam tikra dalis telkėsi 
pasipriešinimui.

Ateitininkija, jau turinti nelegalios 
veiklos įgūdžių, padėjo kurti pasi
priešinimo organizaciją - Lietuvių 
aktyvistų frontą (LAF). Svarbiausiu to 
meto uždaviniu A. Damušis laikė 
išsivadavimą iš sovietinės okupacijos. 
Vienintelis būdas - pasinaudoti Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos konfliktu, kuris 
buvo neišvengiamas. 1940 m. spalio 
mėn. į LAF’ą įsijungęs universiteto 
docentas „pogrindinei rezistencijai 
skyrė aukštą profesinį pasiruošimą, 
tautinį idealizmą ir blaivų praktiškumą. 
Tai be galo brangios rezistencijos vado 
kvalifikacijos“, - rašo J. Kojelis9 
(Lietuvių dienos. 1968, Nr. 12). 
Vadovavęs ateitininkijai, A.Damušis 
dabar tampa „vienu iš pagrindinių 
1941 m. birželio 23 d. sukilimo Lietuvos 
suverenumui atkurti vadovų“,10 - 
pažymi pik. Kazys Škirpa.

1941 m. A. Damušis drauge su 
Leonu Prapuoleniu ir Pilypu Naručiu
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ėmėsi vadovauti Sukilimo štabui Kau
ne. Buvo suorganizuotos patariamo
sios grupės: karinei veiklai numatomas 
pulk. M. Mačiokas. dr. pik. J.Vėbra, 
chemikas Edmundas Binkis (Binke- 
vičius), dr. K.Vencius, pik. Narcizas 
Tautvilas; politinei veiklai - dr. Juozas 
Ambrazevičius (Brazaitis), dr. Zenonas 
Ivinskis, Ignas Malinauskas, Antanas 
Vaičiulaitis, Jonas Balkūnas." Susitarus 
su Vilniaus štabu, sudarytas būsimų 
vyriausybės narių sąrašas. Karui 
prasidėjus, jau tą pačią dieną Sukilimo 
štabas pradėjo veiklą: susirinko į 
senelių prieglaudos pastatą greta 
Prisikėlimo bažnyčios, parengė įvairius 
dokumentus ir instrukcijas.

1941 m. birželio 23 d. rytą Kauno 
radiofone buvo perskaityta A. Damu- 
šio. L. Prapuolenio ir J. Vėbros pasi
rašyta Nepriklausomybės atkūrimo 
deklaracija, kuria grąžinama Lietuvos 
Respublikos konstitucija ir paskel
biama Laikinosios vyriausybės sudė
tis. Ši deklaracija tapo ženklu pradėti 
sukilimą Lietuvoje.

„Sukilimo planas buvo kruopščiai 
parengtas, karui prasidėjus pagal tą 
planą veikta. Tačiau kovos įkarštyje 
susidurta su kai kuriomis nenuma
tytomis aplinkybėmis, reikėjo kai ką 
keisti. Bet tuo metu mūsų jėga buvo 
ne ginklas, o ryžtas. Mes užėmėme 
radiofoną, paskelbėme Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, išvijome iš 
Kauno priešo kariuomenę ir enkave
distus“, - pasakojo A.Damušis.

J. Brazaitis savo „Raštų“ 6-ajame 
tome taip apibūdina sukilimo reikšmę: 
„Sukilimo politinė prasmė - lietuvių 

tautos krauju paliudytas pasisakymas 
už nepriklausomybę prieš sovietinę 
okupaciją. Sukilimo moralinė ir 
psichologinė reikšmė ateičiai buvo ta, 
kad tauta atgavo savim pasitikėjimą, 
kuris buvo reikalingas naujoms oku
pacijoms pakelti... Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė buvo koalicinė ta prasme, 
kad buvo sutelkti įvairių ideologijų ir 
politinių nusistatymų kompetentingi 
žmonės darbo ir kovos reikalui“.

Sėkmingas pasirengimas sukilimui, 
jo įgyvendinimas, vieningos Laikino
sios vyriausybės sudarymas yra vie
nas reikšmingiausių įvykių lietuvių 
tautai XX amžiuje. Šie faktai glaudžiai 
siejasi su Adolfo Damušio veikla.

Laikinoji vyriausybė per labai 
trumpą laiką gebėjo atkurti admini
straciją, švietimo sistemą, ūkinę veiklą 
ir taip parengti sąlygas antinaciniam 
pasipriešinimui. A. Damušis, šios 
Vyriausybės pramonės ministras, susi
dūrė su agresyviomis nacistinės 
valdžios pastangomis užgrobti pramo
nę, tačiau vis dėlto gebėjo daugelį 
svarbių žemės ūkio produktų perdir
bimo įmonių, maisto ir kitų pramonės 
šakų palikti lietuvių rankose ir taip 
ženkliai apriboti vokiečių represines 
priemones. Kai vokiečių okupacinė 
valdžia Laikinosios vyriausybės veiklą 
nutraukė, A. Damušis liko akademinėje 
veikloje ir dalyvavo įkuriant antinacinę 
pasipriešinimo organizaciją - Lietuvių 
frontą. Šios pogrindinės organizacijos 
veikloje A. Damušis ypač glaudžiai 
bendravo su J. Brazaičiu.

„1941 m. ruduo. Ugniagesių g. 
J. Brazaitis parašė pirmąjį pogrindžiui
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atsišaukimą. Atėjo dr. A. Darnusis. Jie
du perskaitė ir nusprendė atsišaukimą 
leisti. Bet kokiu vardu? Jei LAF'o - tai 
gali griebti vokiečiai visus jiems 
žinomus LAF'o veikėjus <...> Ir štai 
prof. J. Brazaitis išsiima plunksną, 
nubraukia „aktyvistų“ ir lieka Lietuvių 
frontas, taigi, nauja organizacija.“12.

Organizacijoje greta aktyvių suki
limo dalyvių ir Laikinosios vyriau
sybės narių susiburia daug jaunimo, 
ypač buvusių ateitininkų. Jeigu A. Ma
ceina daugiau vystė Lietuvių fronto 
organizacinę koncepciją, J. Brazaitis - 
jo veiklos strategiją, tai A. Damušis 
vadovavo praktinei Lietuvių fronto 
veiklai: ryšių organizavimui, radijo 
stočių tinklo kūrimui, radijo ryšiui su 
užsieniu, rūpinosi įvairialype infor
macija ir 1.1..

Lietuvių frontas, suvokdamas 
kariuomenę kaip vieną iš Lietuvos 
valstybės konstitucinių funkcijų ir 
valstybės atkūrimo garantų, be siekių 
išsaugoti žmones, ypatingą dėmesį 
skyrė Lietuvos valstybingumo atkūri
mui - savos kariuomenės organiza
vimui.

Įsteigus kovinį LF padalinį 
„Kęstutis“, A. Damušis įgaliojamas 
vadovauti ryšiams su Vyriausiuoju 
Kęstučio štabu. Tarp Kęstučio veiklos 
uždavinių, kuriais kaip įgaliotinis 
rūpinosi A. Damušis, buvo ruoštis 
ginkluotųjų pajėgų atkūrimui.Vienu iš 
sudėtingiausių šio pasiruošimo darbų 
buvo parengti mobilizacinį planą, kurio 
darbo eiga nuolat rūpinosi A. Damušis. 
Jo teigimu šiam uždaviniui vykdyti 
VDU Technologijos fakulteto patal

pose buvo paskirtas kambarys, kuria
me gen. št. pik. Šova su padėjėjais nuo 
1943 m. pradžios ėmėsi darbo13. 
Praktiškai visą darbą dirbo keturių 
pulkininkų komitetas, sudarytas iš 
plk.ltn. J. Jankausko, gen. št. pik. 
A. Šovos, pik. Narcizo Tautvilo ir dr. 
pik. J. Vėbros. Buvo sudaryta išlikusių 
kariuomenės kadrų kartoteka. Kari
ninkų ir puskarininkių kadrai sudarė 
gausų apie 6000 asmenų būrį. Daug 
karininkų ir puskarininkių buvo suimti 
arba išvežti sovietams okupavus 
Lietuvą. Dalis jų pateko į sovietinius 
lagerius arba buvo priversti trauktis su 
sovietinės kariuomenės daliniais. Kai 
kurie pateko į vokiečių vadovaujamus 
dalinius, tad visa tai įvertinti, nustatyti 
faktinę būklę ir parinkti labiausiai 
patyrusius buvo sudėtingas uždavi
nys. Buvo susitikta su numatytais va
dovauti kariškiais ir informuota apie 
jiems paskirtas pareigas. Buvo numa
tyti miestų ir apskričių komendantai - 
busimosios mobilizacijos vykdytojai. 
Buvo parengtas mobilizacijos paskel
bimo tekstas - teliko tik įrašyti datą. 
Parengtos detalios instrukcijos kiek
vienai komendantūrai, kąji privalanti 
įvykdyti per pirmąsias dvi dienas 
mobilizaciją paskelbus. Buvo sureda
guota keletas operatyvinių įsakymų, 
pritaikytų įvairioms galimoms aplin
kybėms.

Kraštas buvo padalintas į keturias 
karines apygardas; kiekviena iš jų 
paskelbus mobilizaciją turėjo sufor
muoti bent vieną pėstininkų diviziją. 
Buvo numatyti apygardų viršininkai, 
bet saugumo sumetimais jiems apie tai 
nepranešė14.
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Kai A. Darnusis tapo VLIK’o vice

pirmininku, jis toliau rūpinosi kariniais 
klausimais, jiems spręsti jis naudojo 
Kęstučio organizacijos vyriausiąjį šta
bą. kuriame buvo kompetentingų įvairių 
karo sričių specialistų. Taigi galima 
manyti, kad Kęstučio štabas tapo 
VLIK’o ekspertu sprendžiant karinius 
klausimus, tačiau jis veikė kaip ekspertų 
kolektyvas, o ne kaip slaptos karinės 
Kęstučio organizacijos štabas.

A. Damušis visada skatino vie
ningą veiklą, todėl 1943 m., kaip Tautos 
Tarybos narys, aktyviai dalyvavo 
kuriant Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvi
nimo komitetą (VLIK’ą). - vyriausią 
pogrindinę instituciją tautos teisėms 
ginti. Čia jis. kaip Lietuvių fronto 
atstovas, buvo išrinktas šios naujos 
rezistencinės organizacijos vicepir
mininku.

1944 m. birželio 16 d. gestapas 
areštuoja A. Damušį ir kalina jį įvai
riuose Vokietijos kalėjimuose. 1945 m. 
jį iš kalėjimo išvaduoja sąjungininkai.

Viena iš esminių A.Damušio, kaip 
politiko, nuostatų buvo demokratijos 
principo ir politinės praktikos įgyven
dinimas.

„Demokratiją laikome pačia 
geriausia politinio tvarkymo sistema. Ji 
nėra prigimties dovana, bet turi būti 
laimėta asmens dvasine kultūra ir 
kiekvieno pagarba savo artimui. Tik 
demokratiškai nusiteikusių žmonių 
visuomenėje demokratija gali būti 
įgyvendinta. Demokratija asmenį laiko 
didžiausia vertybe. Ji, nepažeisdama 
asmens pirmumo, taip pat nesikėsina 
varžyti šeimyninę, religinę, profesinę 

bendruomenę, kaip būtiną aplinką 
asmeniui reikštis. Pagrindinis jos prin
cipas yra ne rėmimasis dauguma, bet 
aplamai valstybės absoliutizmo panei
gimas, būtent daugumos valios api
brėžimas teise bei valstybės nusilen
kimas prieš žmogų“. - rašė A. Damušis 
leidinyje laisvę" (1978 m.).

Atsidūręs Vakaruose A. Damušis 
prioritetą teikė žmonių, pasitraukusių 
iš Lietuvos, tautinio identiteto išlai
kymui, jų idealizmo ir ištikimybės 
Lietuvos valstybei ugdymui.

Vis dėlto, kai 1974 m. mirė Laiki
nosios vyriausybės vadovas Juozas 
Brazaitis, pik. Kazys Škirpa, vadovau
damasis Sukilimo atkurtos konstitucijos 
nuostatais, paskiria pramonės ministrą 
Adolfą Damušį eiti Ministro pirmininko 
pareigas, nurodydamas, kad jo, kaip 
Lietuvos valstybininko, veiklos faktai 
savaime pasako, jog jam dera perimti 
einančio Ministro pirmininko pareigas. 
1975 m. balandžio 17 d. laiške VLIK’o 
pirmininkui K. Škirpa rašo: „Todėl 
kviečiu visus, besirūpinančius Lietuvos 
likimu, remti, kaip kam įmanoma, dr. 
Adolfą Damušį atsakingose Ministerio 
pirmininko pareigose, kad Lietuvos 
Vyriausybės buvimo faktu galėtų 
konkrečiai simbolizuoti užsienyje bei 
santykiuose su kitomis valstybėmis 
Lietuvos valstybės tęstinumą“.

Jaunystėje patyręs autoritarinio 
režimo persekiojimus. A. Damušis labai 
įdėmiai sekė politinę raidą 1990 m. 
atgimusioje Lietuvoje ir laikė savo 
pareiga įspėti apie autoritarizmo pa
vojų. 1992 m. kovo 7 d. laiške Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui
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A. Damušis rašo: „Su rūpesčiu svar
stydamas prezidentinės Lietuvos idėją 
ir prezidento teisių praplėtimą, drįstu 
tuo klausimu pareikšti savo nuomonę. 
Tas planas nėra toks paprastas, kaip 
spaudoje pateikiamas. Jo vykdymas 
net referendumu, t. y. visuotiniu demo
kratiniu balsavimu, gali būti labai 
neatsargus vyriausybės veiksmas.

Konstitucija, potvarkiai, įstatymai 
ne tiktai daugiausia, bet beveik išskir
tinai stengiasi apsaugoti piliečių teises 
nuo vyriausybės bei jos pareigūnų 
savivalės bei nuo netvarkingų piliečių, 
pažeidžiančių kitų piliečių teises. <...>

<...> Jeigu Aukščiausioji Taryba 
mano, kad šiuo metu yra reikalinga 
tokias teises prezidentui ar kuriam kitam 
asmeniui duoti, tai turėtų labai aiškiai 
apriboti tų teisių veikimo laiką. <...>

Yra labai svarbu, kad po nu
statytos laiko ribos būtų grįžtama į 
normalią konstitucinę demokratinę 
tvarką, trijų vyriausybinių institucijų 
išmintingą balansą“.

Tad labai prasmingai nuskamba 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmi
ninko sveikinimo su 90 metųjubiliejumi 
Adolfui Damušiui žodžiai: „Savo 
ilgamete nuoseklia politine veikla Jūs 
visuomenėje pelnėte valstybingumo 
saugotojo vardą“. Būtent demokratijos 
ir Lietuvos valstybingumo išsaugojimo 
pastangos apibūdina A. Damušio 
veiklą politikos srityje.

Atskirą studiją reikėtų skirti 
A. Damušio pastangoms ginti 1941 m. 
Sukilimą ir Laikinąją vyriausybę, kaip 
Lietuvos valstybingumo tęstinumą. 
Ypač todėl, kad, norint sukompro

mituoti šią instituciją, Laikinoji 
vyriausybė kaltinama genocidu arba 
bent talka naciams vykdant žydų 
genocidą Lietuvoje. A. Damušis tyri
nėjo įvairius šaltinius tiek Amerikoje, 
tiek Vokietijoje esančiuose archyvuose 
ir, remdamasis autentiška archyvų 
medžiaga, daugelyje straipsnių atmetė 
šiuos nepagrįstus kaltinimus.

2000 09 12 Seime buvo priimtas įsta
tymas, kuriuo pripažįstama Lietuvos 
valstybės teisės aktu 1941 m. birželio 
23 d. Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės priimtas ir paskelbtas parei
škimas „Nepriklausomybės atstatymo 
deklaravimas“. Tačiau nesuprantamais 
motyvais tas pats Seimas 2000 09 19 
protokoliniu nutarimu nustatė, kad šio 
įstatymo priėmimo procedūra tebėra 
nebaigta ir įstatymas lieka priėmimo 
stadijoje po svarstymo.

A. Damušis, nusivylęs tokia Seimo 
veikla tegalėjo palinkėti politikams, 
istorikams, žurnalistams bei institu
cijoms, tyrinėjančioms šį periodą, drą
sos pažvelgti į sukilimą ir Laikinosios 
vyriausybės laikotarpį kritinės istorijos 
metodo prasme, nesiremiant vien so
vietiniais archyvais ar refleksiškais 
teiginiais15.

Tad šio įstatymo priėmimas lieka 
visiems mums, matantiems Birželio 
sukilimą svarbiausia grandimi, jungian
čia Vasario 16 ir Kovo 11, neatšau
kiamas įsipareigojimas ateičiai.

Visuomeninė A. Damušio veikla

Apie jo veiklą gimnazijoje ir uni
versitete jau minėjome. Tačiau netekus
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Tėvynės visuomeninė veikla tampa 
dominuojanti Damušių šeimos gyve
nime.

Dar būdamas moksleivių Ateiti
ninkų sąjungos centro valdybos pirmi
ninku, vienoje išvykoje į Kybartus 
A. Damušis susipažino su aktyvia 
ateitininke Jadvyga. Pažintis išliko ir 
kai Jadvyga atvyko į Kauną studijuoti. 
1937 m. gruodžio 26 d. jiedu susituokė. 
Šeimoje A. Damušis rado paramą savo 
rizikingoje politinėje veikloje ir ypač 
pagalbą, kai kalėjo nacių kalėjimuose. 
„Nesitikėjau išsilaikyti per žiemą. Jau
čiu, kad tą žiemą Landsberge išlikau 
gyvas dėka mano žmonos, brolio ir 
draugų, kurie sudarė ryšį per įmonės 
meistrą, priskirtą prie mūsų kalinių 
grupės; jie agr. Gaidžiūnui ir man 
perdavė kiek maisto. Sunkiausiais 

žiemos mėnesiais tai buvo tokia 
parama, be kurios tikrai nebūčiau 
galėjęs išlaikyti“, - rašė A.Damušis 
leidinyje „/ laisvę" (1958, Nr. 16-17).

1945 m. balandžio 14 d. JAV ka
riuomenei užėmus Bayreuthe, A. Da
mušis, išvaduotas iš kalėjimo, apsi
stojo Kemptene. Čia jis vadovavo 
pabėgėliams įkurtai lietuvių gimnazijai, 
taip pat rūpinosi pilietinės visuomenės 
kūrimu. Kemptene leisto lietuviško 
leidinio Alguvos barai 1945 m. kalė
diniame numeryje, straipsnyje Ant 
slenksčio, jis rašo: „Dabar labai aiškiai 
matome, kokios neteisingos ir kreivos 
buvo praeities pastangos prievarta 
tvarkyti žmonių politinį ar net ideo
loginį nusistatymą. Dar ir dabar pasi
taiko prievartos metodais užkrėstų 
brutalių žmonių. Sueigose, pvz., tokie

Iš kairės: dr. Saulius Girnius, dr. Adolfas Damušis, Aleksandra Kazickienė 
ir dr. Juozas Kazickas
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švilpimu stengiasi sutrukdyti išklau
syti kitos nuomonės. Prievartos me
todai daugumą žmonių yra nustūmę į 
visišką politinį abejingumą. Tuo tarpu 
tiksliau būtų, kad prievartą ir politinį 
abejingumą, vadinamąjį apolitiškumą, 
pakeistų aiškus pagrįstas apsispren
dimas ir tolerancija kitaip manančiojo 
atžvilgiu“. Ir toliau: „Stovime ant 
naujos epochos slenksčio. Lems čia 
žmogus. Todėl veržliai tenka veikti, 
kad sužvėrėjusį žmogų, jėgos ir prie
vartos sistemas pakeistų kultūringas ir 
tolerantiškas žmogus“.

1947 m. A. Damušis su žmona 
persikelia į JAV. Išeivijoje atsirado daug 
lietuvių, kuriuos pasitraukti privertė 
sovietinė okupacija. Jie atsinešė ne tik 
savą valstybės viziją, bet ir partinių 
nesutarimų tradiciją. Visus vienijo tik 
ta pati Tėvynė, kalba ir siekis matyti 
Lietuvą nepriklausomą. Išeivijoje svar
biausia - išlikti lietuviais, taigi inten
syviai tęsti kultūrinę kūrybinę veiklą, 
burti ir ugdyti savo kraštui ištikimą 
jaunimą, įvairiomis akcijomis priminti 
apie okupuotą Tėvynę, reikalauti jai 
teisingumo.

A. Damušis greta profesinės veik
los aktyviai įsitraukia į visuomeninę. 
1947-1952 m. vadovauja Ateitininkų 
federacijai - jos vyriausiasis vadas, 
1957-1964 m. - Ateitininkų federacijos 
Tarybos pirmininkas. 1952-1955 m. 
vadovauja lietuvių Rymo katalikų 
federacijai (LRK.F), kurioje daugelis 
narių buvo jau seniau Amerikoje įsi
kūrę lietuviai.

Reikia pasakyti, kad A. Damušis 
niekada nesiveržė vadovauti - orga

nizacijos pačios jo ieškojo, įkalbinėjo, 
nes žinojo, kad jis - veiklos žmogus, 
gebantis kūrybingai siekti organi
zacijos tikslų. Tokios veiklos pavyz
dys -jo idėja sukurti centrą Amerikos 
lietuvių jaunimui - Dainavą.

A. Damušis įtikino LRK federacijos 
narius, jau įsigyvenusius Amerikoje 
lietuvius, kad paremtų idėją įsigyti 
žemės plotą ir įkurti stovyklą, kuri 
daugeliui primintų Lietuvą. Žinoma, 
buvo ir prieštaravimų, ir įtarimų, bet vis 
dėlto tikslas pasiektas - Dainava tapo 
židiniu, palaikančiu lietuviškumą 
kelioms lietuvių kartoms.

Be abejo, kuriant Dainavą daly
vavo daugelis žmonių - juos sutelkti 
reikėjo nemažai pastangų. J. Brazaitis 
teigė, kad tų nepriklausomoje Lietu
voje kilusių jėgų, kurios ryžosi ir 
pajėgė imtis didelių ir drąsių planų, 
reikalaujančių daug rizikos, simbolis 
buvo A. Damušis. „Du žygiai, - sakė 
J. Brazaitis, - galima būtų laikyti tos 
drąsios rizikos viršūnėmis. Pirmas - tai 
sukilimo organizavimas 1941 m. prieš 
sovietinį okupantą. Antras - tai jauni
mo stovyklos suorganizavimas Ameri
koje. Tai jau drąsus užsimojimas kultū
riniame veikime. Daugeliui veikėjų jis 
atrodė neįvykdomas, fantastinis, pas
merktas iš anksto sulaukti nepasi
sekimo. Bet Damušis, tuo metu būda
mas LRK federacijos pirmininku, 
rizikavo ir draugų bei talkininkų tame 
rizikingame žygyje, kaip ir sukilimą 
organizuojant, jam nepritrūko. Tai iš 
tiesų buvo sukilimas prieš lietuvių 
pasitenkinimą smulkiais darbais savo 
parapijos ribose“.
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„Mūsų sąlygomis svarbu naudoti 
kiekvieną progą jauną žmogų pasiekti 
teisinga, pozityvia mintimi ir sužadinti 
jame aukštesnių polėkių meilę. Sto
vyklavietėje dažnai pavyksta to 
pasiekti <...> Esame neeiliniuose sūku
riuose. Dažnai mes jaučiamės kaip 
džiunglėse, kur jaunimas atakuojamas 
abejingumu laisvės kovai, viso ko 
beprasmiškumu, narkotiniais chemi
kalais. Tokiomis sąlygomis neužtenka 
užimti jaunimo laisvalaikį daina ar 
šokiu. Reikia sužadinti jaunimui min
ties alkį, jo mąstymui duoti tinkamos 
medžiagos. Tai ir yra Dainavos darbo 
kryptis“, - rašė A. Damušis (Tech
nikos žodis, 1968. Nr. 1).

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
priešinami skautai su ateitininkais, o 
išeivijoje prasidėjo gražus jų bendra
darbiavimas ugdant dorą ir veiklų 
žmogų. Manau, tai buvo pasiekta 
daugelio sąmoningų lietuvių ir 

katalikų pastangomis, bet ypač 
A. Damušio. kuris ir Lietuvoje pasi
priešinimo veiklai sutelkė skautus 
(Sukilime žuvęs doc. J. Milvydas. 
M. Martinaitis ir kt.).

Dažnas JAV ir Kanados lietuvis, 
išgirdęs minint A.Damušį, sako - 
žinau, Dainava. A. Damušis ne tik jos 
sumanytojas, bet ir nuolatinis globė
jas. Dainavos stovyklos jaukumą sun
ku atsieti nuo Jadvygos Damušienės 
pastangų. Damušių šeimos harmonija 
vyravo ir Dainavos stovykloje, kur
dama jaukią lietuviškos šeimos atmo
sferą.

JAV išeivijoje susikaupė, galima 
sakyti, mūsų inteligentijos elitas, bran
džiausio kūrybos laikotarpio žmonės, 
todėl buvo labai svarbu, kad visa tai 
tarnautų ateities Lietuvai, lietuvių 
kultūrai. A. Damušis aktyviai remia 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
atkūrimą, skaito pranešimus suvažia-

// kairės: Vidmantas Vitkauskas, Jadvyga Damušienė, dr. Adolfas Damušis ir Ignas 
Misiūnas
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vimuose. 1964 m. išrenkamas LKMA 
akademiku.

Susibūrus buvusiems Lietuvių 
fronto dalyviams į Lietuvių fronto 
bičiulius, A. Darnusis nuo 1966 m. 
renkamas Tarybos pirmininku. 
Organizacija orientuojasi į kultūrinę 
patriotinę veiklą ir į kūrybingą ateities 
Lietuvos viziją, neužmigdama ir realių 
aktualijų. Būtent Lietuvių fronto 
bičiulių iniciatyva buvo galutinai 
parengti būsimos santvarkos metme
nys - knyga Į pilnutinę demokratiją. 
1978 m. A.Damušis publikuoja šia tema 
Lietuvių fronto bičiulių Credo, kuriame 
išreiškia savo požiūrį: „Žmonės tautoje 
ir tautos pasaulyje turi gyventi kartu, 
dirbti vienas kito gerovei, vienas kitą 
paremdami. Kelias į artimą yra meilė. 
Krikščioniškasis humanizmas, kuriuo 
remiasi Fronto bičiuliai, vadovaujasi 
aukos meile artimui, nes be tokios 
meilės tarnyba žmonėms lieka tik tušti 
žodžiai“.

Ypatinga reikšmė šiame Credo 
skiriama laisvės ir atsakomybės 
derinimui, nes laisvę įprasmina tai, kas 
vertingo per ją pasiekiama. Tas įma
noma tik tada, kai laisvė ir atsakomybė 
sutaria ir viena kitą papildo, kai laisvę 
nuolat lydi atsakomybė (Į laisvę, 
1978).

Savo siekiais ir gyvenimo pavyz
džiu A. Damušis tapo idealisto etalonu 
pragmatiškoje Amerikoje ir nusipelnė 
visuotinės pagarbos ne vien tarp lie
tuvių.

Jo veiklą įvertino ir popiežius Jo
nas Paulius II - 1984 m. apdovanojo 
Šv. Stepono ordinu.

Visuomeninę veiklą Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai tęsė ir grįžę į 
Lietuvą. Gyvendami Vilniuje jie susi
tikinėjo ir su jaunimu, ir su vyresnių 
kartų žmonėmis, aktyviai dalyvavo 
ateitininkų veikloje, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos ir kituose įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, vien 
savo dalyvavimu suteikdami jiems 
daugiau orumo.

1997 m. kovo 26 d. Vytauto 
Didžiojo universitetas vertindamas 
A. Damušio įnašą Lietuvos mokslui 
suteikė jam Garbės daktaro vardą.

Prof. dr. A.Damušis mirė Vilniuje 
2003 m. vasario 27 d. Palaidotas 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

1 Lietuvos enciklopedija, t. 9, p. 35.
2 Ten pat.
’ Studentų žodis, 1932 X 28, p 7.
4 Kauno istorijos metraštis, t. 7, p. 175.
5 LCVA, F-564, ap. 3, b. 179, p. 12.
6 Ten pat, p. 23-24.
7 Kauno istorijos metraštis, t. 7 p. 180.
8 Lietuvių enciklopedija, t. 7, p. 452.
’ J. Kojelis. „Lietuvių dienos“, JAV, 

1968, Nr.12.
10 K. Škirpa, „Į Laisvę“.
11 A. Damušis. Lithuania against Soviet 

and Nazi aggression, JAV, 1985.
12 Mažiulis A. Juozas Brazaitis, „Į 

Laisvę“, 1964, Nr. 34, p. 9-10.
13 Damušis A. Mobilisation Plan and 

Search for Armaments, Lithuania against 
Soviet and Nazi aggression, JAV, 1988 , p. 
179.

14 A. Damušis. „VLIK’o karinės grupės 
mobilizacijos planas (rankraštis), O-I-2, p. 
2-5, ADAA.

15 A. Damušis, Istorija perrašyta ar 
objektyviai įvertinta „Tautos teisė sukilti“, 
2001, p. 138.
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Išeivijos jaunimas 
kun. Stasio Ylos 

ir dr. Adolfo Damušio 
visuomeninėje veikloje

Juozas Polikaitis

Dėkoju Lietuvių išeivijos institutui 
už kvietimą dalyvauti šioje „šimti
ninkų" paminėjimo konferencijoje. 
Konferencijos tema „Ateitininkų ideo
loginiai vadai išeivijoje" paliečia tra
giškų pasaulinių įvykių laikotarpį ir 
nepriklausomoje Lietuvoje išugdytų 
ateitininkijos vadų dėmesį formuoti ir 
auklėti jaunąją kartą ilgalaikei tautinio 
išlikimo kovai tolimuose užsienio kra
štuose. Verta paminėti, kad šalia jų bu
vo ir daug kitų bendraminčių, kuriuos 
ateityje reikėtų panašiai prisiminti.

Šios konferencijos „šimtininkai“ 
nebuvo vadai organizacine prasme, 
išskyrus dr. Adolfą Damušį (nes iš jų 
tik jis buvo formaliai rinktas Atei
tininkų Federacijos vadu). Prof. Anta
nas Maceina du metus ėjo AF vodo 
pareigas, nors nebuvo rinktas, o kun. 
St. Yla ilgus metus buvo vienas iš sti
priausių narių Federacijos vadovybėje, 
ypač ideologiniais ir pasaulėžiūriniais 
klausimais. Neliesiu prof. Antano 
Maceinos, nes šalia įvykių, kurie 

sudarė jam sąlygas tapti AF vadu, ir 
šalia skaitytų jo straipsnių, neturėjau 
galimybės jį pažinti.

Tad likusį laiką pašvęsiu kun. St. 
Ylos ir dr. Adolfo Damušio asmeny
bėms bei jų reikšmei išeivijos jaunimui, 
ypatingai ateitininkiškam jaunimui.

Abu juos teko pažinti asmeniškai. 
Jie abu siekė ugdyti pilnutines asme
nybes ir ruošti išeivijos ateities vado
vus. Abiejų tikslas buvo tas pats, 
tačiau veiklos metodika ir mąstymo 
procesas skyrėsi. Jų požiūris į jaunimą, 
jo formavimą ir auklėjimą kilo iš jų 
pačių pasirinkto profesinio kelio - vie
nas buvo kunigas, o antras pasaulietis 
profesionalas, technikas. Vienas ak
centavo „elitinio" jaunimo ruošimą, o 
kitas pilnutinių asmenybių-vadovų 
ugdymą išeivijos visuomenei.

Kyla klausimas, kodėl jiems šalia 
Lietuvos laisvės atgavimo siekių, pati 
svarbiausia misija buvo ruošti ateities 
vadus? Atsakymas buvo aiškus. 
Prasidėjus emigracijai į tolimus kraštus
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buvo būtina išlikti lietuviais ir ruoštis 
ilgai ir sunkiai kovai už Lietuvos lais
vės atgavimą. Ateitininkijos vadai 
gerai suprato, kad be paruošto 
stipraus jaunimo šios pastangos, su 
laiku, bus beviltiškos. Prof. Antanas 
Maceina liko Vokietijoje ir savo 
filosofiniais, doroviniais bei tikėjimo 
klausimais rašė straipsnius, kurie buvo 
įžvalgūs ir avangardiški. Jie nebuvo 
šiltai priimti išeivijos dvasinės 
vyriausybės. Maceina retoriškai klau
sia: kada ištiesime rankas krikš
čioniškiems darbams? Kun. Stasys Yla 
ir dr. Adolfas Damušis, tartum išgirdę 
prof. Maceinos iššūkį, ėmėsi aktyviai 
ir su didele meile ruošti ir vesti jaunimą 
pilnutinės asmenybės ugdymo keliu.

Pirmą kartą teko pamatyti kun. Ylą 
pabėgėlių stovykloje, vos keletą mėne
sių praėjus po jo išlaisvinimo iš kon
centracijos stovyklos. Atrodė išbadė
jęs, bet tai ir viskas ką kaip mok- 
sleiviukas prisiminiau. Jo fizinis išbadė- 
jimas buvo niekis prieš dvasinį išba- 
dėjimą. Pamatęs dvasinio išbadėjimo 
žiaurumus ir supratęs, kad teks 
gyventi ir dirbti toli nuo tėvynės, kun. 
Yla, jau 1951 metais, kreipėsi į atei- 
tininkišką jaunimą apie pavergtos 
tėvynės ateitį, prisimindamas ateiti
ninkų himno žodžius „ateitį regim 
tėvynės laimingą“, kun. Yla rašė, kad 
tiktai regėti neužtenka, nes „kas stovi 
šalia jos, tas neįeis į ją, kaip žadėtąją 
žemę“. Kun. Yla klausia „bet ar 
ateitininkas, atitrūkęs nuo savo Tėvy
nės, gniuždomas gyvenimo pervartų, 
nepasidarys gyvenimo statistas? Ar jo 
„ateitį regim“ nevirs tik gražus poetinis 

ilgesys, svajonė, noras?“ Kad jau
nimas toks nebūtų, kun. Yla tuoj pat 
nusako koks ateitininkas turi būti, kokį 
ateitininką auklėti, kuria kryptimi vesti 
jaunimą. Jis rašė: „Ateitininkas yra ti
kintysis krikščionis, kuriam aukščiau
sias gėris yra Dievas. Tėvynės ateitį 
jis regi Dievo valioje ir su šia valia su
derintose žmogaus pastangose. Jis 
kovoja už platesnį, gilesnį ir aukštesnį 
ateities suvokimą ir ši kova padaro jo 
regėjimą panašų pranašų regėjimui“.

Čia turbūt ir yra pati kertinė kun. 
St. Ylos veiklos sritis, kuri vėliau buvo 
išplėtota ir pritaikyta išeivijos ateiti- 
ninkiškam jaunimui per pagarsėjusius 
ateitininkijos ideologinius kursus.

Neteko bendrauti su kun. St. Yla iki 
1959 metų, kuomet būdamas SAS 
pirmininku, turėjau rūpintis 1959 
metais organizuotais ideologiniais kur
sais. Susitikome su dr. Vytautu Vygan
tu Amerikos rytiniame pakraštyje ir 
drauge nuvykome pas kun. Ylą aptarti 
ideologinių kursų programos. Atvy
kome jau vakarop. Įeiname į kun. Ylos 
butą ir mano nustebimui pamačiau 
kambarį, kuris buvo netvarkingesnis 
už mano. Atrodė, kad lyg audra buvo 
praūžusi. Tačiau tai buvo tiktai kun. 
St. Ylos kasdieninio darbo audra. Po 
visą kambarį buvo išdėstyti* raštai, 
lapai, maži rašteliai, popiergaliai ir pan. 
Sunku buvo rasti kur atsisėsti. Po pir
mojo stulbinančio žvilgsnio pamačiau, 
kad visoje netvarkoje yra logikos. Da
lykai buvo sugrupuoti pagal temas, 
vienur buvo užrašytos mintys ant 
lapelių, kitur vienas kitas eiliuotas 
raštas ir pan. Mat tuo metu kun. Yla
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jau buvo pradėjęs rinkti medžiagą 1961 
metais išleistam „Ateitininkų vado
vui“, kurio papildyta laida buvo per
spausdinta 2006 metais Kaune. 
Pradėjome darbą, prasidėjo kun. Ylos 
rūkymas. Viena cigaretė sekė kitą, 
dūmai kilo, akys vargo ir tokioje 
aplinkoje išbuvome iki antros valan
dos ryto. Pasijutau gerai išrūkytas, 
bet laimingas, kad turėjau progos 
pajusti kun. Ylos darbo intensyvumą, 
idėjų gausumą, nuolatinį minčių tobu
linimą ir jo norą dirbti su ateitininkišku 
išeivijos jaunimu.

Kun. Yla buvo jaunimą uždeganti 
asmenybė. Jaunimas pažino jį kaip 
rašytoją, poetą, filosofą, ideologą. 
Ateitininkų Federacijos dvasios vadą, 
gerą paskaitininką, bet svarbiausia, 
kaip jų draugą. Kun. Yla siekė dalintis 
tuo. ką pats skaitė, ką rašė, ką mąstė.

Kun. Stasys Yla
Jono Kuprio nuotrauka

ką kūrė, ko ieškojo ir ką siūlė jau
nuoliui, kad jis ieškotų, kad jis siektų, 
kad jis tobulėtų...

Daugiau nei 25-rius metus kun. 
St. Yla rūpinosi ideologiniais kursais, 
ruošė jiems medžiagą, tobulino, 
ieškojo naujų būdų, kaip ją patraukliai 
perduoti jaunimui, ir skatino viso to 
nepamiršti pasibaigus kursams. Jis 
paruošė 4 metų ideologinių kursų 
ciklą, juos pavadindamas - pažiūro- 
logija. logologija, akciologija ir futuro
logija. Ruošdamas medžiagą kiekvie
nam ciklui, kun. Yla naudojosi gausiais 
sociologijos, filosofijos, teologijos, 
psichologijos bei humanitarinių mok
slų šaltiniais. Konspektuose, visų 
pirma, pristatydavo temą ir paaiškin
davo, kodėl šią temą pasirinko, po to 
būdavo surašyti literatūros šaltiniai, 
pristatoma kursų eigos metodika. 
Buvo jaučiamas didelis darbo krūvis ir 
intensyvumas, tačiau nežiūrint sun
kaus darbo, jaunimas veržėsi į kursus. 
Šiais ideologiniais kursais kun. Yla ne 
tiktai ruošė ir ugdė to laiko jaunimą 
bet ir siekė pratęsti ateitininkijos misiją 
ateityje, kai Dievui leidus, ji galės 
sugrįžti iš išeivijos į namus.

Ideologiniai kursai taip pat patyrė 
tam tikrų negatyvių bruožų, nes į 
kursus buvo kviečiami tiktai parinktieji 
nariai. Tokiu būdu, tai sukeldavo erzelį 
tarp kviestųjų ir nekviestųjų. Svar
biausia, kad viešai nebuvo skelbiamos 
kursantų atrinkimo gairės. Todėl ir 
kildavo mažos vidinės audrelės. Ši 
padėtis paaštrėdavo tada, kai 4 metų 
kursų ciklo eigoje būdavo kalbama 
apie futurologiją ir joje nagrinėjama
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elito sąvoka. Kritika būdavo metama, 
mat jie yra elitas, o mes prasčiokai. Tai 
atsitikdavo dėl skirtingos elito sąvo
kos supratimo - vieni nežinojo kas yra 
elitas ir nesuprato jo reikšmės, kiti 
žinojo, bet nenorėjo pripažinti, kad 
elitas egzistuoja, treti nematė reikalo 
turėti elitą, ypač demokratinėje visuo
menėje, kur visi nori būti lygūs.

Kun. Yla aiškino, kad elitas turi 
kitokią paskirtį. Elitas, kurį ateitininkija 
turi ugdyti ir paruošti ateičiai, yra toks, 
kuris siekia išlaikyti aukštumoje 
gyvenimo būdą ir jį perduoti ateinan
čioms kartoms.

Kun. Yla teigė, kad elitas išauga 
pats, išryškėja su laiku. Elitas bręsta, 
kai stengiamasi įsigyti daugiau asme
ninės kultūros ir dvasinės disciplinos 
gerai galvoti, blaiviai spręsti ir 
kūrybiškai reikštis. Reikia stengtis ne 
tik daug žinoti, bet ypač gerai žinoti. 
Neiti paviršiumi, bet ieškoti šaknų. 
Elitinis asmuo ateina tarnauti, bet ne 
valdyti. Šis giluminis svarstymas ir yra 
kun. Stasio Ylos palikimas išeivijos 
lietuviškam jaunimui.

Dr. Adolfo Damušio asmenybė, 
organizacinės veiklos patirtis ir gyve
nimo audrų išbandymai paruošė jį 
nuosekliai bei principingai veiklai 
išeivijoje. Kaip inžinieriaus jo veiklos 
metodika, konkretumas, atkaklumas ir 
nuoseklumas buvo svarbus ir reika
lingas to meto ateitininkijai, kuri žengė 
pirmuosius tremtinio/išeivio žingsnius.

Dr. Damušiui, kaip ir kun. Ylai, 
labiausiai rūpėjo jaunimas - kaip jį 
paruošti, kaip jį išlaikyti, kaip jį 
motyvuoti, kaip jį paruošti kilniems 

Dievo ir tėvynės tikslams. Jau 1950 
metais, būdamas pirmasis Ateitininkų 
Federacijos (AF) vadas už Lietuvos 
ribų, jis rašė: „Bandymo laikas nėra 
pasibaigęs. Dabartinė emigracija pa
teiks daug naujų uždavinių“. Kreip
damasis į jaunimą jis rašė: „...raginu 
lietuviškąjį jaunimą ugdyti kilnią širdį 
gyvenančią aukštais idealais, stiprią 
valią grūdinamą dideliems ateities 
žygiams, veiklų protą skinantį kelią 
lietuvių bendruomenėje, tvirtą kūną 
šiurkščioms gyvenimo sąlygoms su
švelninti.“ Jis teigė, kad šioje emigra
cijoje stipraus charakterio ir kilnios 
dvasios jaunuoliai bus patys svar
biausi Lietuvos ir jos krikščioniškosios 
kultūros apaštalai.

Dar tebeeidamas AF vado parei
gas, dr. A. Damušis kritiškai vertino kai 
kurias visuomenės tendencijas ban
dyti užtušuoti, lyginti įdomesnius 
sąjūdžio užsimojimus. Dr. Damušis 
pastebi, kad „ypatingai ateitininkų 
sąjūdis daug kam būna ant kelio...“. Jis 
kelia eilę retorinių klausimų: „...kyla 
mintys, ar tai nėra naujų laikų nepa
slankumo bei oportunizmo diegai? Ar 
tos visos apraiškos nekyla iš jaunimo 
nesugebėjimo rimčiau žiūrėti į gyve
nimą? Ar tai nėra įtaigos, kurios 
plaukia iš specialių pastangų idėjinį 
abejingumą ugdyti, kuriam nesąmo
ningai patys talkiname?“ Damušis 
įspėja jaunimą, kad nors šiandien nėra 
nihilizmo grėsmės, kaip buvo ateiti- 
ninkijos kūrimosi laikais, tačiau šian
dien „pavojai plaukia iš idėjinio 
abejingumo“ į kurį linkstama panardinti 
ateitininkišką  jaunimą.
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Dr. Damušio teigimu, ateitininkų 

sąjūdis jaunimui padeda rasti atsa
kymą į du klausimus: „Kas aš turiu 
būti?“ ir „Ką aš turiu daryti?“. Tai yra 
logiškas sąjūdžio kelias. Mūsų laikams 
yra reikalingas jaunimas, kurio tiesos 
ir teisingumo pagrindai būtų tvirti, 
kitaip sakant, mums reikia charakterio 
žmonių. Charakteris padės nustatyti 
jaunuoliui pažiūras į visus gyvenimo 
keliamus klausimus. Gero charakterio 
žmogus yra asmenybė, o Ateitininkų 
sąjūdžio pagrindinis uždavinys ir yra 
išugdyti daugiau krikščioniškų asme
nybių. Asmenybių, kurios savo veik
loje vadovautųsi Tiesos ir Gėrio įsta
tymu, neturėtų žmonių baimės, jaustų 
atsakomybę tiktai prieš Dievą.

Damušis klausia moksleivių, kas 
galėtų būti tuo kertiniu akmeniu, į kurį 
būtų galima atremti to laiko moksleivių 
ateitininkų uždavinius. Jis teigė, kad 
geresnio pasirinkimo nerasime, kaip 
remtis pagrindiniu moksleivių atei
tininkų uždaviniu - ugdyti pilnutinę 
asmenybę. Tiktai ugdant asmenybę 
galima tikėtis, kad „mūsų jaunimas 
nebus paviršutiniškas ir pilkas, bet 
išsiugdys į giliau galvojantį ir ieškantį 
gyvenimo prasmės“.

Baigęs AF vado pareigas, 1954 
metais dr. A. Damušis apsiėmė vado
vauti Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijai. Jau nuo 1950 
metų buvo keliamos rezoliucijos įkurti 

savo organizacijos vasaros stovyklą, 
tačiau tiktai naujoji valdyba, su 
dr. Damušiu priešakyje, užsimojo 
popierines rezoliucijas paversti rea
lybe. 1955 metais buvo surasta vieta 
ir turint tiktai 2 000 dolerių kasoje, 
buvo nupirkta dabartinė Dainava už 
20 000 dol. Prasidėjus statybos dar
bams ši skola greitai išaugo iki 50 000 
dol. Ir tuo metu dr. Damušis nenustojo 
vilties sakydamas: „Matyt, kad gerą 
darbą dirbame, nes ir kipšas trukdo“. 
Dainavai dr. Damušis jautė begalinę 
meilę. Jis dirbo, planavo, telkė ir statė - 
statė mažąją Lietuvą Michigan‘o 
valstijoje. Tai ryškiausias dr. Damušio 
paminklas ir brangiausia dovana išei
vijos jaunimui. Kada šiandien girdime 
iš jaunų stovyklautojų krūtinių džiaug
smo šūkį „Dainava - Lietuva“, tada 
mes galime drąsiai tarti, kad jos kūrėjas 
toli pramatė ir jo viltys ir troškimai 
išsipildė daug daugiau negu tikėjosi. 
Dr. Damušis kalbėdamas apie Dainavą 
sakė, kad „jaunimas yra kaltinamas 
abejingumu laisvės kovai, viso ko be
prasmiškumu. narkotiniais chemikalais. 
Tokiose sąlygose neužtenka užimti 
jaunimo laisvalaikius daina ir šokiu. 
Reikia sužadinti jaunime minties alkį ir 
jo mąstymui reikia duoti tinkamos me
džiagos“. Tai ir yra Dainavos darbo 
kryptis.

Esame turtingesni pažinę juos, 
keliavę su jais, ir mokęsi iš jų!
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Antanas Maceina
Vidmantas Valiušaitis

Dr. Antanas Maceina

Sausio mėnesį buvo pažymėtas 
šimtmetis iškilaus lietuvių filosofo, 
apdovanoto išskirtiniu pažinimo gebė
jimu, pajėgumu suvokti įvykių visumą, 
įžvelgti jų esmę, tarpusavio ryšius, 
priežastingumo eigą. Tai - Antanas 
Maceina, atkreipęs į save visuomenės 
dėmesį ne tiek tobulai išbaigta filo
sofine sistema, kaip jo pirmtakas ir 

mokytojas Stasys Šalkauskis, kiek 
savo minties galia giliai įsiskverbti į 
gyvenamojo momento dvasią, per
skrosti ją kiaurai smelkiančia įžvalga ir 
iškelti diagnozę, išryškinti problemas 
ir nustatyti gaires, kuriomis visuomenė 
galėtų vadovautis, siekdama geresnės 
ateities. Skirtingai nuo St. Šalkauskio, 
pasižymėjusio išvystytu intelektiniu, 
loginiu pažinimu, A. Maceina turėjo 
stiprią intuityvinio pažinimo galią. 
Matyt, ne veltui šis mąstytojas buvo 
dar ir talentingas poetas. Jo mintis - 
nesvarbu: filosofinė, literatūrinė, 
publicistinė ar pagaliau poetinė - pa
gauna skaitytoją, jo raštai itin suge
styvia forma kalba ne tik į intelektą, bet 
ir į visą žmogų.

Įspėjo dėl socialinės katastrofos

Prieškario nepriklausomoje Lietu
voje pirmasis A.Maceinos ryškesnis 
sušvitimas, kada apie jauną filosofą 
prašneko ne vien akademinė aplinka, 
bet platieji visuomenės sluoksniai, 
įvyko 1938 m., paskelbus jam savo 
veikalą „Socialinis teisingumas“. Tai 
buvo įspėjantis išryškėjusios socia
linės atskirties pavojaus atskleidimas. 
Vos dvi dešimtis metų gyvavusi val
stybė suspėjo išsiauginti valdininkų,
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tarnautojų, miesčionių klasę, kuriai 
pragyvenimo standartu nė iš tolo 
negalėjo prilygti tos pačios valdinin
kijos gerovę sukūrę ūkininkai (85 proc. 
ano meto visuomenės) ir darbininkai. 
„Socialinis teisingumas“ buvo pozity
vus raginimas ir konkretus mėginimas 
užbėgti už akių augančiai socialinei 
įtampai, ryškėjantiems klasių intere
sams, konstruktyvi pastanga laimėti 
savame krašte socialinę taiką.

Visuomenėje, kur persveria konser
vatyvūs nusiteikimai, naujos idėjos, 
skatinančios į nusistovėjusius įpročius 
pažvelgti iš naujos perspektyvos, gy
venimą reformuoti, paprastai, sutin
kamos su nepasitikėjimu, jos susilau
kia opozicijos, pasipriešinimo. Taip 
nutiko ir A. Maceinai. Mat, toji klasė, 
A. Smetonos valdymo metais susikū
rusi sau privilegijuotą padėtį, ne tik 
naudojosi savo dominuojančia įtaka, 
slopino opozicijos balsus, bet kokius 
socialinių reformų pasiūlymus, bet ir 
sparčiai augino savyje buržuazinę 
dvasią. Todėl knyga „Buržuazijos 
žlugimas“, analizuojanti socialinę 
padėtį kituose kraštuose, buvo tarsi 
paskutinis įspėjantis A. Maceinos 
šauksmas Lietuvai. Už kelių mėnesių 
tos valstybės nebeliko.

Vien duonos nepakanka

Pergyvenęs Lietuvos valstybės 
žlugimą, karo baisumus, tragišką per
siskyrimą su savo šeima, jį lydėjusio 
artimo žmogaus - svainės Tonės 
(Antaninos) - žūtį, A. Maceina patyrė 
neapsakomus dvasinius sukrėtimus. 

Jo akyse įvyko istorinio viduramžių 
miesto Wurzburgo, kuriame jis ilgesnį 
laiką glaudėsi drauge su kitais karo 
pabėgėliais, sunaikinimas per keliolika 
minučių. Savo dienoraštyje 1944 m. 
A. Maceina rašė: „Jame nebuvo jokios 
karo industrijos, jokių karinių įrengimų; 
jo niekas negynė. Miestas gyveno sa
vo ramų, kultūringą gyvenimą. Visi 
tikėjomės puolimo ant stoties, ant tiltų, 
bet ne ant paties miesto; tikėjomės, 
kad ir miestas gali nukentėti, bet nie
kas nemanėme, kad bus taip, kaip 
įvyko. Aliarmas buvo duotas po 8 vai. 
vakaro. Puolimas prasidėjo kokiai 15 
minučių praslinkus po aliarmo. Ir per 
20-25 minutes nieko nebuvo. Wurz
burgo nebėra tikra ir tiesiogine šito 
žodžio prasme (išskirta A. Maceinos - 
V K). Sugriauta ir sudeginta viskas, 
išskyrus keliolika namų keliose vietose 
miesto pakraščiuose“.

Dar Vokietijoje, gyvendamas DP 
stovyklose, A. Maceina parašė įspū
dingą, didelio rezonanso lietuvių išei
vijos visuomenėje susilaukusį veikalą 
„Didysis Inkvizitorius“, kuriame įtaigiai 
išryškino didžiąsias politinės raiškos 
klaidas. Šio veikalo ašis - F. Dosto
jevskio legenda apie Inkvizitoriaus ir 
jo kalinio Kristaus susitikimą. Autorius 
iškelia politinę problemą - valdančiojo 
ir valdomojo santykius. Inkvizitorius 
čia įkūnija valdytoją, kuris prievarta 
siekia žmoniją padaryti laimingą, kuris 
mano, kad žmonėms gana tik duonos, 
kad atsakomybė jiems - per sunki 
našta, kad reikalas svarstyti, rūpintis, 
imtis atsakomybės - ne jiems. Tuos 
rūpesčius Inkvizitorius priima sau.
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Bet Inkvizitorius, tikėdamasis žmo

gų patenkinti vien duona ir atpalai
davimu nuo atsakomybės, klaidingai 
suprato žmogaus prigimtį („valsty
bininkams“ įsidėmėtina!). Prieš inkvi- 
zitorišką žmogaus sampratą A. Macei
nos interpretuotoje F. Dostojevskio 
legendoje iškyla žmogaus samprata 
Kristaus šviesoje. Juozas Brazaitis 
apie tai pastebi: „Prieš Inkvizitoriaus 
nuasmenintą žmogų - žmogaus asme
nybės pagerbimas; prieš žmogaus 
asmenybės degradavimą į duona ir 
žaidimais pasitenkinančią būtybę - 
dvasinių siekimų kupinas ir amžinai 
nerimstantis žmogus; prieš žmogų be 
laisvės ir nuosavos minties - laisva 
mąstanti būtybė.”

A. Maceinos „Didysis Inkvizito
rius“ - lyg tolimas griaustinis, nelei
džiantis užmiršti Mussolinio, Hitlerio, 
Stalino ir kitų diktatorių totalistinio 
valdymo praktikos ir aktualiai prime
nantis apie amžinai gyvą blogio jėgos 
siekį pavergti žmogų, paversti jį nesą
moninga, vien Mamonai tarnaujančia 
ir ją aptarnaujančia būtybe.

Šantažavo per žmoną

Vienas dramatiškiausių A. Macei
nos gyvenimo epizodų įvyko 1955 
metų pabaigoje, kada į Freiburgą, 
kuriame tuo metu gyveno ir šio miesto 
universitete dėstė lietuvių filosofas, iš 
okupuotos Lietuvos netikėtai atvyko 
jo žmona. „Tikrai, gyva ir tikra Julija 
Maceinienė. Atvyko susijaudinusi, iš
gąstinga, nerami, - rašė jis 1955 m. 
lapkričio 29 d. laiške savo knygų 

leidybos mecenatui prelatui Pranciškui 
Jurui į Ameriką. - Pirma mano mintis 
buvo, kad ji yra atvykusi slaptai, gal 
su mūsų partizanų pagalba, gal su 
amerikonų žvalgyba, gal kaip kitaip. 
Deja, greitai paaiškėjo visai kas kita.“

Anot A. Maceinos, jo žmona pasi
liko Freiburge visą savaitę, tačiau 
gyveno ne su juo, bet viešbutyje - su 
rusų delegacija. Žmonos atvykimo tik
slas buvo - įkalbėti jį grįžti į „tarybinę“ 
Lietuvą. „Rusai, - tęsia savo laišką 
A. Maceina, - žinoma, jai padėjo visais 
būdais: mano žmona atvažiavo su rusų 
diplomatiniu pasu, kaip konsulato tar
nautoja, prieš tai tris savaites gyveno 
prie Berlyno Karlshorste, kur yra rusų 
štabas; atvažiavo ne viena į Freiburgą, 
bet su rusais (vienu ar dviem, man 
neteko tikrai patirti, bet vieną pats ma
čiau, kai jis mano žmoną atlydėjo į 
susitikimo vietą), apsistojo geriau
siame Freiburgo viešbutyje, galėjo su 
manimi matytis tik popietėmis, nes 
buvo rusų vertėja (mano žmona yra 
studijavusi vokiečių kalbą, be to, 
puikiai kalba rusiškai)“.

Visos šios aplinkybės A. Maceiną 
nuteikusios labai skeptiškai ir jau po 
pirmojo pasikalbėjimo (1955 m. spalio 
24 d.), „bijodamas, kad čia nebūtų 
kokios klastos ir slaptų planų“, jis 
nuėjo į vokiečių policiją ir viską ati
dengė. „Freiburgo policija be galo 
susidomėjo šiuo atsitikimu, davė man 
du detektyvus, kurie mane saugojo 
visų tolimesnių pasikalbėjimų ir 
pasivaikščiojimų metu. Galite, 
brangusis Prelate, suprasti, koks yra 
jausmas kalbėtis su sava žmona,
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vienuolika metų nesimačius, policijos 
apsaugoje! (Žmona apie tai nežinojo; 
tik atsisveikindamas jai pasakiau, kad 
mes „nebuvome vieni“.)

Bet dar baisesnis išgyvenimas 
A. Maceinai buvo ištarti „ne“, kada 
žmona kliudė jo jautriausias žmogi
škąsias stygas. Ji išvardijo keturis 
motyvus, dėl kurių jis privaląs grįžti:
1) po Stalino mirties bolševizmas pa
sikeitęs, dabar jis visiškai kitoks, lei
džiąs gyventi ir kitaip galvojantiems;
2) ji pati nesveikuojanti, gali greitai 
mirti, tad vaikams tektų „išeiti į gatvę“;
3) vaikams reikia tėvo autoriteto ir 
įtakos, viena motina nepajėgianti duoti 
tiek dvasios, kiek jų amžiuje yra reika
linga; ir pagaliau 4) (pats skaudžiau
sias, atidengtas tik paskutinio susi
tikimo metu) šeima bus sunaikinta, 
jeigu A.Maceina nesutiksiąs grįžti: 
vyriausiasis sūnus Augustinas, kon
servatorijos studentas, NKVD įsiki
šimu bus pašalintas iš aukštosios 
mokyklos, bus paimtas į kariuomenę ir 
jo gyvenimas sugriautas; jaunesniojo 
Sauliaus, abituriento, nepriims į uni
versitetą (nori studijuoti mediciną) ir jį 
sužlugdys; jauniausioji duktė Danutė, 
dar moksleivė, bet ir jai bus užkirstas 
kelias į bet kokią aukštesnę profesiją...

Parodė įsikūnijusį Šėtoną

Koks buvo ir koks galėjo būti 
A. Maceinos atsakymas? „Aš tiek 
tepasakiau: Tai yra teroras! Juo aš esu 
spaudžiamas prie sienos be išeities. Ir 
vis dėlto aš nenusileisiu ir negrįšiu, 
nes žinau, kad šie teroristai spaus 

mane paskui toliau ir vers išsižadėti 
savo pasaulėžiūros. Man yra be galo 
skaudu visa tai girdėti, ir, jeigu tikrai 
taip įvyktų, vaikai, galimas daiktas, 
mano negrįžimo nesupras ir mane 
prakeiks, kad aš esą sugriovęs jų 
gyvenimą. Tai yra tragiška. Bet šios 
tragedijos išsimezgimą palikime tokiu 
atveju paskutiniam Viešpaties teismui. 
Čia jau žmogiškai nieko nebegalima 
padaryti, nenorint leisti, kad bolševikai 
iš manęs padarytų niekšą ir išdaviką.“

A. Maceina žmonai aiškino, kad jis 
tuoj pat mestų viską ir važiuotų padėti 
vaikams, jei tik būtų tikras, kad jiems 
galės padėti. „Bet kas bus, jei komu
nistai mane po kiek laiko likviduos? 
Vienerius ar dvejus metus propa
gandos dėlei jie man tikrai duos gero 
darbo, kad patrauktų kitus paskui 
mane grįžti. Bet vėliau? Be to, kokios 
kainos jie paprašys iš manęs už man 
duodamą darbą? Ar tai nebus mano 
pasaulėžiūros kaina? O jei aš ją 
mokėsiu, kad galėčiau išlaikyti vaikus, 
komunistai mane tiek išspaus, kad aš 
virsiu niekšu, kaip jau daugelis 
mūsiškių virto <...>. Bolševikai yra geri 
psichologai. Pamatę, kad žmogus savo 
šeimos labui linksta eiti į kompromisus, 
jie spaudžia jį toliau ir išspaudžia ligi 
galo kaip citriną.“

Netrukus po šio sukrėtimo 
A. Maceina vokiškai parašė veikalą 
„Das Geheimnis der Bosheit“, kuris 
vėliau buvo išverstas ir į lietuvių kalbą 
vardu „Niekšybės paslaptis“. Čia jis 
komentuoja rusų filosofo konvertito (iš 
pravoslavo tapo kataliku) Vladimiro 
Solovjovo veikalą „Trys pasakojimai
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apie Antikristą“, kuriame irgi - valdovo 
ir valdinių santykiai. Tik čia labiau nei 
„Didžiajame Inkvizitoriuje“ susitelkta 
ties šio inkvizitoriško valdovo siekiais 
ir veikimo metodais. Su vien A. Ma
ceinai būdinga vaizdavimo jėga ir įtaiga 
analizuojamos šio valdymo raiškos 
formos - smurtas, klasta, apgaulė sub
tiliai pridengti iškilmingais, bet tuščiais 
žodžiais. Skirtingai nuo ankstesniojo 
savo veikalo, A. Maceina čia nuo fizinio 
pasaulio pakyla iki metafizinio. 
„Niekšybės paslapties“ Inkvizitoriuje jis 
parodo įsikūnijusį Šėtoną, Antikristą, 
kurio visų darbų esmė - siekis pačiam 
virsti tuo, kuo pasaulyje yra laikomas 
Dievas, o drauge - griauti pasaulyje 
Dievo tvarką ir įkūnyti savąją, kuri galu
tiniame pavidale yra ne kas kita, kaip tik 
pasityčiojimas iš Dievo ir iš žmogaus.

„Maceinos samprotavimų pagrin
de yra problema: ar blogis yra tik 
trūkumas, nepakankamumas, ar reali 
jėga? - recenzuodamas „Niekšybės 
paslaptį“ klausia „Neue Zuericher 
Zeitung“ apžvalgininkas, protestantų 
religijos filosofas Walter Nigg. - 
Vakarų minties istorijoje tas klausimas 
nuolat iškyla. Maceinos supratimu, 
blogis egzistuoja; egzistuoja indivi
dualus ir visuomeninis blogis. <...> 
Autorius stengiasi pasekti blogį 
visuose jo išsišakojimuose, ir čia jis 
prieina kai kurių įtaigių sprendimų. 
<...> Mūsų laikams nevalia praeiti pro 
niekšybės paslaptį pečių patraukimu. 
Jie yra patyrę šėtonišką pasireiškimą, 
kokį pora senesnių generacijų būtų 
laikę neįmanomu. Blogis savo realiu 
nerealistiškumu yra toks fenomenas, 

prieš kurį šiandienis žmogus turi 
atsistoti visai kitaip nei anksčiau. <...> 
Kaip pagalbinė priemonė tam Ma
ceinos knyga puikiai pasitarnauja.”

Liūdesys nuolatinė nuotaika

Vargu ar šiandien A.Maceina būtų 
tas, kas jis yra šiandien, t.y. vargu ar 
būtų parašęs tiek daug vertingų 
veikalų, jeigu ne minėtasis prel. 
P.Juras, kuris buvo ne tik filosofo 
knygų leidėjas, bet ir nuoširdus jo 
kūrybos skatintojas, puoselėtojas. 
„Mano močiutė Lietuva visais amžiais 
plėšikų skriaudžiama, - rašė jis 1955 m. 
kovo 7 d. laiške A. Maceinai. - Josios 
vaikai vieni išblaškyti po platųjį 
pasaulį skursta, kiti savo krašte kenčia 
daugiau, negu izraelitai Egipto vergi
joje. Reikalingi Mozės, Aaronai, 
Konstantinai, Tomai Morai, Valančiai...

Laicizmas ir komunizmas tuština 
mūsų dvasinius aruodus. Prisibijau, 
kad gal maža dalis lietuvių tegrįš į 
laisvam gyvenimui atgimusią Lietuvą. 
Iš grįžtančiųjų daugelis bus išbadėję, 
visokeriopai išvargę. Šiems gal bus 
sunku susikalbėti, susigyventi su 
tenykščiais lietuviais.

Jaunąją kartą Lietuvoje reikės 
perauklėti. Visur bus jaučiama stoka 
dvasinio peno. Bažnyčios ir mokslo bei 
apšvietos įstaigos bus išretintos. 
Knygynai sunaikinti, o likusieji už
nuodyti. Materialiai Lietuva greitai 
atsistatys, bet dvasiškai?..“

Todėl prelatui rūpėjo, kad 
A. Maceina savo neeilinį talentą kaip 
galima dosniau panaudotų lietuvių
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kultūrai, ne vien naudotąjį duoniniam 
darbui vokiečių tautai, kuri, ganytojo 
žodžiais, „nėra taip išbadėjusi [dva
siškai], kaip lietuvių tauta“. Dievas esą 
norėjęs, kad „mes būtumėm lietuviai“, 
ir Tas, kuris atėjo ant žemės „nešti 
linksmos naujienos beturčiams, gydyti 
tų, kurių širdis sutrinta, skelbti 
išvadavimo apkaltiems ir akliems, kad 
jie atgautų regėjimą, išvaduoti 
prislėgtųjų“, yra pasakęs, kad Jis 
siunčia mus, kaip „avis tarp vilkų, 
skelbti Jo žodį laiku ir ne laiku“. Mat 
„galbūt jau yra atėję tie pavojingi 
laikai, kada „žmonės bus savimeiliai, 
godūs, savigyros, puikūs... be meilės, 
netaikūs, kietaširdžiai, nemaloningi“, - 
su A. Maceina dalijosi savo rūpesčiu 
prelatas P. Juras.

Savo laiškuose jis yra teikęs ir 
pasiūlymų, į kuriuos A. Maceina ne 
vienu atveju yra kūrybiškai atsiliepęs, 
t. y. parašęs veikalų P. Juro pasiū
lytomis temomis. Tačiau į vieną jų 
A. Maceina atsiliepti neįstengė. 1976 m. 
birželio 16 d. laiške paaiškina kodėl: 
„Trejetą kartų - 1956, 1962 ir 1973 
metais - Jūs pareiškėte norą, kad 
parašyčiau „Aštuonių palaiminimų 
knygą“ (1956.XII.18). Bet ašen imtis 
šios temos nedrįsau, nors Jūs pakarto
dami man ją vis primindavote. Kodėl 
nedrįsau? Aštuoni Kristaus palaimi
nimai yra tokie kilnūs bei gilūs savo 
turiniu, jog jie reikalauja būti gyve
nami, o ne tik apmąstomi. Dar daugiau: 
sėkmingas jų apmąstymas gali būti 
įvykdytas tik tada, kai jis kiltų iš 
gyvenimo šiais palaiminimais. Tai aš 
jaučiau ir tebejaučiu labai aiškiai. Tuo 

tarpu mano gyvenimas anaiptol nebu
vo ir nėra anų palaiminimų išraiška: aš 
nesu nei romus, nei gailestingas, nei 
tyraširdis, nei taikdarys. Gal tik vienas 
vienintelis palaiminimas galėtų man 
tikti: „Palaiminti, kurie liūdi“ (Mt 5,4), 
nes liūdesys iš tikro yra nuolatinė 
mano nuotaika. Tačiau jos vienos dar 
nepakanka. <...> Štai kodėl ir nedrįsau 
Jūsų prašymo paversti knyga.“

Atrasti gyvenimo prošvaistę

Užtat paties A. Maceinos dvasios 
būseną anapus „geležinės uždangos“ 
bene geriausiai atspindi veikalas „Jobo 
drama“. Tai filosofo atsiliepimas į XX 
amžiaus filosofines nuotaikas. Šios 
knygos esmę gerai apčiuopė J. Brazai
tis: „Egzistencialistų mąstymo metodu 
Jobo pavyzdyje jis sekė vieną iš 
kraštutinių situacijų - kentėjimą, kuris 
turėjo įtikinti Jobą viso buvimo ir 
kančios beprasmiškumu. Bet Jobas 
susirado prasmę kentėjimui, kada jis 
savyje atnaujino ryšį su Dievu. Prieš 
dažną egzistencialistų pesimistinį 
filosofavimą tokiu būdu Maceina išryš
kino Jobo galutinį optimizmą, prieš 
egzistencialistų kentėjimų beprasmiš
kumą - kentėjimo įprasminimą, prieš 
egzistencialistinį filosofavimą, vedantį 
į asmens susinaikinimą - logiškai ei
nantį egzistencinį filosofavimą, vedantį 
į Dievą. Maceinos Jobas yra krikščio
niškojo egzistencializmo atvejis.“

Pasikartojančią Jobo dramą jautė 
ne vienas A. Maceina. Jąjautė dauge
lis tėvynės netekusių lietuvių - Vakarų 
ir Rytų tremtyse, o taip pat ir
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okupuotame krašte. Tačiau vienintelis 
A. Maceina sugebėjo ją taip įtikinamai, 
su tokia didele talento jėga atskleisti. 
Žmonėms, kurie sugebėjo išgyventi 
kraštutinėse egzistencinėse situacijo
se, kurie ištvėrė jiems siųstus 
išmėginimus ir neprarado vilties, 
gyvenimo bei kūrybos prasmės, 
atspara turbūt buvo ta pati kaip Jobo.

Tai paskata nenusiminti nė dabar, 
atrasti kūrybos kibirkštį, atradimo 
džiaugsmą, gyvenimo prošvaistę net ir 
tamsiausią nevilties naktį, kaip tai darė 
ir poetas Antanas Jasmantas.

Pėdsakai

O Viešpatie, ar Tu gi nežinojai, 
Kad mūsų lygumose snigs ir lis? 
Kodėl nepasakei Tu savo kojai 
(mint giliau, o ne prabėgi paskubomis?

Dabar, kai Tavo pėdsakų neliko, 
Nors imtų vytis ir šimtai skalikų, 
Jie tiktai ašaras nuo mūsų skruostų 
Ir klumpių pėdas molyje užuostų. 
Bet jeigu kartais, pajūrin nuėjęs, 
Paršauktum Baltijon savuosius vėjus, 
Gal sūkuriai įtūžusių jos srautų 
Tave mums vabalėliu gintare išplautų.

Biografija

Antanas Maceina gimė 1908 m. 
sausio 27 d. Bagrėno kaime, Ašmintos 
valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 
1924 m. baigė Prienų „Žiburio“ gim
nazijos 5 klases, 1924-1928 m. mokėsi 
Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1928— 
1932 m. studijavo filosofiją, peda
gogiką ir literatūrą Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filosofijos fa

kultete. 1932-1935 m. studijas gilino 
Liuveno, Freiburgo, Strasbūro, Briuse
lio universitetuose. 1934 m. VDU 
apgynė daktaro disertaciją „Tautinis 
auklėjimas“, 1935 m. - habilitacijos 
darbą „Ugdomasis veikimas“. 1935— 
1940 m. privatdocento titulu skaitė 
filosofijos ir pedagogikos paskaitas 
VDU Teologijos-filosofijos fakultete. 
1940 m., bolševikams okupavus Lie
tuvą, su šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Laikinoji vyriausybė 1941 m. pakvietė 
jį dėstyti Kauno universiteto Filoso
fijos fakultete. 1942 m. pakeltas 
profesoriumi, 1942/1943 m.m. išrinktas 
Filosofijos fakulteto dekanu. 1944 m. 
nuo grįžtančių bolševikų vėl pasi
traukė į Vokietiją, tačiau šeima šį kartą 
liko Lietuvoje. Dėstė iš pradžių Frei
burgo, vėliau Miunsterio universi
tetuose. 1962 m. tapo ordinariniu 
Miunsterio universiteto religijos filo
sofijos profesorium. Parašė per dvide
šimt knygų pedagogikos, kultūros 
filosofijos, teologijos, filosofijos, socia
liniais klausimais. Žymiausi veikalai - 
„Socialinis teisingumas“ (1938), „Bur
žuazijos žlugimas“ (1940), „Didysis 
Inkvizitorius“ (1946), „Jobo drama“ 
(1950), „Niekšybės paslaptis“ (1955), 
„Religijos filosofija“ (1970), „Filosofijos 
kilmė ir prasmė“ (1978) ir kt. Antano 
Jasmanto slapyvardžiu rašė ir eiles, 
paskelbė du poezijos rinkinius: 
„Gruodas“ (1965) ir „Ir niekad ne 
namolei“ (1980). Mirė ir palaidotas 
Miunsteryje 1987 m. Po nepriklau
somybės atgavimo „Minties“ leidykla 
išleido keliolikos tomų A.Maceinos 
„Raštus“. _
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Keli epizodai iš tremties 
prisiminimų...

Mindaugas Babonas

Bėga metai. Jie užkloja praeitus 
tautos kančių kelius užmaršties dul
kėmis, kurios paslepia nuo ateinančių 
kartų tą istorijos tarpsnį, kurį bando 
kai kurie pseudoistorikai pakeisti savo 
veikaluose. Jie nori užtušuoti tą kan
čią, kurią atnešė „išvaduotojai - 
vyresnieji broliai“.

Aušo birželio keturioliktosios 
nakties rytas. Gamta lyg nujausdama, 
kad tuoj įvyks baisus nusikaltimas, 
buvo apniukusi, tarytum norėdama nuo 
saulės motinėlės, kas vyks, viską 
nuslėpti. Gamta stengėsi nuslėpti tą 
siaubą, kuris netrukus turėjo įvykti...

Išmušė trečia valanda ryto. Prie 
namo durų pasigirdo neaiškus bruzde
sys. Ir beldimas į duris. Už durų 
pasigirdo balsas:

- Lauke baisi dargana, pasikly
dome, atidarykite duris, parodykite 
kelią į Ariogalą. Kalbama buvo gryna 
protėvių, tėvų kalba, kuria kažkada 
savo vaikus protėviai kvietė ginti 
Tėvynės.

Nesuskubus atidaryti dung jos 
šautuvų buožėmis buvo suskaldytos 
ir pro jas įsiveržę ginkluotos žmogy
stos jau rusiškai sušuko:

- Rankas aukštyn, buožės išperos!
Ir nors senelio rankos jau ir taip 

buvo iškeltos prie žibalinės lempos, 
kuri kabėjo palubėje, prasidėjo žmonių 
niekinimas, senų stumdymas, vertimas 
atsistoti prie sienos veidu į ją su 
iškeltomis rankomis.

Tuoj pasipylė po visą namą 
svetimos žmogystos, nesuprantama 
kalba kalbančios. Namus apgaubė 
siaubas, pasipylė mažų vaikų, plė
šiamų iš lovyčių, klyksmas, motinos 
rauda, senelių aimanos.

Bet ar galima suskaldyti akmenį 
aimanomis ir ašaromis? Ar jį padaryti 
minkštesnį - ne! Taip ir tų budelių, 
širdžių aimanos, vaikų ašaros, nesu
minkštino....

Visi šeimos nariai buvo „sukrauti“ 
į sunkvežimius ir apstatyti ginkluotais 
kareiviais. Jiems įsakyta šauti į bet kurį 
iš jų - vaiką, senelį, paauglį - kuris tik 
bandys atsistoti...

Daugybė sunkvežimių suriedo į 
Viduklės geležinkelio stotį. Čia skubiai 
visiems buvo įsakyta išlipti ir didelėje 
aikštėje - pievoje, apstatytoje gyva 
ginkluotų kareivių tvora, susikrauti 
daiktus. Čia nelaimingieji, merkiant
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lietui išbuvo iki penktos valandos 
vakaro. Į vakarą dangus prasigiedrėjo. 
Tada buvo atvarytas didžiulis gyvu
linių vagonų sąstatas į kurį naudojant 
prievartą buvo sulaipinti visi suimtieji. 
Taip baigėsi pirmoji suimtųjų diena į 
nežinią...

Pamėginsiu trumpai nupasakoti 
vagoną, jo vidų. Tai buvo keturių ratų 
nedidelis gyvulinis vagonas, kuriame 
neseniai buvo gabenti gyvuliai, su 
dviem grotuotomis ir spygliuota viela 
apraizgytais langeliais. Viduje nuo 
durų buvo sukaltos dviaukštės lenty
nos - gultai, durų plotyje buvo palikta 
tuščia erdvė, priešingoje nuo durų 
pusėje prie sienos buvo išgręžta skylė 
gamtiniams reikalams atlikti. Į tą mažą 
keturratį vagoną buvo sutalpinta 35- 
40 žmonių. Saulei leidžiantis vagoną 
gaubė vis tirštesnė prieblanda. Mo
tinos toje prieblandoje stengėsi kaip 
nors suruošti savo mažyliams guolius. 
Joms labai sunkiai sekėsi, nes visa 
turima manta buvo visiškai lietaus 
permirkusi. Tokiame vagone, kuris dar 
dvokė gyvulių mėšlu buvo sugrūsti 
vaikai, seneliai, jaunuoliai. Niekas 
nežinojo, kad tokiame vagone jie turės 
praleisti keletą savaičių. Taip baigėsi 
pirmoji naktis ir diena, tremtinių kelionė 
į nežinią...

Naktis buvo nerami, ypač mažie
siems, kurie buvo įpratę gulėti pato
giose lovelėse, o čia jiems teko savo 
gležnais kūneliais džiovinti per dieną 
nuo lietaus įmirkusius paruoštus mo
tinų guolius. Slinko sekundės, minutės, 
valandos. Už vagonų sienų girdėjosi 
sargybinių žingsniai. Birželio naktys- 

trumpos. Švito antroji diena, kuri ir vėl 
suimtiesiems dvelkė nežinia...

Vagono prieblandoje, tai vienoje, 
tai kitoje vietoje pasigirdo vaikiškas 
niurzgėjimas ir motinų juos raminantys 
balsai. Mažieji prašė gerti, bet vandens 
vagone nebuvo. Slinko valandos, o 
prie vagono durų niekas nepriėjo. 
Kylanti saulutė ėmė kaitinti vagonų 
skardinius stogus. Vagonuose darėsi 
nežmoniškai tvanku, tai dar daugiau 
skatino troškulį. Mažieji žvelgdami į 
motinų akis prašė gerti. Jos 
nusisukusios nuo jų žvilgsnių, braukė 
nuo veidų ašaras. Taip, kankinami 
troškulio, suimtieji praleido antrą 
nelaisvės dieną. Vakarop, saulei 
leidžiantis vagonuose tapo vėsiau. 
Tėvas, supratęs, kad suimtieji niekam 
nerūpi, priėjęs prie vagono langelio, 
kreipėsi į gretimuose vagonuose 
esančius bendro likimo kalinius:

- Žmonės, jeigu ir rytoj neleis atsi
nešti vandens, kuo kas galim kelkim 
triukšmą, kitaip mes visi mirsime nuo 
troškulio.

Atslinkus nakčiai, vėl visi sulindo į 
guolius, nes nejudant ne taip kankino 
troškulys. Naktį nuo didžiulio triukšmo 
visi buvo prižadinti. Pasigirdo šūksniai:

- Jau mus veža. Bet po kelių 
akimirkų viskas nurimo, tik kareiviai 
žingsniavo šalia vagonų. Tėvas pažiū
rėjęs pro grotuotą langelį pasakė:

- Prie mūsų sąstato prijungė dar 
dešimt vagonų su žmonėmis. Išaušus 
trečiai dienai, traukinio sąstatas vis dar 
stovėjo Viduklėje. Suimtieji kaip ir 
buvo susitarę, ėmė reikalauti vandens. 
Kareiviai bėginėjo, ragino nutilti, ėmė 
šaudyti į orą, o žmonės vis nerimo. Po
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kelių akimirkų iš karininkų vagono 
atskubėjo du karininkai ir sužinoję, dėl 
ko keliamas triukšmas, pasakė:

- Nustokite triukšmavę, suorgani
zuosime vandens atsineši mą! Vago
nuose įsiviešpatavo tyla. Po kokių 
poros valandų ėmė atidarinėti vagonų 
duris ir iš kiekvieno vagono liepė 
išlipti po dvi moteris su indais. Joms 
išėjus, teko ilgai laukti jų grįžtančių. 
Likusieji vagonuose ėmė nerimauti:

- Ar tik nebus tų niekšų iškrėsta 
kokia šunybė? Neužilgo tolumoje 
pasirodė parlinguojančios moterys, 
nešančios į vagonus gyvybės elek
syrą - vandenį. Motinoms grįžus su 
vandeniu, pirmiausiai buvo pagirdyti 
mažieji. Viešpatie, kiek gi tos dvi 
moterys galėjo parnešti vandens į 

vagoną, kuriame buvo apie 40 
žmonių... Tačiau motinos džiaugėsi, 
kad atsigėrus nors šiek tiek mažųjų 
akutės tapo žvalesnės. Tačiau van
dens parsinešę žmonės nenujautė, kad 
jų laukia dar vienas baisus išban
dymas. Diena praslinko ramiai, suim
tuosius buvo atvykę aplankyti gimi
nės, kaimynai, nors ūkiuose buvo pats 
darbymetis - šienapjūtė. Metę visus 
darbus jie laukė visą dieną, kol jiems 
buvo leista perduoti atneštą maistą. 
Pradėjo temti ir žmonės neturėdami ką 
veikti tysojo savo guoliuose. Vieni 
meldėsi, kiti skrido mintimis į tą 
nežinomybę, kurią jiems primetė 
atėjūnai...

Maždaug apie pusę dviejų nakties 
iš sąstato priekio pasigirdo moteriški

Babonų šeima tremtyje
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klyksmai, perpinti vaikų verksmu. 
Tėvas prišliaužęs prie langelio (mūsų 
vagonas buvo viduryje sąstato) 
pamatė, kad iš vagonų išvedami vyrai, 
o moterys ir vaikai klykia, prašydami 
neatskirti nuo tėvo, vyro.

Taip prasidėjo dar vienas naktinių 
plėšrūnų juodas darbas. Dieną jie 
tokių darbų nedaro. Paukštė, pama
čiusi, kad prie jos lizdo artinasi gro
buonis, jį stengiasi visokiais būdais 
nuvilioti. O tremtinėms - moterims 
šitokia galimybė buvo atimta. Jos 
negalėjo nei pasipriešinti, nei kaip 
nors paveikti kareivių. Šeimos buvo 
išdraskytos ir niekas nežinojo ar kada 
nors dar pavyks susitikti vieniems su 
kitais... Tai buvo tikras genocidas, 
siekiant atimti nuo šeimų maitintojus 
ir tokiu būdu sunaikinti visą šeimą...

Aušo birželio aštuonioliktosios 
rytas... Netikėtai sąstatas pajudėjo ir 
nežinia kur ėmė riedėti. Iš vagonų 
pasigirdo giesmės „Marija, Marija“ 
žodžiai.

Iš Viduklės išvykus, daugiau nie
kas niekam neleido atsinešti vandens, 
ir žmones vėl ėmė kankinti nenu
maldomas troškulys. Nuo saulės įkai
tinto stogo vagonuose tapo nepapras
tai tvanku. Žmonės stengėsi nejudėti, 
kad mažiau prakaituotų, bet nuo 
karščio jis vis tiek žliaugte žliaugė.

Birželio 21 d. pasiekėme Naująją 
Vilnią. Čia sąstatas sustojo ir didelėje 
atkalnėje, aptvertoje gyva kareivių 
tvora, visiems tremtiniams leido trum
pai pasivaikščioti. Vienas senukas 
pasikvietė tėvą ir tarė:

- Sūnau, kas kuo galite rauskite čia 
duobę, nes matote, aplinkui žemė sau
sa, o čia sudrėkusi. Nors šiek tiek turė
sime vandens... Žmonės paskubomis, 
kuo galėdami ėmė rausti žemę. Vos 
iškasus nedidelę duobelę iš žemės ėmė 
sunktis vanduo. Pagilinę duobę 
tremtiniai atsigėrė nors ir drumzlino 
vandens, pasipildė turimus tuščius 
indus vandens, kurio užteko iki Vely- 
kije Lūki stoties.

Jau važiuojant sąstatui iš Velykije 
Lūki stoties, viename vagone mirė 
senutė. Apie tai buvo pranešta sargy
biniams. Tie apie tai atraportavo savo 
viršininkams. Sąstatą sustabdė, atidarė 
duris ir du kareiviai įlipę į vagoną 
numirėlę išvilko iš vagono. Paguldė 
šalia bėgių ant pylimo. Duktė mal
davo, kad leistų bent šiek tiek užkasti 
motiną žemėmis. Karininkas atsakė:

- Kam ji smirdės, tas ir užkas. Trau
kinys toliau nubildėjo skaičiuodamas 
bėgių sandūras, o senutė liko apnikta 
musių galybės gulėti šalia bėgių.

Tremtiniai suprato, kas jų laukia 
toje šūkiais puošiamoje SSSR šalyje!!!
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Joną Žemaitį-Vytautą 
prisimenant

Vladas Meškauskas

2008 m. gegužės mėn. 30 d. sukanka 
55-eri metai, kai sovietiniai okupantai ir 
jų kolaborantai klastinga provokacija 
suėmė Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio (LLKS) Prezidiumo tarybos 
pirmininką gen. Joną Žemaitį-Vytautą. 
Su šia data siejama ir ginkluotos 
partizaninės kovos pabaiga Lietuvoje.

Jonas Žemaitis gimė 1909 m. 
Palangoje tarnautojo šeimoje. 1929 m., 
baigęs Kauno Karo mokyklą, dirbo 
2-jame artilerijos pulke kuopos vadu. 
1936-1938 m. mokėsi Prancūzijoje, kur 
baigęs karo mokslus gavo kapitono 
laipsnį ir buvo paskirtas vadovauti 
4-ajai artilerijos pulko mokomajai ba
terijai.

1940 m., sovietams okupavus Lie
tuvą, Jonas Žemaitis dirbo 617-ojo 
artilerijos pulko mokyklos viršininku.

Karo pradžioje atsisakė su kitais 
lietuvių kariais ir karininkais trauktis į 
Rusijos gilumą ir pasiliko Lietuvoje.

1944 m. gen. Povilui Plechavičiui 
Lietuvoje organizuojant Vietinę 
rinktinę, Jonas Žemaitis tapo 310-ojo 
bataliono vadu Seredžiuje, Jurbarko 
raj. Vėliau rinktinei iširus, slapstėsi.

Antrosios sovietinės okupacijos 
metais, 1945 m. birželio mėn. Jonas 

Žemaitis įstojo į kpt. J. Čeponio 
vadovaujamą Žebenkšties partizanų 
rinktinę ir tapo jos štabo viršininku. 
Kaip sąžiningas, darbštus, sumanus ir 
karo reikalus išmanantis vadas. Jonas 
Žemaitis greitai kilo karjeros laiptais, 
tapdamas pradžioje rinktinės, apygar
dos vadu, o galiausiai ir srities Vyriau
siuoju ginkluotųjų pajėgų vadu.

1949 m. vasario 1 -22 d. partizanų 
vadų suvažiavime buvo sudaryta 
LLKS taryba, kuri okupacijos metu 
buvo aukščiausias organas, vado
vavęs politinei ir karinei išlaisvinimo 
kovai. Tuo metu Jonui Žemaičiui buvo 
suteiktas partizanų generolo laipsnis.

Atsidavęs laisvės kovoms, Jonas 
Žemaitis siekė, kad partizaninis 
judėjimas Lietuvoje taptų organizuotu 
kariniu, politiniu pasipriešinimu krašto 
okupacijai, rūpinosi ginkluoto pogrin
džio centralizavimu, kėlė partizanų 
kovinį, idėjinį pasirengimą. Deja, 
negaunant materialinės paramos iš 
užsienio, ginkluotas pasipriešinimas 
Lietuvoje užsitęsė.

Dėl nuolatinių enkavedistų ope
racijų, išdavysčių bei suėmimų, Vakarų 
srities Kęstučio apygardoje gen. 
J. Žemaičiui-Vytautui tapo nesaugu.
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Todėl jis nusprendė 1951-1952 m. žiemą 
praleisti Pietų Lietuvos srities Tauro 
apygardoje. Tačiau J. Žemaičiui susitikti 
su Tauro apygardos vadu J. Jankau
sku-Demonu ir Žalgirio rinktinės vadu 
K. Širviu-Sakalu, dėl blogai sutarto 
laiko, nepavyko. Grįždamas atgal 
J. Žemaitis laikinai apsistojo Vaidoto 
rinktinės Mindaugo būrio vado 
J. Palubecko-Simo žeminėje (Šimkaičių 
miško 58 (anksčiau 46) kvartale). J. 
Žemaitis-Vytautas žiemoti čia nebuvo 
planavęs, nes žeminė vadavietei netiko. 
Be to, žeminėje be jo ir J. Palubecko- 
Simo, dar slapstėsi ir Palubecko sesuo, 
slapyvardžiu Liudas. Tik esant 
palankioms oro sąlygoms J. Žemaitis 
išlįsdavo iš šios žeminės pakvėpuoti 
grynu oru ir pasivaikščioti.

Per vieną tokį pasivaikščiojimą 
1951 m. gruodžio 8 d. J. Žemaitis 
pasijuto blogai. Išsigandęs Simas šiaip 
taip partempė vadą į žeminę. Atsigavęs 
Vytautas suprato, kad yra paraly
žiuotas ir nevaldo kairės pusės kojos 
ir rankos. Nevengdamas pavojų, Palu- 
beckas lakstė po kaimus ieškodamas 
pagalbos. 1952 m. pavasarį jis sutiko 
taip pat miške besislapstančią medi
cinos seselę Marytę Žiliūtę-Eglutę, 
kurią ir atvedė į vadavietę. Suteikus 
kvalifikuotą pagalbą, ligonio sveikatos 
būklė po truputį gerėjo ir po metų 
laiko J. Žemaitis vėl pradėjo eiti LLKS 
Tarybos pirmininko ir Vyriausiojo 
ginkluotųjų pajėgų vado pareigas.

Tuo metu saugumo pajėgų vado
vybė pakeitė su partizanais kovos 
taktiką. Buvo atsisakyta aktyvių 
karinių operacijų prieš partizanus ir 

įprasto miškų „šukavimo“, vis labiau 
orientuojantis į išplėstą agentų tinklo 
panaudojimą. Užsitęsus partizaniniam 
pasipriešinimui, silpnesnės moralės 
kovotojai ir ryšininkai besislapstantys 
miške palūždavo ir pasiduodavo užver
buojami agentais. Vienas iš tokių buvo 
ir Vaidoto rinktinės štabo ūkio dalies 
skyriaus viršininkas J. Narbutas- 
Rolandas (agentūrinis slapyvardis 
Vaidila). Jis 1953 m. gegužės 23 d. 
padėjo suimti J. Žemaičio apsaugos 
vadą J. Palubecką. Šešias dienas 
suimtas Palubeckas laikėsi didvyriškai, 
tačiau netrukus pasidavė provokacijai. 
Saugumiečiams „užtikrinus“, kad jei 
Palubeckas parodys Jono Žemaičio 
slapstymosi vietą, bus paleisti iš 
tremties jo giminaičiai, jis ryžosi 
išdavystei... Gegužės 29-tos naktį jis 
susitiko su Šimkaičių parapijos 
klebonu S. Tvarijonavičium ir įteikė 
jam saugoti URM ministro Vildžiūno 
su juo pasirašytą sutartį. Atlikus 
išpažintį, klebonas paklausė J. Palu
becko-Simo:

- Ar nebus kraujo praliejimo?
Jis atsakė, kad ne.
Tuoj, vos jam išvykus, saugu

miečiai paėmė iš kunigo paliktą jam 
saugoti sutartį, kad neliktų rašytinių 
provokacijos įrodymų.

Sovietiniai kareiviai prie Jono 
Žemaičio vadavietės ėjo pėsčiomis, 
kad nesigirdėtų mašinų ūžimo ir 
niekam nekiltų įtarimo. Kartu ėjo ir 
J. Palubeckas. Apie 11 vai. saugu
miečiai, apsupę žeminę, pradėjo ope
raciją. Partizanas J. Palubeckas, priėjęs 
prie žeminės orlaidės, šūktelėjo:
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- Čia aš, Simas.
Tačiau dangtis nepakilo. Tuomet 

NKVD-istų vyr. Itn. Kormiuščenko per 
vėdinimo angą įmetė į žeminę granatą 
su migdomaisiais vaistais. Po spro
gimo saugumiečiai, atidarę įlipimo į 
žeminę angą, kabliais traukė iš 
slėptuvės laisvės kovotojų lavonus.

Kai J. Palubeckas sutartu laiku 
negrįžo į slėptuvę, žeminėje tvyrojo 
nerimas, kilo įvairių minčių, spėlionių, 
bet visi, čia esantys, tikėjo Juozo 
tvirtumu. Atsargumo dėlei, ateinančią 
naktį buvo ketinama persikelti į 
atsarginį bunkerį, tačiau tos kitos 
galimybės jau nebuvo...

Partizaniniam karui vis labiau 
blėstant, menkėjant ryšiams su išoriniu 
pasauliu, aktyvėjant išdavystėms ir 
įvairioms provokacijoms, augant 
beviltiškumo nuotaikoms kovotojų 
tarpe, Jonas Žemaitis-Vytautas iki 
paskutinio atodūsio liko ištikimas 
priesaikai ir nenulenkė galvos oku
pantams. Ir per teismą jis tiesiai 
šviesiai pareiškė: „kad kova, kurią aš 
vedžiau devynerius metus, turės savo 
rezultatus“.

Tą šiandien ir turime: laisvę, demo
kratiją, nepriklausomybę... Tačiau ne už 
tokią Lietuvą partizanai kovojo...

LLKS Prezidiumo tarybos pir
mininkas, Vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas gen. Jonas Žemaitis- 
Vytautas paaukojo ant Lietuvos 
laisvės aukuro neįkainojamą turtą - 
savo gyvybę. 1954 m. lapkričio 26d. jis 
buvo sušaudytas Butyrkų kalėjime, 
Maskvoje.

Paskutinė Jono Žemaičio nuotrauka, 
daryta KGB kalėjime (1953 m)

Jo bendražygiai Juozas Palu- 
beckas-Simas buvo sušaudytas ten 
pat 1954 m. gruodžio 2 d., medicinos 
seselė Marytė Žiliūtė-Eglutė nuteista 
25 m. pataisos darbų, partizanė Elena 
Palubeckaitė-Liudas - 8 m. kalėjimo.

Taip buvo užgesintas vienas iš 
paskutinių ginkluoto Lietuvos pasi
priešinimo sovietams židinių.

Norėdami deramai pagerbti nepa
laužiamo, ryžtingo Lietuvos laisvės 
kovotojo Jono Žemaičio atminimą, 
buvusios Veliuonos pogrindinės 
organizacijos nario Alfonso Šulco 
iniciatyva 1995 m. lapkričio 26 d. 
vadavietės žeminė buvo atstatyta, prie 
jos pastatytas paminklas.
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Tokio Sibiro dar 
neturėjome

Alfredas Gusčius

Praėjusio amžiaus devintajame 
dešimtmetyje sovietinėje lietuvių spau
doje legaliai pradėjo rodytis pirmieji 
atsiminimai bei apmąstymai apie tuos 
lietuvių tautos istorijos įvykius, kurie 
ištisus dešimtmečius buvo užrakinti 
„veto“, „tabu“ raktais. Šios tematikos 
memuaristika ypač iškilo sąjūdinio 
tautos Atgimimo metais. Tai, ką savo 
atsiminimuose, apybraižose mums 
papasakojo Dalia Grinkevičiūtė, Anta
nina Garmutė, Ona Kanoverskytė- 
Sučylienė, Valentinas Gustainis, Liu
das Dambrauskas, Antanas Damb
rauskas bei kiti Sibiro „golgotas“, 
kalėjimus praėję autoriai, negalėjo 
palikti abejingo nė vieno skaitytojo, 
turėjusio bent lašelį patriotizmo. 
Šiurpome, skaitydami apie pragariškas 
kančias išgyvenusius mūsų tautiečius, 
didžiavomės nepalūžusiųjų dvasine 
stiprybe, morale, smerkėme komu
nistinio rytojaus projektuotojus, savo 
planus įgyvendinusius ant žmonių 
kančių, kraujo, kaulų. Jau tuomet buvo 
aišku, o šiandien tai dar geriau matyti 
iš laiko perspektyvos, kad tokio 
pobūdžio atsiminimų ir apmąstymų 
literatūra, spausdinama daugiatūk
stantiniais tiražais, ženkliai prisidėjo 

prie lietuvių tautos sąjūdinio atbudimo, 
prie Nepriklausomybės iškovojimo.

Ar galėjo apie lietuvių Sibiro „gol
gotas“ papasakoti mūsų prozininkai, 
publicistai, prisiklausę tremtinių pasa
kojimų, prisiminimų, gal patys nuvykę 
kūrybinėn komandiruotėn į tautiečių 
kančios vietas? Galėjo, kai kurie taip 
ir darė (pavyzdžiui, Romualdas Grigas, 
parašęs dokumentine medžiaga pa
grįstą apysaką „Degantis sniegas“ 
apie Šiaurėje vargstančias lietuves 
moteris). Tačiau juk ne tik garsusis 
mūsų pasakorius Juozas Baltušis 
laikėsi nuostatos, kad geriau vieną 
kartą pamatyti, „pačiupinėti savais 
pirštais“, bet ir daugelis rašančiųjų ži
no, jog autentiškos patirties, asme
ninių išgyvenimų joks tarpininkas ir 
jokia, tegul ir talentingiausią, inter
pretacija, negali pakeisti. Tai, ką pats 
pamatei, patyrei, išgyvenai, išliūdėjai 
ar iškentėjai, arba kuo džiaugeisi, ką 
svajojai, ką mylėjai, o gal ir nekentei, 
yra tiktai tavo individualus turtas, 
tavo vidinis pasaulis, kurio neįmanoma 
nei nusipirkti, nei kūrybinėse koman
diruotėse įsigyti. Kiekvieno gyvo pa
daro egzistencija specifinė ir feno
menali tuo, kad yra vienkartinė, jos
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negalima pakartoti. Tame skaičiuje ir 
žmogaus. Joks rašytojas, net ir talen
tingiausias, negalėtų pasiskolinti ar 
nusipirkti, tarkim, Dalios Grinke- 
vičiūtės gyvenimo. Jis galėtų jį tik 
atvaizduoti, bet jau pagal savo 
matymą, supratimą, kitoniškumą. Jeigu 
ir meniškai tobulas išeitų šios trem
tinės paveikslas, bet vienok jis jau 
būtų antrinis, išvestinis, tikroji auten- 
tika būtų dingusi. Aleksandro Solže
nicyno kūriniai apie „gulagus“ plačiai 
nuskambėjo pasaulyje. Literatūriniu 
požiūriu juos galima už nemažai ką 
pakritikuoti, bet nuo to jų išskirtinė, 
sakyčiau, net magiškai veikianti, 
autentika nesumažėtų.

Po Antrojo pasaulinio karo Sibire 
neatsidūrė. berods, nė vienas žymes
nis lietuvių prozininkas. (Poetų ir 
publicistų buvo, tai ir Kazys Inčiūra, 
ir Antanas Miškinis, ir Juozas Keliuo- 
tis...) Tiesa, ketvertą metų į Kemerovo 
sritį buvo nutremtas Rapolas Macko
nis, tačiau šis produktyvus autorius, 
daug rašęs apie carinį spaudos 
draudimą, apie lenkų savivaliavimą 
Vilniaus krašte, kažkodėl sibirinį savo 
gyvenimo laikotarpį nutylėjo. Taigi 
grožinio prozos kūrinio apie lietuvių 
kančias Sibire, bent iš tolo prilyg
stančio Balio Sruogos „Dievų miškui“ 
(apie išgyvenimus Štuthofo koncen
tracijos stovykloje) neturime. Tiesa, 
bandymų liesti šią temą būta, pavyz
džiui, 1985 metais pasirodžiusiame 
Juozo Požėros romane „Žuvys nepa
žįsta savo vaikų“ regime lietuvių šeimą 

Sibire, bet tiktai iš užuominų galima 
suprasti, kad tai tremtinių šeima, 
kadangi autoriui pasakojimas apie ją 
tėra šalutinio siužeto gija. Vis dėlto 
sveikintinos buvo nors ir labai atsar
gios tos užuominos, leidusios su
prasti, kad ne kurortauti čia atvyko 
lietuviai. Konjunktūriškai laviruodamas 
tarp tiesos ir melo, pasakotojo Juliaus 
motiną vaizduodamas kaip kokią 
šykštuolę Pikčiurnienę, o tėvą kaip 
internacionalistą rusų mylėtoją vie
nok, J. Požėra personažo StaŠio lūpo
mis pareiškia keletą drąsių minčių apie 
lietuvius išdavikus, apie Lietuvos gar
bingą praeitį, kurią pradėdamas 
pamoką su mažuoju Juliuku, pagerbia 
Lietuvos himnu.

Tačiau, kai į rankas pateko Izi
doriaus Ignatavičiaus knygos „Šėtono 
paūksmėje". „Pomirtinis krovinys" 
(leidykla „Trys žvaigždutės“, Vilnius, 
2003) ir „Bet širdies nepavogė" 
(leidykla „Trys žvaigždutės“, Vilnius, 
2006), supratau, jog atsirado autorius, 
kuris bando šią tematinę spragą užlo
pyti. Sruogos talento jis neturi, tačiau 
jo literatūriniai gabumai neabejotini. 
L Ignatavičius turi dar ir išskirtinę 
moralinę teisę liestis prie lietuvių tau
tos „Golgotos“ kelio, - septyneriems 
metams (1951-1958) kartu su tėvais, 
su seserimi jis buvo ištremtas į Tom
sko sritį, į Narymo kraštą Šio literato, 
gimusio 1932 metais, autentika - 
unikali, nepakartojama. Į save, į savo 
jaunystę Sibire šis autorius, skirtingai 
nei Dalia Grinkevičiūtė, nei kiti minėti 
memuaristai, žvelgia ne tik per as
meninę prisiminimų prizmę, bet ir per
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meninę projekciją. „Bet širdies nepa
vogė“ - įdomus, savaimingas, auto
biografinis grožinis kūrinys, vertas 
atidaus nagrinėjimo. „Pomirtinis 
krovinys“ priskirtinas dokumentinės 
apysakos žanrui; apie šią knygą jau 
rašyta kitų.)

Didelė, graži, sakytum, Martino 
Ideno verta, apysakos pasakotojo- 
protagonisto idėja - tapti rašytoju ir 
aprašyti savo šeimos tremtį ir joje 
patirtas kančias, išjaustus išgyve
nimus. Apie tremtinių likimąjau para
šyta, kaip sakyta, daug. I. Ignata
vičiaus rašymas išsiskiria ypatinga 
sakinio ritmika, žodžio spalva, stilistine 
nuotaika. Teisingiau pasakius, išsi
skiria paties autoriaus gyvastimi, jo 
nervais, jo kvėpavimu. Seniai litera
tūros mokslininkų suvokta, jog sti
lius - tai pats rašantysis. „Stilius - tai 
žmogus“, - teigė M. Biufonas. I. Igna
tavičiaus apysakos stiliaus gyva
stingąjį pobūdį nulemia ir autoriaus 
kitoniška pažiūra (koncepcija) į tremtį. 
Nauja, netikėta. Tremties memua- 
ristikoje vyrauja, kaip žinia, minorinės 
spalvos ir tokios pat tonacijos. O štai 
jau pirmosios „Bet širdies nepavogė“ 
pastraipos pasuktos nestandartiniu 
kampu: „Mano nerimas dėl kelionės 
į nežinomybę nėra tragiškas, tik smal
sus. Ne protauju, bet jaučiu kelionės 
keistumą ir didumą. Nekvaršinu 
galvos tuo. kas niekam nėra žinoma. 
Na, veža į Sibirą, veža nebe pirmus, 
ir man net džiugu, kad esu vienas iš 
tautos išrinktąją. Tokia didelė tautos 
dalis negali būti sušaudyta kaip 
žydai, o kad būsime marinami ilgiau 

užu žydus, to dar nejuntame...Į karvy
čių miegamąjį vagoną patekęs vienas 
pirmąją, vietelę užsiimu prie mažu
tėlio su grotomis langelio, vienut vie
nutėlio visame karvyčių „pulmane". 
Jos miega stovėdamos, o mums 
sukaltos lentynos. Aš suskumbu užsi
ropšti ant pirmosios - arčiau lan- 
giūkšČio. Kol žlibesni pratinasi maty
ti prieblandoje, aš traukiu iš mamos 
ir tėtės ryšulius ir kraunu šalia. 
Paskui užlipa ir tėtė, ir mama, ir 
sesutė. Pagiria, kad vietą išsirinkau 
geriausią. O per mane persirita 
puikybės banga - ir gyvuliniame 
vagone atsidūręs nežiopsau. Visi kiti 
ilgai kuičiasi, kol susisuka gūžtas ant 
lentų. “ I. Ignatavičius kuria dviplanio 
pasakojimo struktūrą: girdime jo 
paties, kaip autoriaus, norą sudaryti 
mums, skaitytojams, smogiškos iro
nijos įspūdį (kai apie liūdnus dalykus 
kalbama šmaikščiai), ir perteikti savo 
paties ano tragiško laiko nerimastingą, 
laisvą, kiek valiūkišką jauseną, įkūnytą 
talentingo jaunuolio-protagonisto 
paveiksle. Todėl įžanga pradedama ne 
įprastiniu šiai tematikai minom ir ne 
stereotipiniu išplėšimo iš gimtųjų 
namų vaizdu, bet jauno pasakojimo 
subjekto (kitaip tams, herojaus) 
vidinės būsenos ir gana „mandros“ jo 
elgsenos atvaizdavimu. Jau vien tai, 
kad dar kojų vagone neapšilęs, jis jau 
įsimyli vienišą keleivę - tremtinę Au
dronę ir pradeda su ja flirtą, byloja, jog 
šioje apysakoje bus pasakojama „kaž
kas kita“. Tremtis, pamatyta jauno, 
talentingo ir ambicingo jaunuolio aki
mis, išgyventa jo jautria, romantizmo
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kupina širdimi, ir tikint kada nors 
aprašyti šitą savo gyvenimo „nuo
tykį“, sudaro apysakos siužeto vin
gius, jos gilųjį turinį ir originaliąją 
koncepciją. Tokio Sibiro, tokios mūsų 
tautos tremties paveikslo ligi šios apy
sakos pasirodymo lietuvių literatūroje 
nebuvo.

Palyginti gana daug skaityta apie 
mūsų tautos Sibiro „Golgotą“, apie 
konkrečius tremtinių likimus. Tačiau 
skaitant šią knygą pamatai, kiek dar 
daug teminių klodų ankstesnioji 
memuaristika nebuvo palietusi, kiek 
daug filosofinės, psichologinės, huma
nistinės medžiagos dar nebuvo įpras
minusi. Ir vargu ar tai buvo įmanoma 
padaryti, tikrovę vaizduojant doku
mentiškai, publicistiškai. Meninio 
žodžio galimybės yra žymiai platesnės 
ir jomis I. Ignatavičius pasinaudojo 
vykusiai, - unikalią autentiką jis sujun
gė su lyrine žodžio versme, roman
tiškus jaunos sielos protrūkius, „genų 
audras“ keliantį fiziologinį brendimą su 
originalia, prieš „vagių sistemą“, prieš 
pavergėjų ideologiją maištaujančio 
jaunuolio pasaulėžiūra. Meninio žo
džio plastikos ribas dar praplečia 
originalūs protagonisto eilėraščiai, 
atsirandantys natūraliai ir tampantys 
organine siužeto savastimi.

Pagrindinė siužeto spiralė - Itakio 
ir Beatos santykiai, jo užsidegimas 
vesti šią vyresnę ir mokytesnę už jį 
merginą, šios spyriojimasis, jos moti
nos priešiškumas, norint išsaugoti 
katalikiškąją dorovę (nėra kunigo), 

materialiniai argumentai (nebus kur 
gyventi), pagaliau paskutinysis argu
mentas, - nelaisvėje pavojinga tuoktis, 
palaukit, tuoj tuoj sugrįšime į Lietuvą... 
Tokioje nervinėje įtampoje, aistrų 
kunkuliavime ir jų maldyme ir prabėga 
septyneri tremties metai. Per šį laiką 
Itakis patiria gilią charakterio ir pažiūrų 
evoliuciją, nes jis, kaip joks kitas 
personažas, itin intensyviai pergyvena 
nelaisvės metus, maksimalistiškai 
„drasko“ save ir kitus (Beatą, Au
dronę, nemažai nuo jo ekscentriškų 
veiksmų prisikenčia ir jo kilnioji 
motina). Intravertiška Itakio prigimtis, 
jo siekių maksimalizmas (pirmuosius 
trejus metus jis siekia Beatos rankos, 
vėliau - mokslo) ir apskritai jo charak
terio vulkaniškumas sąlygoja pasako
jimo dinamiką polifoniškumą, mozai
kinę kompoziciją, stiliaus ekspresiją 
lakoniškumą Apysakos skaitymas 
patraukia jau nuo pirmųjų puslapių ir 
noras perskaityti visą kūrinį neat- 
lėgsta. Mažame apysakos teksto frag
mente kibirkščiuoja, kryžiuojasi, 
atrodytų, net skirtingų kodų pasako
jimo tonacijos, įvairūs vaizdiniai, 
faktai, detalės. Tai vidiniam monologui 
artima pasakojimo struktūra... „Ypač 
sunku liepos mėnesį po lietaus, kai 
karštyje taip svaigiai kvepia žydin
čios palangėje bulvės, pasodintos 
išdraskius kelmyną. O miške idealai 
ištirpę. Medžiai panašūs vieni į kitus 
kaip dobilai, tiktai kvepia kitaip. 
Vidudienį, kai uodai pavėsy, medžius 
šienauju kaip dobilus...Tik niekaip 
nerandu stiprybės medžio, kuris 
apmalšintų jausmus ir sustiprintų
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dvasią. Tiktai vaizduotėje. Dar neži
nau, kad turiu protą, kad kažkur ma
nyje glūdi išmintis. Aš savęs 
nepažįstu: esu jausmą kamuoliukas, 
ir tiek. Dar nebuvau girdėjęs apie 
tokį baroną Miunhauzeną, gebėjusį 
ištraukti save iš pelkės už plauką. O, 
kad pajėgčiau save ištraukti iš to 
dvasinio liūno! Dar geidžiu jausmą 
apsakyti žodžiu, bet mano žodis dar 
kaip Rosinantas, o tikrovė kaip vėjo 
malūnai... “

Tačiau tasai, jausmų kamuoliukas“ 
tampa asmenybe, tampa pavyzdžiu ne 
vienam lietuviui, latviui, vokiečiui, 
ukrainiečiui, tremtyje praradusiam 
savo tautinę savastį, savo orumą.

Daug vietos siužete užima Itakio 
kūniškųjų potraukių, biologinių impul
sų spaudimo protui, hipertrofuotos 
aistrų valdžios įtakos jaunuolio 
charakteriui bei asmenybei analizė. 
Deformacijų Itakio dvasiniame vysty
mesi nemažai. Apie jas I. Ignatavičius 
rašo itin savaimingai. Žiūrėk, kito rašy
tojo (ypač dabartinių postmodemistų) 
kūrinyje panašios erotikos bei sekso 
scenos įgautų pikantiško pasisko
nėjimo, netaktiškumo atspalvį. Šioje 
apysakoje jaunuolio „genų audra“ 
išlieka romantiškai naivi ir žavi, nes jos 
vaizdavimas nėra savitikslis ir ji 
atskleidžiama laikantis katalikiškos 
dorovės, rūpestingai propaguojamos 
šviesiom spalvom nutapytos Itakio 
motinos, principų. Apskritai Itakio 
fiziologinis brendimas, jo aistra Beatai 
pavaizduota ne kameriškai, kaip to 
galima būtų tikėtis uždarą (vietos ir 
laiko požiūriu) tremtinių gyvenimą 

vaizduojančiame kūrinyje, bet gana 
plačiame autorinių apmąstymų, 
intelektualinių minčių kontekste. Štai 
vienas iš daugelio nerimastingojo 
Itakio, siekiančio Beatos, argumentų: 
„Bandau jai savo aistrą paaiškinti 
laukimo beprasmybe: gal laisvės 
sulauksime tik tada, kai būsim seni? 
Aistra užgožiu laisvės ilgesį. Pasaulio 
politikos įvykiai, jos veikėjai abejingi 
mūsą likimui. Šventa teisybė, bet 
prieštarauja lietuviškumui. Kiekvie
nas lietuvis gaudo Amerikos, Anglijos 
ar Prancūzijos politiką žodpalaikius, 
numanomus tarp eilučią vieninte
liame laikraštyje Krasnaja Rodina, 
pritempia ją mintis prie mūsą laisvės 
siekio, o aš siuntu ant ją, kad mu
dviejų su Beata meilę ištemps į 
begalybę. Į Niekada. Čerčilio kūnas 
nustoja slėgti abejingumu, o Ruzvel
tas ištižimu, nes miręs, bet Stalinas 
ciniškai tyčioj as i... Įpykęs Beatai 
deklamuoju staiga iškilusias eilutes:

Mums laisvę sugrąžins ne Dalias, 
Ir ne Pine, ir ne Makmillan, 
Bet laikas, persunktas žmonijos 

valios -
Ne nuotaiką...
Jaučiuosi lyg aklas įšokęs į amži

nybės paslaptį... Į literatūrą? Savo 
polinkį jai, savo žinias dėstau Aliui 
ir Vidui, aklai tikėdamas, kad man 
pritars, bet patiriu eilinį smūgį...“.

Itakio tikėjimas būsimu išsilai
svinimu, neblėstanti Lietuvos meilė, 
viliojantis siekis tapti Rašytoju, tapti 
Asmenybe pasakojime perpinta su 
medžių kirtimo monotonija, su vulgaria 
čiabuvių buitimi, jų atvira palei-
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stuvyste, besaikiu girtuokliavimu. 
Greta tokios terpės atsidūrė iš pado
rios, katalikiškos šeimos kilęs jauni
kaitis. Kaip atsilaikyti, nenugrimzti į ją 
pačiam, kaip išlikti savimi? Kaip 
pagaliau atsilaikyti prieš pavergėjų 
kasdien į galvą kalamą ideologiją: 
pamirškite praeitį, savo tėvynę, 
gyvenkite dabartimi, mokykitės tapti 
naujos, be Dievo, be buržuazinių prie
tarų. visuomenės nariais. Iš apysakos 
sužinome, kad. deja, nemažai jaunuolių 
iš tikrųjų surusėjo, sutarybėjo, gavę 
leidimą grįžti į Tėvynę, jau nebeturėjo 
noro jos pamatyti, joje gyventi. 
Suabejojimo, susvyravimo, bet tik 
trumpalaikių silpnumo akimirkų, patyrė 
ir Itakis. Scena, kai jis susigundo 
dalyvauti Spalio revoliucijos minėjimo 
koncerte, jo susitikimas su latvaite 
Auksma yra viena stipriausių Itakio 
idėjinių prieštaringumų virtinėje. 
I. Ignatavičius subtiliai praskleidžia 
savo herojaus vidinį pasaulį, atveria jo 
intymiąsias sritis, rodo jo prigimties, 
charakterio slėpinius bei tremties 
sąlygų suponuotus mąstysenos ir 
elgsenos prieštaringumus, dvilypu
mus. siekia juos suvokti, apmąstyti. 
Fiziologinio brendimo „nuogybės“ 
niekur pasakojime netampa savitikslės, 
bet yra kultūringai apgaubiamos kil
niuoju Itakio gyvenimo siekiu, - tapti 
rašytoju, tapti Žmogumi (tai jo 
motinos priesakas), kada nors parga
benti į Tėvynę jos palaikus...

įspūdinga pasakotojo Itakio 
psichologinė saviraiška perpinta gan 

plačia tremtinių gyvenimo Sibire 
panorama, ryškiais tautiečių ir kita
taučių charakteriais. Iš pirmo žvilgsnio 
gali pasirodyti, kad realistinis-epinis 
apysakos klodas gana eskiziškas, kad 
slystamą tikrovės paviršiumi, tačiau 
toks įspūdis apgaulingas; I. Ignata
vičiaus nupiešta tremtinių ir vietinių 
gyventojų buitis turi antrąjį, potekstinį 
sluoksnį, kurį pradėjus kedenti ryškėja 
gilusis, sakytum, butinis gyvenimo 
klodas. Sukrečiantis pasakojimas apie 
buvusį dvarininką, intelektualą Mila
šių. kurio likimu autorius paliečia 
F. Dostojevskio, L. Tolstojaus pamėgtą 
žmogaus nuopuolio ir dvasinio prisi
kėlimo temą.

Milašius tremtį priima kaip Dievo 
bausmę už savo jaunystės valiūka- 
vimus, nuodėmes. Jis sąmoningai eina 
ant ..ešafoto“ - nesisaugo nuo šalčio, 
mažai valgo, sekmadieniais ir per reli
gines šventes nesutinka dirbti ir visą 
laiką meldžiasi, skaito Šventąjį Raštą. 
Jo elgesys, jo laikysena ir išvaizda 
daro didelį įspūdį jaunajam Itakiui. 
kuris pamato, jog net ekstremaliose 
sąlygose galima išsaugoti asmenybės 
orumą... Greta Milašiaus meninio 
svarumo požiūriu statytinas pasako
tojo Itakio motinos paveikslas. Šią 
šviesią ir išmintingą lietuvę moterį, 
visur kaip Dievo Apvaizda saugojusią 
savo sūnų, laukusią iš jo „didelio 
Žmogaus", sukandžioja kraugeriai 
mašalai, sugraužia vėžys, ir ji miršta. 
Puslapiai apie jos ligą, sūnaus 
troškimą ją išgydyti, jos laidotuves 
kupini skausmo, jautrumo, meilės, 
tvirtos sūnaus priesaikos kada nors
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pargabenti jos palaikus į Lietuvą. 
Kilnių žmonių būta ir tarp kitataučių. 
Vienas jų - ukrainietis Volodėmiras, 
įsimylėjęs Itakio seserį Alytę, o savo 
beviltišką meilę aprašęs romantiškais 
eiliuotais laiškais. Dėl Alytės varžosi 
ir broliai Alis, Vidas Geruliai. Eilėraščiai, 
laiškai, orus, džentelmeniškas požiūris 
į merginą, - visas šis meilės „kovų 
arsenalas“ nebuvo išblėsęs net Sibire. 
Įdomu dar tai, kad tolimajame Sibire 
ataidi ir rezistencinės kovos atgarsiai, 
pasigirdę partizano Vyto ir jo myli
mosios Vladutės istorijoje, gal kiek 
sudetektyvintoje. Ekstremalios gyveni
mo sąlygos, kaip žaizdras, patikrina 
asmenybių tvirtumą, vertybių tikrumą.

Štai tokį platų mūsų tautiečių 
tremties vaizdą regime I. Ignatavičiaus 
apysakoje. Ji užbaigiama ilgai lauktąja 
žinia apie paleidimą iš nelaisvės, 
kelionės į Lietuvą sugrįžimo, vietos bei 
darbo ieškojimo, susitikimo ir išsi
skyrimo su Beata, pažinties su lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja, vedy
bomis su ja, specialybės rinkimosi 
vaizdais, mintimis apie rašytojo kelią...

* * *

Po 23 metų Izidorius Ignatavičius 
pasiruošė moraliniam žygdarbiui ir, 
įveikęs šimtus kliūčių, parsivežė 
Motinos palaikus į Lietuvą. Garbingai 
įvykdė Motinai duotą priesaiką. Tai 
buvo 1976-aisiais metais. Jau laisvoje 
Lietuvoje dokumentinėje apysakoje 
„Pomirtinis krovinys“ jis įspūdingai 
aprašė tai, kas tada sovietmety, atrodo, 
buvo neįmanoma padaryti. Po to Izido
rius Ignatavičius parašė dar keletą 
įdomių knygų, tarp jų ir čia plačiau 
aptartą apysaką. Tapo Rašytoju, - 
išsipildė ir pagrindinė jaunystės 
svajonė.

Izidorius IGNATAVIČIUS. „Bet 
širdies nepavogė“, apysaka. Leidykla 
„Trys žvaigždutės“, Vilnius, 2006.

XVI Į LAISVĘ fondo studijų savaitė Lietuvoje

Tradicinė Į LAISVĘ fondo studijų savaitė šiais metais rugpjūčio 22-24 d. 
organizuojama Berčiūnuose (Panevėžio r.). Antrų kartą ji rengiama kartu su 
Ateitininkų federacija ir „Naujojo židinio-Aidų" redakcija.

Programoje numatomi pranešimai ir diskusijos apie Lietuvos bei lietuvių tautos 
kelią įvairiais mūsų valstybės ir tautos istorijos raidos momentais. Pranešimus skaitys 
žinomi Lietuvos bei užsienio lietuvių istorikai, filosofai ir politologai. Daug laiko 
numatoma diskusijoms, kultūriniams ir kitiems renginiams.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo ir Lietuvoje veikiančios Lietuvių fronto bičiulių 
organizacijos nariai turės galimybę aptarti įvairius savo veiklos klausimus ir 
numatyti bendrų darbų gaires.

Daugiau informacijos apie programą galima teirautis telefonu 8 687 53957 arba 
elektroniniu paštu: vidmantas_vitkauskas@yahoo.com
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Dr. Juozui Kazickui 90
Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis, aktyvus išeivijos lietuvių 

visuomenės veikėjas, žinomas verslininkas ir mecenatas dr. Juozas Kazickas 
mini prasminga, ir gražų savo gyvenimo jubiliejų.

Dr. Juozas Kazickas gimė 1918 m. balandžio 16 d. Čiomaja Padinoje. 
carinio režimo ištremtų į Rusiją, tautiškai susipratusių lietuvių, šeimoje. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Juozas Kazickas su tėvais grįžo į 
Lietuvą. Čia baigė mokslus, studijavo Karo mokykloje Kaune, vėliau Kauno 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Lietuvos okupacijos metais 
dalyvavo lietuvių pasipriešinimo pogrindžio veikloje. 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. 1947 m. apsigyveno JAV.

Dr. Juozas Kazickas aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių visuomeninėje 
veikloje, buvo JAV Lietuvių bendruomenės. Lietuvių fronto bičiulių centro 
valdybos. Lietuvių fondo tarybos narys, nuolatinis daugelio lietuviškų 
organizacijų, renginių ir leidinių rėmėjas.

Mielas bendražygi ir bičiuli, sveikindami Tave su gražiu gyvenimo 
jubiliejumi primename, kad gyvenimas su visais atradimais ir praradimais, 
visomis laimės prošvaistėmis ir nevilties kančiomis vis dėlto yra gražus ir 
jaudinantis, kupinas palankumo ir meilės. Pats lipdei savo gyvenimą ir padėjai 
kitiems tai daryli, todėl šiandien gali džiaugtis ir didžiuotis savo nueitu 
gyvenimo keliu, nuveiktais darbais, suteikta parama bei pagalba kitiems.

Eidamas savo gyvenimo keliu pats patyrei, kad jis turi daugybę posūkių 
bei vingių. Kasdien Tavęs laukė įvairūs netikėtumai ir nežinia į kurią pusę 
Tave nuves likimas... Džiaugiamės, kad niekad nesuklupai, visada buvai ir 
iki šiol likai tvirtas bei nepalaužiamas savo įsitikinimuose, sugebėjai ir norėjai 
dosniai dalintis su kitais savo meile, patirtimi ir turtu.

Kažkada pasakyti išmintingi žodžiai, kad „žmogus, kuris galvoja tik apie 
save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas, nes jei nori būti laimingas, 
gyvenk ne tik sau, bet gyvenk kitiems“, tinka ypač Tau. Nes Tu visada 
gyvenai taip, kad padėtum kitiems. Ačiū Tau už tai. Kiekvienas Tavo geras 
darbas ir auka suteikia Tau galimybę pelnyti dalį Dangaus. Su Jubiliejumi. 
Tave, mielas bičiuli! Ilgiausių metų!

Lietuvių fronto bičiulių taryba 
l LAISVĘ fondo tary ba 

„Į LAISVĘ" žurnalo redakcija
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Knygų puslapius 
pasklaidžius...

Vidas Vitkus

Vytauto Didžiojo universiteto 
lietuvių išeivijos institutas neseniai 
išleido naują tęstinio savo projekto 
„Egzodo archyvas“ knygą Ateitininkų 
pėdsakais: Ateitininkų federacija 
išeivijoje 1945-1970 m. Šio doku
mentų rinkinio sudarytoja, įvado ir 
komentarų autorė dr. Ilona Bučinskytė.

Tęstinėje serijoje „Egzodo archy
vas“ publikuojama svarbiausia ir į 
įdomiausia išeivijos istorinė medžiaga. 
Išeivijos institutas jau yra išleidęs: 
Antano Smetonos korespondencija 
1940-1944 m. (sudarytoja D. Dap
kutė, 1999), D. Kuizinienės studiją su 
šaltinių publikacija Lietuvių litera
tūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 
1945-1950 m. (2003), VLIK'as ir 
Lietuvos diplomatinė tarnyba išei
vijoje. Berno ir Paryžiaus konferen
cijų protokolai (sudarytoja A. Petrai
tytė, 2004), Juozo Gabrio knygą Tautos 
sargyboje. Atsiminimai (sudarytojas 
L. Saldukas, 2007).

Naujajame išeivijos instituto išlei
stame dokumentų rinkinyje publi
kuojami 213 dokumentų, liudijančių ir 
iliustruojančių Ateitininkų federacijos 
veiklą ir raidą išeivijoje XX a. 5-7 
dešimtmečiais. Posėdžių, suvažiavimų 
protokolai, aplinkraščiai, korespon
dencija liudija, kad laisvame pasaulyje 
atsidūrę ateitininkai sprendė ne tik 
organizacinio tęstinumo, bet ir tautinės 
tapatybės išlaikymo, krikščioniškų 
vertybių puoselėjimo, jaunosios kartos 
patriotinio ugdymo bei daugybę kitų 
klausimų.
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lentyna
Rinkinyje dokumentai sugrupuoti į 

tris dalis. Pirmoje spausdinami doku
mentai, liudijantys ateitininkų veiklą 
DP stovyklose (1945-1950 m.); antro
joje dalyje - dokumentai atskleidžia ir 
parodo ateitininkų istoriją išeivijoje 
(daugiausiai JAV) jau išvykus iš DP 
stovyklų. Trečioji šio rinkinio dalis 
skirta pristatyti ateitininkų istoriją kito
se pasaulio valstybėse. Visi dokumen
tai spausdinami chronologiškai.

Didžioji dauguma dokumentų su
rinkta rinkinio sudarytojai dr. 
I. Bučinskytei dirbant dviejuose JAV 
lietuvių archyvuose - Amerikos lietu
vių kultūros archyve (ALKA), Putna- 
me ir Lituanistikos studijų ir tyrimo 
centre (čia esančiame Pasaulio lietuvių 
archyve), Chicagoje. Nemažai doku
mentų panaudota iš VDU išeivijos 
studijų centro archyve esančių fondų.

Knygą išleido „Versus aureus“ 
leidykla (Vilnius), spausdino Spaustuvė 
AB „Aušra“ (Kaunas). Tiražas 500 egz.

Neseniai išleista Jono Vorona- 
vičiaus knyga Žurnalistui Juozui Gud- 
jurgiui atminti Nors mirksnį ties 
Lietuva miela. Tarpukario Lietuvos 
žurnalistas, žurnalistų sąjungos narys 
Juozas Gudjurgis (1903-1942) visuo
menei beveik nežinomas. Ir nereikia 
tuo stebėtis, nes kaip rašo knygos 
autorius, „daug tos kartos Lietuvių 
šviesuolių liko pamiršta“.

Juozas Gudjurgis gimė 1903 m. 
Laborų kaime, Pakruojo rajone. 1925 m. 
baigęs Linkuvos gimnaziją studijavo 
Kauno VDU Humanitarinių mokslų ir 
Teisės fakultetuose. 1928-1940 m.

J. Gudjurgis dirbo Katalikų veikimo 
centro (jungusio apie 20 katalikiškos 
krypties organizacijų) savaitraštyje 
„Mūsų laikraštis“ redakcijoje, buvo 
redaktoriaus pavaduotojas. 1940 m. 
sovietams okupavus Lietuvą, J. Gud
jurgis, kaip ir daugelis to meto 
spaudos darbuotojų, pajuto NKVD 
„ranką“ ir netrukus patyrė daugelio 
lietuvių lemtį - buvo ištremtas į Sibirą. 
Patyręs sunkią pirmosios lietuvių trė
mimo bangos kankinio dalią J. Gud
jurgis 1942 m. žuvo Jakutijoje, Janos 
upės pakrantėje.

Knygos autorius J. Voronavičius, 
savo knygoje chronologine tvarka 
pristato skaitytojams Juozo Gudjurgio 
gyvenimą, veiklą, sutiktus žmones, 
patirtus sunkumus bei išgyvenimus. 
Knygoje kaip prieduose yra nuro-
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Knygų lentyna
domos visos J. Gudjurgio gyventos 
vietos, publikuojami jo laiškai motinai 
ir kt. bei skelbiamas kūrybinis 
palikimas (1928-1940 m. publikacijų 
savaitraštyje „Mūsų laikraštis“ pava
dinimai). Knyga gausiai iliustruota 
archyvinėmis nuotraukomis.

Knygos leidimą parėmė Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo 
įamžinimo fondas, Povilo Gudjurgio 
šeima iš Kanados bei pats autorius.

Knygą spausdino spaustuvė 
„MORKŪNAS ir Ko“. Tiražas 300 egz.

Tėvynės ilgesys

Taip pavadinta knyga, taip vadi
nosi ir 1941 m. tremtyje atsidūrusių 
kelerių jaunuolių 1944-1945 metais 
leistas rankraštinis literatūrinis žur

nalas. Iš viso Altajaus krašte buvo 
išleisti septyni tokie leidiniai- sąsiu
viniai. Šio žurnalo ir knygos, kurioje 
talpinama visa leidinio medžiaga 
iniciatorius - Aleksandras Mikuta
vičius, buvęs žurnalo redaktorius. 
Knygoje publikuojama ne tik lite
ratūrinė žurnalo medžiaga (eilėraščiai, 
apsakymai, novelės, humoreskos), bet 
ir spausdinami keli įvadiniai knygos 
sudarytojo A.Mikutavičiaus strai
psniai apie žurnalo atsiradimo idėją, lei
dimą, bendraautorius. Knygos virše
lyje panaudoti du piešiniai iš pirmojo 
„Tėvynės ilgesio“ numerio. Juos piešė 
Algirdas Vaisiūnas.

Žurnalo leidimas, kaip ir reikėjo 
tikėtis, sovietinio saugumo buvo grei
tai pastebėtas ir nutrauktas. A. Miku
tavičių už „antisovietinę agitaciją 
suėmė ir nuteisė 10 metų lagerių. Tik 
po ilgų pastangų, jau sugriuvus 
Sovietų Sąjungai, A. Mikutavičiui 
pavyko iš KGB atgauti leidinio 
rankraščius. Dar nemažiau pastangų 
buvusiam žurnalo redaktoriui prireikė, 
kad šis fenomenalus, tremtyje leistas 
leidinys butų išleistas Nepriklau
somoje Lietuvoje kaip atskira knyga. 
Tai geriausias paminklas jo leidėjas.

Knygą išleisti padėjo Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
centras, išleido leidykla „Naujasis 
LANKAS“ bei „MORKŪNAS ir Ko“ 
spaustuvė. Tiražas 200 egz.
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Iš LFB i

50 Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių

Vincas Bartusevičius

Europos lietuviškųjų studijų savaičių apžvalga 
(tęsinys, pradžia Nr 159)

Paskaitos - pranešimai - simpo
ziumai - diskusijos. Iš 521 studijų 
savaitėse skaitytų paskaitų 62% 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su 
Lietuva, jos istorija, dabartine krašto 
ir tarptautine padėtimi, okupacijos 
padariniais, 22% paskaitų nagrinėjo 
išeivijos lietuvių problemas, organi
zacinius ir politinius klausimus, 
nutautimą, 16% - aktualius pasaulio 
ar visuomeninio gyvenimo klausimus.

Iš visų skaitytų paskaitų tik 6 pa
skaitas būtų galima apibūdinti kaip 
specifinę LF ideologijos išraišką (pvz., 
Lietuvių fronto programa). Grupuojant 
kitu požiūriu paskaitų tematiką, gau
namas toks vaizdas: 43% visų paskaitų 
reikėtų priskirti socialiniams mokslams: 
politikai, visuomenės mokslui, psicho
logijai, ekonomikai, 18% buvo isto
rinės tematikos, 14% nagrinėjo litera
tūrines temas, 14% - teologines, filo
sofines, 10% - apskritai kultūros, švie
timo klausimus. Tik 1%, viso labo 5 
paskaitos, buvo iš tiksliųjų mokslų 
srities (tarpe jų viena iš medicinos). 

Akivaizdu, kad tiksliųjų mokslų at
stovai iš Studijų savaičių programos 
buvo faktiškai eliminuoti. Dažnai gir
dėtas argumentas, kad jų mokslo 
objektas mažai domintų klausytojus, 
nelabai įtikinamas gyvenant technikos 
amžiuje. Greičiausiai bus taip, kad 
rengėjai, patys būdami humanitarai, 
dažnai turėdami ir tam tikrų aversijų 
„pelningoms“ inžinierių ir medikų 
profesijoms, reikiamai neįvertino 
tiksliųjų mokslų galimos naudos ir 
nesuteikė jiems daugiau vietos Studijų 
savaičių programose. Lėmė ir tai, kad 
Studijų savaičių centre kelti klausimai 
susiję su Lietuva ir lietuvių gyvenimu 
užsienyje, o tikslieji, techniškieji mok
slai dažniausiai sunkiai gali nagrinėti 
lietuvių problemas. Nors diskusijų, 
sakysim, kiek architektūra gali būti 
lietuviška, išeivijoje turėjome.

Pradžioje, pagal prancūzų socia
lines savaites, norėta kiekvienai Stu
dijų savaitei duoti bendrą temą. Šitai 
ne visai pavyko. Tik devynios Studijų 
savaitės tokią bendrą temą turėjo.
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Iš LFB istorijos
Studijų savaitės, kurių tema bendra:

1959 Krikščionis žmogus komu
nizmo akivaizdoje.

1962 1. Rytų Europos likimas;
2. Maironio gimimo 100 m. 

sukaktis.
1963 Tauta tėvynėje ir svetur.
1964 Krikščionybė moderniame 

pasaulyje.
1965 25 metus lietuviai priešinasi 

pavergėjui.
1966 Jaunimas išeivijoje.
1968 Lietuvos nepriklausomybės 

50-metis ateities perspektyvoje.
1973 Humanizmas - mūsų laiko 

problema.
1988 Tautinio identiteto raida 

Lietuvoje ir išeivijoje.

Nors bendroji tema būdavo formu
luojama labai plačiai, tačiau vis dėlto 
atsirasdavo sunkumų jai rasti pakan
kamai kvalifikuotų paskaitininkų, ir 
ilgainiui tokia praktika pasirodė ne
tikslinga.

Nuo 1960 m. susiklostė praktika 
Studijų savaitės metu plačiau paminėti 
kokią nors sukaktį arba siauriau pa
vienius sukaktuvininkus. Šioje apžval
goje neįmanoma apžvelgti Studijų 
savaičių paskaitų temų, keltų ir nagri
nėtų problemų bei atskirų prelegentų 
ypatybių. Reikia pasitenkinti viena 
kita pastaba. Pažvelgus į anksčiau 
minėtas sritis galima nesunkiai matyti, 
jog kiekviena jų turi lyg ir savų (namų) 
prelegentų, skaičiusių daugiau pa
skaitų, apie juos grupuojasi kiti tos 
srities specialistai, pasirodę rečiau ar 
tik vieną kartą.

Literatūros srityje tokiais savais 
prelegentais reikia laikyti dr. Joną 
Grinių ir Vincą Natkevičių. Nors ir 
vienas, ir kitas skaitė paskaitų ir kito
kiomis temomis (pvz., apie kapitaliz
mą- V. Natkevičius, apie mažąsias 
tautas ir valstybes Europoje - J. Gri
nius), tačiau didžioji jų paskaitų dalis 
skirta literatūrai. Jie pristato, nagrinėja 
ir vertina savo metodika tiek atskirus 
rašytojus ir poetus, tiek analizuoja lite
ratūros, iš dalies kultūros padėtį trem
tyje ir apskritai Lietuvoje. Jų dėmesio 
centre - lietuvių literatūros klasikai. 
Pasirinkta tematika ir metodas atitinka 
ir sau keltą reikalavimą veikti švietė
jiškai. Pirmose 25 Studijų savaitėse 
šalia jų rasime tik R. Spalio ir 
M. Jurašienės (22-oje) pavardes. Tik 
26-oje kalba R. Šilbajoris, 27-oje - 
K. Keblys, 33-oje ir 47-oje - V. Kelertie
nė, 35-oje I. Maziliauskienė, 37-oje - 
M. Martinaitis, 40-oje - V. Daunys, 41- 
oje ir 42-oje - V. Daujotytė, 42-oje - 
Z. Mikšys ir 50-oje - D. Kuizinienė. 
(Čia kalbama tik apie paskaitas; literatų 
pasirodymas literatūros vakaruose ir 
kitoje programoje yra atskiras dalykas.) 
Istorijos srityje savas prelegentas 
buvo Zenonas Ivinskis. Jam buvo 
lemta išgyventi tik 18 Studijų savaičių, 
bet jis jose perskaitė 13 paskaitų. 
Ivinskio paskaitos skirtos viduramžių 
ir kiek vėlesnių laikų Lietuvos istorijai, 
bet jis nevengė analizuoti ir vėlesnių 
laikų padėties (pvz., „Sovietų kėslai 
susovietinti ir kitų Baltijos kraštų 
istoriją“ ar „Dabartinė lietuviškosios 
istoriografijos padėtis“). Jei nesu
klysiu, Ivinskio pasiektas kitas re-

Į LAISVĘ • balandis-birželis /2008 69

71



kordas liko nepralenktas: 7-oje Studijų 
savaitėje (1960) jis skaitė paskaitą apie 
herojiškuosius momentus Lietuvos 
istorijoje XIII - XX a. ištisas 4 
valandas: dvi priešpiet ir dvi popiet. 
Kada jis, jau ligos paženklintas, 18-oje 
Studijų savaitėje (1971) skaitė savo 
paskutinę paskaitą „Lietuva ir žydai 
istorijos šviesoje“, kai kam galėjo kilti 
klausimas, kodėl jis šiuo metu, kai 
Lietuvos istorija vokiečių kalba ne
baigta, kai reikia taupyti jėgas, imasi 
kaip tik žydų temos? Tada ji atrodė lyg 
ir neturinti išskirtinės svarbos. Šian
dieną reikėtų apgailestauti, jog jis 
nedėjo daugiau pastangų, kad šioje 
srityje būtų daugiau pasidarbuota. 
Beje, vienoje Fronto bičiulių konfe
rencijoje jis kėlė reikalavimą daugiau 
dėmesio skirti lietuvių ir žydų klausimo 
aptarimui bet Studijų savaitėse ši 
problema nebuvo ryškiau tematizuota. 
Be K. J. Čeginsko paskaitos „Lietuva 
žydų poezijoje“ (1960), tik I. Kaplanas 
skaitė paskaitą „Lietuvių ir žydų 
santykiai praeityje ir dabartyje“ (1981), 
tik paskutinėse dviejose savaitėse 
J. Tauberis (2002) ir E. Aleksandra
vičius (2004) savo paskaitose vėl lietė 
žydų tematiką. Savaitėse skirta nemažai 
dėmesio apskritai rezistencijai, 1941 
metų sukilimui, bet žydų klausimas liko 
kažkaip apeitas. Gal nebuvo visiškai 
įsisąmoninta, jog šią problemą dar 
reikės spręsti. Be Z. Ivinskio, istori
nėmis temomis kalbėjo istorikai kunigai 
iš Romos, tai R. Krasauskas, 
J. Vaišnora, P. Rabikauskas, P. Jatulis. 
Jiems talkino K. J. Čeginskas, A. Geru

tis, Br. Kviklys, Br. Liubinas, P. Nevulis, 
o paskutiniu metu A. Bumblauskas, 
D. Kuolys, E. Aleksandravičius, 
A. Nikžentaitis, S. Pocytė, J. Tauberis 
ir A. Hermanas. Teologijos ir filo
sofijos tematikos plėtotoju pirmiausia 
minėtinas Antanas Maceina. Jis pas
kutinį kartą programose pasirodė 12-oje 
Studijų savaitėje 1965 m.; dar kartą 
1973 metais - bet neatvyksta. Nuo 
tada jis - ar iš tikrųjų dėl ligos, ar dėl 
kitų priežasčių-jose nedalyvauja, kaip 
ir pastebimai apskritai nusigręžia nuo 
Fronto bičiulių veiklos. Bet iki tol jis 
yra perskaitęs jau 10 paskaitų. Jo te
mos yra: „Naujoji stabmeldybė“, „Va
karų žmogaus iliuzijos sovietinio komu
nizmo akivaizdoje“, „Marksistinė žmo
gaus samprata“, „Laisvė komunizme ir 
krikščionybėje“ ir pan. Filosofines te
mas nagrinėjo dar vysk. dr. P. Brazys, 
K. Girnius, K. Skrupskelis, A. Jokū
baitis, L. Donskis, A. Sverdiolas. Prie 
namų teologų reikėtų priskirti kun. 
Augustiną Rubiką ir kun. dr. Joną 
Jūraitį (abu perskaitė po 10 paskaitų). 
Kun. Rubikas buvo vienas žymiausių 
savo laiko lietuvių teologų. Puikiai mo
kėjęs lietuvių kalbą ir turėjęs sąmojo 
bei tam tikros ironijos, sugebėdavo 
savo mintis perduoti suprantamai ir 
įdomiai. Nuolat koketuodamas su savo 
negalavimu, sloga ar kuo kitu (tai 
tikriausiai alergija), jis prikaustydavo 
klausytojus prie kėdžių. Kartą parei
kalavo iš rengėjų, jog per jo paskaitą 
būtų kėdės salėje atsuktos į priešingą 
pusę ir pultas perneštas į kitą salės 
galą. Mat kažkas nesiderino su

70 Į LAISVĘ • balandis—birželis /2008

72



elektromagnetiniu spinduliavimu, 
kurio veikimu buvo įsitikinęs. Šitokios 
ir panašios „keistenybės“ neturėjo 
įtakos paskaitų kokybei ir minčių 
gilumui.

Kun. Jūraitį reikėtų laikyti vienu 
pažangiausių lietuvių teologų, kalbė
jusį taip pat įdomiai ir karštai. Bene 
kiekviena jo paskaita susilaukdavo 
kontroversiškų diskusijų.

Kun. Rubiko yra išlikusi ne viena 
paskaita, spausdinta „Aiduose“, o 
kun. Jūraičio nepavyko surasti nė 
vieno spausdinto teksto. Šioje vietoje 
galima būtų paminėti ir kitus du 
dvasiškius, kurie nei iš filosofijos, nei 
iš teologijos, o pagal savo pasirengimą 
daugiau iš visuomenės mokslų pozi
cijos žvelgė į Bažnyčią ir jos reiškinius. 
Vienas jų būtų msgr. dr. Vytautas 
Kazlauskas (5), kuris ne kartą kėlė 
Bažnyčios socialinio mokslo klausi
mus, kitas - kun. Jonas Dėdinas (2). 
Kristaus amžiaus būdamas, jis 1956 m. 
skaitė savo pirmąją paskaitą Studijų 
savaitėje „Krikščionybės padėtis ir jos 
įtaka modernioje Europoje“. Štai ką 
apie šią paskaitą byloja kronikininkas: 
„Kunigas Dėdinas iš Belgijos rūpes
tingai faktais paremtame pranešime 
kalbėjo apie krikščionybės padėti ir 
jos [taką modernioje Europoje, 
labiausiai operuodamas Belgijos gy
venimo pavyzdžiais. Pranešimas susi
laukė didelių diskusijų, trukusių apie 
šešias valandas.“ Lieka neaišku, kodėl 
pranešėjas, sukėlęs tokias diskusijas, 
tik dar vieną kartą, būtent 17-oje Stu
dijų savaitėje (1970), skaitė paskaitą.

Trečioje srityje - socialinių mok
slų- buvo gausiausiai pranešėjų ir 
paskaitų. Tai sritis, kuri apima tautinę 
ir tarptautinę politiką, visuomeninius 
reiškinius Lietuvoje ir išeivijoje, tautiš
kumo ir nutautimo problemas, organi
zacijų veiklą ir pan.

Pagrindinis šios srities pranešėjas 
buvo Kajetonas J. Čeginskas, skaitęs 33 
paskaitas. Visuomet kruopščiai pa
rengtose, gera lietuvių kalba, ypač 
adekvačia lietuviška moksline termi
nologija, perteiktose šiuolaikinio socio
logijos mokslo pagrįstu akylu žvilgsniu 
jis savo paskaitose gvildeno gana 
įvairias temas. Jis kalbėjo apie Lietuvos 
laisvės kovas, apie rezistenciją ir jos 
prasmę, visuomeninę pavergto krašto 
raidą, okupacijos padarinius, tremtinių 
uždavinius, didįjį egzodą laiko slinktyje 
(15 m., 30 m., 40 m. sukakčių proga), 
tautiškumą, tautinį atgimimą. Bet kėlė ir 
tokias temas kaip lietuvių įnašas į Rytų 
ir Vakarų kultūrą, socialinis tei
singumas, o paskutinį kartą 1996 m. 
Studijų savaitėje kalbėjo apie Savaičių 
gyvąją dvasią Aliną Grinienę. Studijų 
savaitėse paskaitas yra skaitę diplo
matijos šefai Stasys Lozoraitis ir Stasys 
A. Bačkis, diplomatai Stasys Lozoraitis 
jaunesnysis, dr. Albertas Gerutis ir 
Vaclovas Sidzikauskas, buvęs ministras 
dr. Petras Karvelis, VLIK'o pirmininkas 
Kazys Bobelis, PLB pirmininkai 
Vytautas Kamantas ir Vytautas 
Bieliauskas, politologai Vytautas S. 
Vardys ir Tomas Remeikis ir daugelis 
kitų žymesnių ar mažiau žinomų savo 
srities specialistų.
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Paminėti galima lietuviško šveicaro 
Juozo Ereto paskaitas, kurių jis per
skaitė 7. Visuomet dinamiškas, reto
riškai nepralenkiamas, jis elektri
zuodavo klausytojus. Tematiškai įdo
mesni buvo jo svarstymai išeivijos 
klausimais, kurių vieną retoriškai 
suformulavo „Tremtis - prakeikimas ar 
uždavinys?“

Daug dėmesio Studijų savaitėse 
susilaukė ir lietuviai, vienaip ar kitaip 
pakliuvę į Vakarus. Bene pirmieji buvo 
Jonas ir Marija Jurašai, kurie 22-oje 
savaitėje (1975) kalbėjo apie teatrą ir 
jaunuosius rašytojus tuometinėje Lie
tuvoje.

24-oje Studijų savaitėje Kings- 
woode, Anglijoje, 1977 pasirodo 
Aleksandras Štromas ir Tomas Ven
clova. Pirmasis kalba apie politinę 
sąmonę Lietuvoje ir joje atsispindinčias 
krašto ateities vizijas, antrasis - apie 
disidentų sąjūdžio perspektyvas 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje. Daug 
žinių turintis, retoriškai išprusęs, jokio 
klausimo nepaliekąs be atsakymo 
Štromas, be abejo, buvo atrakcija, 
susilaukusi nemenko dėmesio. Juo 
labiau, kad jie su Venclova, teikdami 
klausimus ir atsakymus vienas kitam, 
kaip teniso kamuoliukais, atvėrė 
įžvalgas, kurios gyvenant ne Lietuvoje 
buvo neprieinamos. Tiesa, jo mintys iš 
pradžių atrodė kiek neįprastos, kadangi 
išeivija, visą laiką gyvenusi vizijomis ir 
iliuzijomis, buvo kiek pavargusi nuo 
tokio galvojimo, o vilčių, kad kas nors 
tarptautinėje politikoje pasikeis - 
neturėjo. Naujai atvykusieji gal nebuvo 

tiek perpratę Vakarų diplomatijos, tačiau 
jie geriau juto esamus ir galimus 
pokyčius Sovietų Sąjungoje ir judino 
išeivijąjiems rengtis. Studijų savaitėse 
Štromas skaitė iš viso 6, o Venclova 4 
paskaitas.

Paminėtina yra ir 36-oji Studijų 
savaitė, kuri vyko 1989 m. Gotlando 
saloje ir kurioje pirmą kartą dalyvauja 
toks gausus būrys paskaitininkų iš 
Lietuvos (9 iš 16). Garsi ši Studijų 
savaitė liks betgi bendru komunikatu, 
kurį pasirašė Lietuvos ir išeivijos 
organizacijų vadovai, kartu sutarę, kad 
„visų pasaulio lietuvių gyvybinis 
tikslas yra nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimas“. Nuo tada įvairių 
sričių ir pareigybių paskaitininkų iš 
Lietuvos gausėja.

Simpoziumai buvo rengiami kiek 
paįvairinti studijų programai, kurią 
šiaip jau realizavo vien paskaitos ir 
diskusijos. Jų buvo šešioliką 15-oje 
Studijų savaičių.

Simpoziumai Studijų savaitėse:
1) 1964 (11)- Tremties 20-mečio 

laimėjimai, nesėkmės ir įpareigojimai 
ateičiai: K. Baublys, J. Lingis, kun. 
J. Petrošius ir St. Lozoraitis jaunes
nysis.

2) 1967 (14)- Likiminiai Lietuvos 
reikalai šių dienų politinėse įtampose:
J. Glemža, dr. P. Karvelis, J. Norkaitis 
vyresnysis ir kun. dr. J. Vaišnora.

3) 1968 (15) - Veiklos formos ir 
būdai Lietuvai laisvinti: V. Banaitis 
(vad.), V. Bartusevičius, M.A., dr.
K. J. Čeginskas, stud. A. Hermanas ir 
stud. K. Dikšaitis.
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4) 1969 (16) - Vokietijos LB 
problemos: dr. V. Bylaitis, K. Dikšaitis, 
kun. Br. Liubinas ir dipl. teis. J. Luko
šius.

5) 1980 (27) - Metai po Jaunimo 
Kongreso: dr. K. Girnius (vad.) ir 
studentai: K. Ivinskis, S. Kubilius, 
M. Landas (Buivys) ir J. Podvoiskis.

6) 1988 (35) - Ryšiai su dabar
tine Lietuva: G. Damušytė (vad.), prof. 
V. Bieliauskas, dr. J. Norkaitis, doc. 
V. Skuodis.

7) 1991 (38) - Apie padėtį Lie
tuvoje: dr. K. Girnius (vad.), min. dr. 
Kuolys, J. V. Paleckis, A. Račas, 
J. Tumelis, V. Katkus.

8) 1992 (39) - Lietuvos pro
blemos: dr. K. Girnius (vad.), min. dr.
D. Kuolys, adv. K. Motieka, 
J. V. Paleckis ir J. Tumelis.

9) 1993 (40) - Politinė padėtis 
Lietuvoje: dr. S. Girnius (vad.), dr.
J. Norkaitis, J. V. Paleckis ir M. Dranga.

10) 1997 (44) - Politiniai ir 
kultūriniai Lietuvos projektai: dr.
K. Girnius, dr. D. Kuolys, A. Lipšys ir 
J. Čeponis.

11) 1998 (45) - Tautinio iden
titeto raida Lietuvoje ir išeivijoje: dipl. 
ekon. Tomas Bartusevičius, Lidija 
Porowski, Kristina Nikolajew, M.A. ir 
stud. Antanas Karčiauskas.

12) 2000 (47) - Apie užsienyje 
gyvenančių Lietuvos piliečių sugrįžimą 
į Lietuvą: Tomas Sudavičius ir Remi
gijus Merkevičius.

13) 2001 (48) - Tautinis
identitetas ir euroglobalizacija: prof. dr.
E. Aleksandravičius (vad.), dr.

D. Kuzmickaitė, dr. A. Kulakauskas, 
K. Nikolajew, M.A. ir M. Buivys.

14) 2002 (49) - (1) Ar virs Eu
ropos Sąjunga nauju tautų lydymo 
katilu?: prof. dr. E. Aleksandravičius 
(vad.), dr. K. Almenas ir dr. A. Kula
kauskas.

15) 2002 (49) - (2) Ar Lietuva 
katalikiškas kraštas?: sės. dr. D. Kuz
mickaitė, kun. B. Jurčys, ev. ref. kun. 
J. Norvilą.

16) 2004 (50) - Pasaulio lietu
vybė ir Lietuvos užsienio politikos 
uždaviniai: dr. Petras Anusas (URM), 
VLB pirm. Antanas Šiugždinis, teis. dr. 
Mažvydas Michalauskas ir žurnalistas 
Mykolas Dranga.

Diskusijos vykdavo po kiekvienos 
paskaitos. Diskutuojama buvo ir lais
valaikiu. Dažniausiai joms būdavo 
skiriama pakankamai laiko, nors atsi
tikdavo ir taip, kad to laiko pritrūk
davo. Tačiau bene svarbiausias jų 
bruožas, kad jos buvo, nors gal ir ne 
visuomet, gana aukšto lygio, bet vi
suomet kultūringos formos. Ir karš
čiausiose diskusijose, kuriose susi
kirsdavo skirtingos nuomonės, nepa
sitaikydavo oponentų asmeninio už
gauliojimo, plūdimosi, barnių. Skirtingų 
politinių ir ideologinių grupių asmenys 
ne tik susitikdavo, bet ir kultūringai 
pasikeisdavo nuomonėmis. Dažnai lie
tuviai Amerikoje šiuo atžvilgiu su 
pavydu žiūrėdavo į europietiškas Stu
dijų savaites ir apgailestaudavo, kad 
tarp jų toks bendravimas neįmanomas.

Koncertai Be paskaitų ir diskusijų, 
Studijų savaitėse ypatingas dėmesys
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buvo rodomas ir meninei kūrybai. Jau 
antrosios Studijų savaitės programoje 
įrašytas koncertas, kurį atliko solistė 
Janina Liustikaitė iš Romos. Koncertai 
buvo rengiami šeštadieniais, iškilmin
giau užbaigiant Studijų savaites. Iš 
viso Studijų savaitėse surengta arti 50 
įvairių rūšių koncertų: vokalinių - so
listų ir chorų; instrumentinių - pianino, 
vargonų, smuiko, fleitos, gitaros, 
meno ansamblių ir kt. (žr. koncertų 
atlikėjų sąrašą). Studijų savaitėse 
pasirodė visos meno pajėgos, kokias 
Europoje turėjome, o ir iš užjūrio 
dalyvavo ne vienas atlikėjas ar šokių 
ir dainų ansamblis.

Dainininkai solistai:
Leonas Baltrus, Prudencija Bič- 

kienė, Elena Blandytė, Gina Čapkau- 
skienė, Ričardas Daunoras, Audronė 
Gaidžiūnienė, Vida Gasperienė, Vytau
tas Kernagis, Nerija Linkevičiūtė, Otto 
Linsi, Janina Liustikaitė, Vilija Mozū- 
raitytė, Vytautas Nakas, Marija Panse- 
Simaniukštytė, Violeta Rakauskaitė, 
Violeta Sarrach-Hermanaitė, Bronė 
Spies-Gailiūtė, Laima Stepaitienė, 
Liudas Stukas, Lilija Šukytė, Sigutė 
Trimakaitė, Anelė Valaitytė, Aušra Ve- 
deckaitė, Gintaras Vyšniauskas.

Pianistai ir vargonininkai:
Tomas Bakučionis, Aldona Dva

rionaitė, Dalia Jatautaitė, Vaida Kir- 
velytė, Audronė Kisieliūtė, Vytautas 
Landsbergis, Raminta Lampsatytė, 
Regina Poškutė, Antanas Smetona, 
Alvydas Vasaitis, Vytenis Vasyliūnas, 
Yumiko Jamamoto.

Smuikininkai: Ilona Klausaitė, 
Andrius Krevnevičius.

Fleitistas: Petras Sakalas Odinis. 
Gitaristas: Gintaras Ručys.
Meno ansambliai:
Bostono „Sodauto“, M. K. Čiur

lionio menų gimnazijos styginių 
instrumentų ansamblis (vad. Andrius 
Krevnevičius), kvartetas „Kollegium“ 
(Kaunas), Mannheimo kvartetas, 
Fausto Strolios dvig. kvartetas, DBLS 
liaudies meno ansamblis, Vilniaus 
jaunimo teatras, Toronto „Gintaras“, 
Hamiltono „Gyvataras”, Los Angeles 
„LB Spindulys“, Zuricho „Viltis“, 
Muncheno „Ratukas“, Memmingeno 
tautinių šokių grupė, Westfalijos 
tautinių šokių grupė, Žemaičių folkloro 
ansamblis (Kretinga) ir kt.

Aktoriai:
Aldona Eretaitė, Albinas Gedvilą, 

Emilija Jakutienė, Danutė Krišto- 
paitytė, Dalila Mackelienė, Jonas 
Kristoforas Moneys, Karolina Paliu- 
lienė, Živilė Šleikytė, Vitalis Žukau
skas.

Pantomimas: Zigmas Banevičius.
Dailininkai ir skulptoriai:
Bonitė, Eugenijus Budrys, Tadas 

Burba, Pranas Gailius, Adomas Gal
dikas, Elena Gaputytė, Vytautas Ignas, 
Vytautas Kasiulis, Sigita Kondrataitė, 
Alfonsas Krivickas, Žibuntas Mikšys, 
Antanas Moneys, Ramunė Motie
jūnaitė, Adomas Raudys, Ewald 
Robbert, Magdalena Stankūnienė, 
Gabrielis Stanulis.

Rašytojai ir poetai:
Kazys Barėnas, Vitalija Bogutaitė, 

Kazys Bradūnas, Bernardas Brazdžio-
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nis, Eduardas Cinzas, Vaidotas Dau
nys, Kotryna Grigaitytė, Česlovas Grin- 
cevičius, Jonas Grinius, Alfredas 
Franzkeitis, Antanas Jasmantas, Jonas 
Medušauskas, Irena Jorg-Naudžiū- 
naitė, Eglė Juodvalkė, Saulius Kubi
lius, Marcelijus Martinaitis, Icchokas 
Meras, Marija Saulaitytė, Romualdas 
Spalis, Lidija Šimkutė, Vladas Šlaitas, 
Tomas Venclova.

Literatūros vakarai. Studijų sa
vaitės programose šalia literatūros ir 
literatūros kritikos paskaitų literatūra 
užėmė svarbią vietą. Bene 2O-yje 
studijų savaičių buvo surengti lite
ratūros vakarai, kurių metu paminėtos 
lietuvių ar kitų tautų garsių rašytojų 
sukaktys, skaitomos kūrinių ištraukos, 
deklamuojami eilėraščiai; kartais pri
sistatydavo patys kūrėjai ir prista
tydavo savo kūrybą. Literatūros ir 
poezijos buvo apstu ir kituose rengi
niuose, ypač Tėvynės valandėlėse.

Meno ir kt. parodos. Nuo 10-osios 
Studijų savaitės (1963) pradedama 
rengti parodas, rodyti filmus. Pirmoji 
buvo Baltiečių draugijos vardu dr. 
P. Rėklaičio surengta lietuvių senosios 
ir moderniosios grafikos paroda. 
Dailės darbų parodos buvo surengtos 
dešimtyje Studijų savaičių, dažnai 
dalyvaudavo patys dailininkai. Suren
gtos ir kelios tautodailiškos parodos. 
Bent 15-oje Studijų savaičių buvo 
įvairių kitokių parodą, ypač lietu
viškos spaudos, tiek Lietuvos, tiek 
išeivijos leidinių, meno knygų. Vienas 
uoliausių tokių parodų organizatorių 
buvo dail. Alfonsas Krivickas.

Paminėtina, kad Studijų savaitėse 
buvo rodomi ir filmai. Be dail. 
A. Krivicko, čia pasidarbavo ir kun. 
Jonas Dėdinas.

Tėvynės valandėlės. Jau pirmoje 
Studijų savaitės programoje Tėvynės 
valandėlė įrašyta kaip atskiras vie
netas. Ji buvo rengiama kiekvienoje 
Studijų savaitėje iki 1995 metų (42- 
osios) išskyrus 1963 m. (10) ir 1994 m. 
(43), penktadienio vakare, popietę ar 
trukdavo ir visą dieną. Nuo 1995 metų 
Tėvynės valandėlės nerengiamos. 
Tėvynės valandėlės, kaip jau ir pats 
pavadinimas sako, turėjo padėti 
susikaupti ir prisiminti paliktą savo 
tėvynę, jos sunkią padėtį, kovas už 
laisvę, kultūros laimėjimus, lemtingus 
istorijos momentus. Tai buvo daugiau 
jausmams skirtas renginys, nors ne
trūko ir rimtų pranešimų ar paskaitų. 
Nusistovėjusios formos Tėvynės va
landėlė neturėjo, todėl ji buvo vedama 
labai įvairiai. Iš pradžių Tėvynės 
valandėlės buvo vedamos bažnyčioje 
dvasios vadovų: susikaupimu, malda, 
pamokslėliais. Vėliau prisidėjo reli
ginės poezijos skaitymas, partizanų 
pagerbimas, dainų, poezijos ir šokių 
montažai, vėliavos nuleidimo apeigos 
ir žymių dalyvių kalbos (kun. St. Yla, 
St. Lozoraitis jaunesnysis, A. Damu- 
šis, T. Venclova, V. Petkus, V. Land
sbergis, V. Bieliauskas, J. Tumelis, 
D. Kuolys ir kt.), koncertai, poezijos 
skaitymas, rašytojų sukakčių paminė
jimas, ekumeninės pamaldos, kart
kartėm ir paskaitos apie rezistencijos 
kovas ir partizanus (K. J. Čeginskas,
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V. Natkevičius). Valandėles dažniausiai 
rengdavo Alina Grinienė, įtraukdama 
Savaitės dalyvius, ypač jaunimą, rašy
tojus, muzikus, menininkus. Tėvynės 
valandėlės buvo gal viena ryškesnių 
Fronto ideologijos žymių Studijų 
savaitėse. Griežtai atmesdami tuo metu 
išeivijoje labai paplitusius birželio 
tremčių minėjimus kaip bergždžią 
verkšlenimą ir neprasmingą tautos 
nelaimės valandos minėjimą, jie dau
giau telkėsi į rezistencinės kovos dva
sios palaikymą, populiarinimą ir prisi
minimą. Tėvynės valandėlėse, nors ir 
labai įvairiai, tai ir buvo realizuojama.

Sielovados tarnyba. Ne savaime 
suprantamas dalykas, kad politiniuose 
ar visuomeniniuose suvažiavimuose 
nuosekliai ir planingai būtų įvestas ir 
išlaikytas religinis momentas. Pirmoji 
Studijų savaitė buvo pradėta malda, 

buvo laikomos šv. Mišios. Pirmosiose 
buvo vedamos „šventosios valan
dėlės“, kurių programa rūpinosi 
kunigas. Nuo 1959 m. (6-osios) buvo 
formaliai kviečiamas Studijų savaitės 
kapelionas (dvasinis vadovas). Jis 
rytais laikydavo šv. Mišias ir pasa
kydavo pamokslėlį (būdavo visos 
Savaitės pamokslų ciklas). Giedojimu 
dažniausiai rūpinosi Alina Grinienė. 
Kai dalyvių ratas prasiplėtė, dvasiniais 
vadovais buvo kviečiami ir evangelikų 
kunigai, kurie vesdavo pamaldas 
(pirmą kartą 1962 m.). Iš viso evan
gelikai 11-oje Studijų savaičių turėjo 
savo dvasinius vadovus. Priežastis, 
kodėl ne kiekvienoje Studijų savaitėje, 
buvo ne vien mažesnis evangelikų 
dalyvių ratelis, kiek ir nedidelis 
evangelikų kunigų Vokietijoje skaičius. 
46-oje Studijų savaitėje (1999) ir

22-oje EL Studijų savaitėje
Adolfas Darnusis ir Stasys Lozoraitis jaunesnysis
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katalikai paskutinį kartą turėjo savo 
kapelioną; nuo tada formaliai dvasinis 
vadovas nebuvo kviečiamas. Kadangi 
mišios ir pamaldos buvo laikomos 
anksti rytą, prieš pusryčius, jos neat
ėmė laiko iš kitos programos ir jokiu 
atžvilgiu nevertė netikinčiųjų ar 
nenorinčiųjų dalyvauti religinėse 
apeigose.

Sekmadieniais ar per kitas šventes 
būdavo laikomos šv. Mišios, daž
niausiai tų pačių dvasios vadovų ar 
Savaitėje dalyvaujančių kitų kunigų. 
Tam tikromis progomis būdavo šven
čiama ir iškilmingiau: 1975, 1977, 1980 
ir 1983 m. Studijų savaitėje iškilmingas 
mišias laikė vysk. Antanas Deksnys, 
1987 m. - Vatikano pronuncijus DB 
arkivysk. Luigi Barbarito (600 m. 
krikščionybės Lietuvoje sukakties 
proga), 1993 m. - Augsburgo ordi
naras vysk. Josef Stimpfle, 1984 m. 
Studijų savaitės metu jis pašventino 
restauruotą Augsburgo lietuvių kryžių.

Susipažinimo vakarai — linksma- 
vakariai — pokyliai. Neformaliam 
socialiniam bendravimui Studijų savai
tėse buvo taip pat skiriama nemaža 
reikšmė. Tokio bendravimo galimybė 
buvo juk viena pagrindinių Studijų 
savaičių atsiradimo priežasčių. Ilgai 
nesimatę bičiuliai jautė didelį poreikį 
pasikalbėti, pasidalyti mintimis ir savo 
profesiniais bei privačiais rūpesčiais. 
Reikia nepamiršti, kad tuometinės ko
munikacijos ir susisiekimo priemonės 
nebuvo tokios kaip dabar. Bendrauti 
buvo kada - pertraukų tarp paskaitų, 
bendro valgymo, laisvalaikio metu. Ta

čiau jau nuo pirmosios Studijų savaitės 
buvo tam numatyti ir specialūs ren
giniai.

Susipažinimo vakarai - kaip kitaip 
galėtų būti - vykdavo Studijų savaitės 
atidarymo išvakarėse, kai jau būdavo 
suvažiavusi didžioji dalis dalyvių. Jie 
ypač praversdavo, kai dalyvių labai 
pagausėjo ir į Studijų savaites susi
rinkdavo asmenų kurie nebūtinai vieni 
kitus pažinojo. Paprastai susipažinimo 
vakarus vesdavo pati Alina Grinienė 
ar kitas organizacinės komisijos narys. 
Dalyviai būdavo pristatomi trumpai 
pasakant, kas jie tokie yra ir iš kurio 
krašto atvažiavę. Didesnės programos 
jų metu nebūta. Vakarai praleidžiami 
besikalbant, bedainuojant, prie stiklo 
vyno ar alaus.

Linksmavakariai iš pradžių buvo 
planingai ar spontaniškai rengiami hu
moro gyslelę turinčių dvasiškių. Kun. 
Bronius Liubinas surengė ir išpildė 
keturis pirmuosius linksmavakarius, 
talkinamas kun. Domininko Kensta- 
vičiaus, Jono Pajaujo ir dr. Kazio 
Pemkaus. Nuo 1959 metų linksma
vakarius rengti buvo kviečiamas jau
nimas: studentai ateitininkai, Jaunimo 
sąjungos nariai ir kt. Tačiau kaskart 
linksmos programos sudarymas 
sunkėjo, tad galop vakaronės buvo 
paliktos dalyvių iniciatyvai. Atitin
kamų sugebėjimų turintieji žodžiu, 
daina, muzikos instrumentu paįvai
rindavo bendrus vakarus, kuriuose 
būdavo kalbamasi, šokama ir ypač 
daug dainuojama. Paskutinių Studijų 
savaičių linksmavakariuose ypač pla-
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čiai reiškėsi Mečys Landas (Buivys), 
Jolanta ir Leonidas Donskiai ir kt.

Pokyliai ar banketai yra perimti 
iš Anglijos lietuvių. Jų iš pradžių 
nebuvo. 14-oje Studijų savaitėje 
Kingswood Halle (1977) toks pokylis 
pirmą kartą buvo surengtas. Nuo 
tada jie, nors ir ne kiekvienoje Studijų 
savaitėje, buvo reguliariai prakti
kuojami, dažniausiai kaip iškil
mingesnis Savaitės užbaigimas, bet 
kartais pokyliu ar vaišėmis savaitės 
būdavo ir pradedamos.

išvykos, ekskursijos. Studijų 
savaitėse dalyviai neužsidarydavo 
tarp keturių sienų ir nepaskęsdavo 
vien studijose. Jau pirmąją Studijų 
savaitę jie iškylavo apylinkėse, o nuo 
dešimtosios išvykos ir ekskursijos pa
sidarė neatskiriama Savaičių progra
mos dalimi. Ypač keičiant vietas ir 
valstybes atsirasdavo vis naujų paži
nimo vertų objektų. Studijų savaitės 
dalyviai mirkė savo kojas Bodeno, 
Stambergo, Chiemsee ir Lago 
Maggiore ežeruose, lankė Mainau ir 
Isola Bella salas, sėdėjo ant Keturių 
kantonų ežero krantų, kopė į Zugspitze 
kalną, apžiūrėjo Hochenschwangau ir 
Neuschwansteino pilis, Wieso ir kitas 
bažnyčias, važinėjo Paryžiaus metro, 
gėrėjosi Luvre sukauptais meno lo
biais, gėrė raudoną vyną Monmartro 
kavinėse, žavėjosi italų dainavimo 
menu „Aida“ operos spektaklyje Vero
nos arenoje, aplankė Vizby muziejų ir 
vikingų kapines, plaukė Reino upe, 
išvažinėjo Austrijos kalnus ir ežerus, 
matė Wormsą, Heidelbergą, Mūn- 

cheną, Freisingą, Konstancą, Lucemą, 
Salzburgą, Lozaną, Oxfordą, Gento, 
Brugge ir Briuselio įdomybes, stovėjo 
prie garbingų Anglijos Parlamento 
rūmų, girdėjo Big Beno laikrodžio 
dūžius ir karalienės atodūsius, sklin
dančius iš Buckinghamo rūmų, valgė 
lietuviškos juodos duonos Didžiosios 
Britanijos lietuvių sodyboje. Pagaliau 
dvi Studijų savaitės Lietuvoje virto 
tarsi tėvynės pažinimo pamokomis: 
Kretingos bažnyčios, muziejai ir 
vienuolynai, Daukanto ir Valančiaus 
gimtinės, Palanga, Plungė, Plateliai, 
Klaipėda, Kintai, Ventė ir kitos apy
linkės, įskaitant ir buvusią sovietinę 
raketų bazę, buvo ne tik aprodytos, bet 
ir palydėtos įdomių istorinių ar aktu
alių paaiškinimų.

Lietuvių organizacijų posėdžiai. 
Reguliarūs metiniai susitikimai buvo 
gera proga susitikti ir bendrauti ne tik 
atskiriems žmonėms, bet leido ir 
organizacijoms aptarti savo reikalus. 
Organizacijos tuo ir naudojosi, nors 
laiko šalia studijų programos buvo 
nedaug. Reikia nepamiršti, kad tas pats 
asmuo priklausė dažniausiai ne vienai 
organizacijai, kurios posėdžiuose jam 
reikėjo dalyvauti.

Nuosekliausiai metines konfe
rencijas turėjo Fronto bičiuliai, kurie 
jas pradėjo nuo pat pirmosios ir baigė 
paskutinį Studijų savaičių gyvavimo 
dešimtmetį.

Ateitininkai, sendraugiai ir stu
dentai, įsitraukę į rengimą, taip pat 
kiekvieną kartą spręsdavo savo rei
kalus, dažniausiai tai būdavo metinis
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susirinkimas ir valdybos ataskaitos bei 
naujos valdybos rinkimai. Tokie 
posėdžiai vyko, kol organizacijos dar 
buvo gyvesnės ir nemažai jų narių 
dalyvavo Studijų savaitėse.

Studijų savaitėse pradėjo susitikti 
ir Europos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkai. Nuo 1978 m. tokie LB 
darbuotojų pasitarimai vyko gana 
reguliariai, dalyvaujant PLB valdybai 
ar tik jos pirmininkui. Jie vyko tol, kol, 
išsiplėtus bendruomenės ratui, Pasau
lio LB vadovų metiniai suvažiavimai 
buvo pradėti rengti Lietuvoje. 1999 m. 
Studijų savaitė sutapo su PLB 
pirmininkų suvažiavimu ir Lietuvių 
Chartos 50-mečio minėjimu: čia 
dalyvavo ir LR Prezidentas Valdas 
Adamkus.

Lietuva Studijų, savaitėse. Kaip 
atsispindėjo Lietuva ir jos kultūros 
raida apskritai Studijų savaitėse? 
Paskaitų tematika, kaip matėme, plačiai 
žvelgė į Lietuvą (62% visų paskaitų), 
tačiau buvo ir kitų būdų dalyviams 
pristatyti tai, kas vyko Lietuvoje. Čia 
reikia paminėti kelias pavardes. 
Pirmiausia Mečio Musteikio, kuris iki 
savo mirties kasmet pirmose Studijų 
savaitėse pateikdavo Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo apžvalgas (4-5- 
6 - 7 - 8). Iš viso jis yra pateikęs 5 
tokias apžvalgas. Tai buvo kruopščiai 
suregistruota Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo raida.

Toliau minėtinas dail. Alfonsas 
Krivickas, kuris vienuolikoje Studijų 
savaičių labai įvairiai yra pateikęs 
medžiagos iš pavergtos Lietuvos kul

tūrinio gyvenimo: Lietuvos spaudos, 
meno leidinių, vitražų, Vilniaus univer
siteto 400 metų parodos, yra rodęs 
lietuviškų filmų. Pavergtos Lietuvos 
kultūros pristatymas išeiviams vienu 
metu buvo kiek kontroversijas ke
liantis reikalas, kadangi siejosi su 
vadinamąja okupacijos nepripažinimo 
politika. Susidarė dvi priešingos lie
tuvių pažiūros: viena buvo už, saky
kim, visuotinį kultūrinį bendra
darbiavimą, kita - už sąlyginį, tik tą, 
kuris nesilpnintų išeivijos pozicijų. 
Praktinė problema buvo ta, kad bet 
koks platesnis bendradarbiavimas bu
vo galimas tik per oficialias sovietines 
įstaigas. Buvo teigiama: kadangi toks 
bedradarbiavimas galėtų būti verti
namas kaip okupacijos pripažinimas, 
todėl turėtų būti vengiamas. Nors 
Europoje ta kontroversija nepasiekė 
tokio plataus masto kaip Amerikoje, 
tačiau Fronto bičiuliai turėjo aiškų 
savo nusistatymą tuo reikalu. Ir čia 
reikia matyti jų tolerancinį nusista
tymą, kad, nepaisant kai kurių daromų 
priekaištų, jog parodos per daug 
vienašališkos ir skleidžia sovietinę 
propagandą, okupuotos Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo vaizdinė pre
zentacija Studijų savaitėse buvo 
tęsiama.

Frontininkų elementas Studijų 
savaitėse. Gali būti įdomu kelti klau
simą, kiek Studijų savaitės buvo 
frontininkiškos, t.y. kiek jose atsi
spindėjo grynai LF ideologija. Visų 
pirma Studijų savaitėse frontininkiškas 
elementas pasireiškė tuo, kad jose
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visuomet dalyvavo nemažai fronti
ninkų. Jie ne visuomet sudarė daugu
mą, ypač Savaitėse, kuriose dalyvių 
buvo daugiau ir kurios vyko paskutinį 
dešimtmetį, tačiau visuomet dalyvau
davo pagrindiniai vadovai, visuomet 
buvo šaukiamos metinės konferencijos 
(išskyrus paskutinius metus). Ilgą 
laiką Fronto bičiuliai sudarydavo ir 
Savaičių programą, sąmoningai buvo 
kreipiamas dėmesys į tai, kad tarp 
paskaitininkų būtų atitinkamas skai
čius bičiulių. Apytikriai imant, reikia 
manyti, kad frontininkų paskaitininkų 
yra buvę tik apie 35-40, bet jie yra 
perskaitę per pusantro šimto paskaitų. 
(Norint nustatyti tikslų skaičių, reikėtų 
patikrinti, kas formaliai priklausė LFB.) 
Pridėję jiems artimai prijaučiančius, 
lengvai pasieksime dviejų šimtų 
skaičių. Tad norom nenorom jau vien 
per tai Studijų savaitėse turėjo būti 
jaučiama frontininkų dvasia.

Paskaitų, kurios būtų tiesiogiai 
susijusios su specifine Fronto ideolo
gija ar programa, buvo nedaug. Ne
krenta per daug į akį ir frontininkams 
artimų temų, kaip rezistencija, 1941 m. 
sukilimas ir pan., skaičius bei palai
kytas partizanų kultas. Jų, aišku, yra, 
bet negalima būtų sakyti, kad jos 
kažkaip savo gausa dominuotų.

Matyti ryškus krikščioniškasis Stu
dijų savaičių pobūdis, kuris politinėms 
ir visuomeninėms šių laikų organi
zacijoms nebūtinai yra tipiškas. Reikia 
nepamiršti, jog LFB buvo ne religinė 
organizacija, kuriai tokios temos vi
siškai tiktų, o politinis sąjūdis, kurio 

programoje tik įrašyta, jog narys įsi
pareigoja „laikytis krikščioniškos 
moralės“.

Krikščioniškasis Studijų savaičių 
pobūdis pasireiškė įvairiai. Pirmiausia 
reikėtų paminėti dvasinių vadovų 
instituciją ir kasdien laikomas šv. Mi
šias ar pamaldas. Taip pat nebuvo 
vengiama religinių ritualų, iškilmingų 
pamaldų; ryškus religinis momentas 
pasireiškė ir Tėvynės valandėlių metu. 
Bet gal ryškiausia Fronto bičiulių 
ideologijos išraiška reikėtų laikyti 
krikščionybės, apskritai religijos ir 
tikėjimo, klausimais skaitytų paskaitų 
skaičių (73 paskaitos, arba 14%). Nors 
ir nėra tikslių duomenų, galima spėti, 
kad toks gausumas nebus pasiektas

38-oje EL Studijų savaitėje 
Vincas Bartusevičius
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jokiame kitame panašiame lietuvių 
renginyje.

Kadangi beveik visi frontininkai 
yra buvę katalikai, tad tarp bendrų 
krikščionybės problemų katalikų baž
nyčios klausimai viršija protestantų 
bažnyčios klausimus; taip pat ir 
paskaitininkų aiški dauguma buvo 
katalikų dvasiškiai ir pasauliečiai. Bet 
tai atspindi tik nelygų katalikų ir pro
testantų santykį. Iškritus fronti
ninkams iš rengėjų gretų, paskaitų 
religine tematika aiškiai sumažėjo. 
Paskutinį dešimtmetį, be simpoziumo 
„Ar Lietuva katalikiškas kraštas?“ 
(2002), berods vienas Artūras Herma
nas keturis kartus pristatė Lietuvos 
evangelikų bažnyčios istoriją.

Apskritai galima apie Studijų sa
vaites sakyti, kad grynai frontininkiškas 
politinis ideologinis jų pradas buvo 
neryškus, nesiekta dalyvių tiesiogiai 
paveikti, indoktrinuoti. Krikščioniškasis 
pobūdis buvo akivaizdus, tačiau kitų 
neprievartaujantis ir nesiribojantis vien 
katalikiškuoju aspektu. Ilgainiui tiek 
kitaminčiai, tiek protestantai pripažino, 
kad Studijų savaitėse vyravo pakanta 
kitaip manantiesiems ir ekumeninė 
dvasia tarp atskirų konfesijų.

Studijų savaičių kritika. Būtų 
keista, jei toks renginys kaip Studijų 
savaitės nebūtų susilaukęs ir kritikos. 
Jos būta įvairios ir iš įvairių pusių. 
Pirmiausia gana kritiški savo kūriniui 
buvo patys frontininkai. ELF bičiulių 
konferencijų metu vykstanti Studijų 
savaitė būdavo aptariama, o 1960 
metais buvo atlikta net raštiška narių 

apklausa. Jau nuo Savaičių pradžios 
buvo atkreiptas dėmesys į taisytinus 
dalykus. įdomu, kad pirmieji kritikos 
žodžiai buvo skirti per ilgoms pa
skaitoms, apskritai per dideliam stu
dijų krūviui, posėdžių ir pasitarimų 
gausai. Nevienareikšmis Fronto bičiu
lių nusistatymas buvo ir dėl klausimo, 
ar rengėjai turėtų likti ELFB su 
ateitininkais, ar reikėtų į rengimą 
įtraukti ir kitas lietuvių organizacijas. 
Buvo manančių, jog geriau Studijų sa
vaites rengti tik drauge su ateitininkais, 
nes buvo baiminamasi, jog didesnis 
rengėjų skaičius galėtų apsunkinti 
Savaitės programos organizavimą ir 
jos vedimą. Nors Fronto bičiuliai 
jautėsi pakankamai pajėgūs Studijų 
savaites rengti vieni, lėmė K. J. Če
ginsko suformuluotas nusistatymas: 
„Studijų savaitės ruošime bendra
darbiauti su bet kuo, kas to nori ir 
sugeba, tik su ta sąlyga, jog toks 
bendradarbiavimas tikrai užtikrins 
sklandesnį parengimą ir jokiu būdu 
neprisidės prie kokios nors trinties 
sukėlimo. " Studijų savaičių rengėjų 
rato ir pačios savaitės apimties pra
plėtimas atnešė ir kitų keblumų Fronto 
bičiuliams. Alina Grinienė skundėsi, 
kad „pradėjus organizuoti platesne 
baze Studijų savaites, kur visas laikas 
išdalinamas įvairiems posėdžiams, 
susigrupavimams ir svečių užėmimui, 
visai nelieka laiko artimesniam savi
tarpio pabendravimui. O kai dar ir 
konferencijos padaromos viešos, ne
bėra visiškai privatumo, uždarumo, 
šeiminės nuotaikos.'"''1 Todėl buvo
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kelta mintis Fronto bičiuliams rengti 
atskiras savaites ar studijų dienas, kur 
būtų buvę galima ramiai aptarti savus 
reikalus. Tačiau tokie planai nebuvo 
realizuoti.

Ne visi visiškai patenkinti, atrodo, 
buvo ir apskritai Studijų savaičių 
kryptimi. „Į laisvę“ išspausdino tokias 
slapyvardžiu pasirašiusio 16-osios 
Studijų savaitės dalyvio pastabas: 
„Atvirai kalbant, grįžau namo iš tos 
Studijų savaitės su prislėgta nuotaika. 
Tikėjausi visai ko kito.... Tikėjaus, kad 
Lietuvos laisvinimo reikalai bus iš 
pagrindų pajudinti toje Studijų 
savaitėje. Juk į ją buvo suvažiavę 
gudriausi ir šviesiausi lietuvių protai 
iš Vakarų Europos (ir iš kitų laisvojo 
pasaulio kraštų). Jei jau tiems asme
nims neberūpi Lietuvos vadavimo 
darbas, tai ko gi begalima laukti iš 
eilinio lietuvio?“ Taigi dalyvis pasi
gedo „gyvybinių tautos reikalų“ 
svarstymo, o juos jis matė kaip Lietu
vos laisvinimo darbą, t.y. siaurai 
suprastoje tuometinėje politinėje veik
loje. Iš pradžių iš Didžiojoje Britanijoje 
Lietuvių rezistentų santarvėje susitel
kusių liberalų buvo jaučiamas ir tam 
tikras priešiškumas, pasireiškęs viena 
kita kritiška pastaba „Europos lietu
vyje“. Studijų savaitėms buvo primeta
mas šaltumas, snobizmas ir uždarumas.

Studijų savaitės dalyviai turėjo 
progą kiekvienos Savaitės pabaigoje 
išsakyti savo pastabas, kas patiko, kas 
nepatiko, ko pageidautų ateinančiose 
Studijų savaitėse. Apibendrinant gali
ma sakyti, kad dalyviai iš esmės bū

davo patenkinti ar labai patenkinti. 
Pasitaikę nesklandumai, varginančios 
paskaitos, ne visai patenkinamos pa
talpos ar maistas (per 50 metų visko 
pasitaikydavo) nebuvo tipiška ir nepa
jėgdavo nustelbti apskritai pozityvaus 
Studijų savaičių vaizdo. Atskirai tektų 
pakalbėti apie jaunimą ir jo poreikius. 
Jaunimo, daugiausia studijuojančio, 
bent pirmaisiais dešimtmečiais daly
vaudavo palyginti gana daug. Studijų 
savaitės rengėjai sudarydavo palan
kias jo dalyvavimo sąlygas: atleisdavo 
visai ar iš dalies nuo pragyvenimo 
mokesčio ir bandydavo įtraukti į pa- 
skaitinę bei meninę programą, leisdavo 
vesti linksmavakarius, kviesdavo 
talkinti rengimo komisijoms ir kt. 
Tačiau apie šeštojo dešimtmečio vi
durį, kai Vokietijos ir kitų kraštų 
jaunimas subruzdo ir stojo opozicijon 
autoritetams bei įsisenėjusioms visuo
menės struktūroms, ir Studijų savaičių 
dalyviai pajuto tam tikrą atgarsį. Jau
nimas manė, jog jam neužtenka būti 
vien aktyviais laužavedžiais, linksma- 
vakarių rengėjais ir pilkaisiais daly
viais. Pasigesta daugiau jaunų paskai
tininkų ir ypač pastangų įtraukti stu
dentus į diskusijas. „Mes nenorim 
vienok .suprastintų ’ paskaitų - mes 
prašome mūsų vyresniosios kartos 
intelektualų sudaryti sąlygas, kad 
mums techniškai įmanomomis priemo
nėmis būtų galima labiau gilintis į 
temas, jas pilniau suprasti.“ Tad 
pageidaujama buvo mažiau ilgų kalbų 
iš tribūnos, daugiau diskusijų, gru
pinio metodo taikymo, Savaitėje skirti
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vieną dieną, kuri būtų patikėta vien 
jaunimo iniciatyvai. „ Tokiu būdu jau
nimas pajustu, kad ši, mokslo įstaiga ’ 
yra ne vien tik proga susitikti, bet ir 
proga savo tiesioginių studijų rezul
tatus ir laimėjimus išreikšti lietu
viškai. “ Turbūt tokių ir panašių reika
lavimų paveiktas ilgametis Studijų 
savaičių moderatorius dr. K. J. Če
ginskas, aprašydamas 16-ąją ELSS, 
jautė reikalą paaiškinti, kad „nors 
paskaitos nėra vienintelis ir pats mo
derniausias būdas mintims perduoti 
ir pažadinti, tačiau savaičių rėmuose 
pasirodė labai naudinga ir visiškai 
neniekini ina priemonė.'’'' Vis dėlto 
buvo pasiekta, jog paskaitos sutrum
pėjo ir buvo bent dedama pastangų 
daugiau naudoti simpoziumo metodą.

Turinio atžvilgiu jaunimui paskai
tos atrodė daug kur pernelyg teore
tiškos, pernelyg istorinės, per mažai 
turinčios atramos praktikoje. Nors 
Lietuva ir jos problemos buvo Savaičių 
svarstybų viename iš intereso centrų, 
tačiau pasigesta platesnio tuolaikinio, 
ypač kultūrinio, gyvenimo pristatymo 
ir analizės. Reikalauta taip pat paskaitų 
lyčių klausimu. Be abejo, minusu tenka 
laikyti ir faktą, kad Studijų savaičių 
rengėjams nepavyko išleisti Savaitėse 
skaitytų paskaitų. Į tai ne kartą kreipė 
dėmesį dr. K. J. Čeginskas: „neužtenka 
vien žygių, reikia ir užrašų, per ku
riuos jie nušvinta savo laiko visuo
menei ir palieka pėdsakus istorijoje. “ 
Regis, tik vieną kartą (1973) buvo 
rimtai užsibrėžta tai padaryti. Leidinio 
sudarytoju buvo pakviestas prof.

A. Maceina. Matyt, prelegentai savo 
tekstų nepristatė, bet nebuvo ir jokių 
raginimų. Ne viskas pražuvo. Daug 
paskaitų išspausdinta lietuviškoje 
periodinėje spaudoje, bet nemažai yra 
likę ir rankraščių. Leidinio buvimas 
galbūt ne vieną būtų paskatinęs savo 
darbą užbaigti.

Nors Studijų savaitės keliavo po 
visą Europą, jos buvo visgi uždaras 
lietuviškas renginys. Tai matyti ir iš to, 
kad kitataučių jose beveik nedaly
vavo. Nors sąmoningai buvo nusista
tyta, kad Savaitėse lietuviai kalbės 
lietuviškai lietuviams apie lietuviams 
rūpimas problemas, tačiau didesnis 
bendravimas su kitataučiais intelektu
alais nebūtų ko nors pagadinęs. Kai 
kuriose Studijų savaitėse buvo infor
muojama visuomenė apie renginį ir 
kartu apie Lietuvą ir jos padėtį, bet tai 
buvo daugiau išimtis negu taisyklė.

Pabaiga
Svarstymai apie tai, kaip būtų 

galima pagerinti Studijų savaites, kad 
jos dar daugiau atitiktų išeivijos ir 
dalyvių poreikius, buvo vedami nuo 
pat Savaičių pradžios, o Lietuvai atga
vus nepriklausomybę greitai pasidarė 
aišku, jog reikia iš esmės svarstyti 
Savaičių koncepciją. Ši problema buvo 
ypač tematizuota 40-oje ELSS 
Augsburge (1993). Konstatuota, kad 
mūsų išeivija sensta, jaunimas neskuba 
pakeisti senųjų lietuvybės baruose, 
Studijų savaičių dalyvių skaičius 
mažėja, kol kas nedaug kas grįžta į 
Lietuvą, o užsienyje likusiems Studijų
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savaitės ir toliau būsiančios reikalin
gos. Atverti Studijų savaitėms naujus 
horizontus pasikeitusiomis sąlygomis 
bandė dr. K. J. Čeginskas savo 
paskaitoje „40 savaičių ir kas po to?“ 
Apžvelgęs iki šiol nueitą Savaičių kelią 
ir atsižvelgdamas į susidariusią padėtį, 
jis diskusijoms siūlė keturis ateities 
Savaičių variantus: 1) Savaites užda
ryti, 2) Savaites perkelti į Lietuvą, 
3) Savaičių rengimą perduoti Vokietijos 
LB valdybai ir 4) palikti padėtį tokią, 
kokia ji yra. Tačiau Studijų savaičių 
dalyviai ar nenorėjo, ar jau neįstengė 
ryžtis naujai erai ir nusprendė palikti 
viską, kaip yra. Bet kaip yra, viskas likti 
negalėjo. Išretėjus iniciatorių rateliui, 
Vokietijos LB valdyba, kaip ELSS glo
bėja, pasitelkusi moderatoriumi Artūrą 
Hermaną, jautė pareigą tęsti Savaičių 
tradiciją. Iš pradžių tai atrodė visai 
perspektyvu, nors dalyvių skaičius iš 
Vakarų Europos vis menkėjo. Viena 
vertus, A. Hermanas bandė pagrįsti, 
kodėl visgi yra prasminga užsienyje 
gyvenantiems lietuviams Savaitėse 
susitikti su žymiais Lietuvos mokslo 
žmonėmis, tuo tarpu E. Aleksandra
vičius manė, kad vakarietiškojo 
intelektualinio bendravimo įgūdžių 
pasisemti visgi verta ir Lietuvos žmo
nėms važiuoti į Vokietiją. Juo labiau kad 
naujosios kartos Europos lietuvių, 
neseniai atvykusių studijuoti ar tęsti 
profesinę veiklą užsienyje, pasiro
dymas Studijų savaitėse suteikė 
pagrįstų vilčių dėl tolesnio jos likimo. 
Deja, viltys neišsipildė. Nepavyko 
subalansuoti dalyvių iš Lietuvos ir 

likusios Europos skaičiaus. Galimas 
daiktas, kad šiuo metu išvykstantieji 
dar nejaučia poreikio tarpdisciplininei, 
socialiai angažuotai diskusijai lietuvių 
kultūros klausimais. Studijų savaitės 
nėra susijusios su vienokio ar kitokio 
tipo išeivija. Tai rodo ir Prancūzijos 
pavyzdys, kur jos vyksta dvigubai 
ilgiau negu mūsuose. Todėl bandyta 
jas, nors ir laikinai, perkelti į Lietuvą. 
Jos ten vyko du kartus - 2001 ir 2002 
metais. Pasirodė, kad dalyvių iš Vokie
tijos ten buvo daugiau negu tada, kai 
jos vyko Hūttenfelde. Iš to taško 
žiūrint. Studijų savaitės visiškai būtų 
galėjusios rasti Lietuvoje savo vietą ir 
prasmę. Būtų buvę galima rasti ir 
atitinkamą tematiką. Tačiau nebuvo 
rastas partneris. Lietuvių išeivijos 
institutas, kuris iš pradžių angažavosi 
rengti Studijų savaites ir kuris faktiškai 
jas Lietuvoje organizavo, atsisakė to
liau bendradarbiauti. Toks pridėtinis, 
neapmokamas darbas instituto dar
buotojams nebuvo pakeliamas. Tai dar 
vienas pavyzdys, jog išeivijai įprastas 
daugelio renginių finansavimo mode
lis, besiremiantis dažniausiai neapmo
kamu darbu, neturi ateities. Todėl 
Studijų savaitės, 2004 m. Hūttenfelde 
garbingai atšventusios savo 50-ąją 
sukaktį, uždarė savo vartus.

Studijų savaičių vieta ir reikšmė. 
Kaip matyti kad ir iš tokios menkos 
apžvalgos, Studijų savaitės buvo ne 
tik studijų savaitės, bet gana sudė
tingas, įvairiaspalvis renginys, jungęs 
skirtingus, savo tikslu ir turiniu gal net 
vienas kitam prieštaringus elementus.
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Nuo pat pradžių pagrindinis svoris 
buvo telkiamas studijų darbui. Ar 
dalyviai visuomet atitiko šias aukštas 
rengėjų intencijas - jau kitas klausimas, 
bet faktas yra tai, kad pirminis rengėjų 
užsibrėžtas lygis buvo išlaikytas iki 
galo. Jis dalyvių buvo priimamas, tai 
liudija ir ši pastaba: „Net nuostabu 
stebėti, su kokiu susikaupimu ir ati
dumu klausytojai seka paskaitas, 
kurios ne kartą gerokai perviršija 
normalios paskaitos laiką. Ta pras
me būtą galima pasakyti, jog Studiją 
savaitės atitinka tikrą poreiki mūsą 
gyvenime, užpildo kažkokią skau
džiai jaučiamą spragą (iš tikrąją 
intelektualus gyvenimas svetimybėje 
ir išsisklaidyme mums sunkiai pasie
kiamas!).

Tačiau Studijų savaičių neužgožė 
vienašališkas studijų darbas. Buvo 
sąmoningai ieškoma tam atsverties, 
šalia svarstybų gyvybiniais lietuviš
kosios būties klausimais daug vietos 
buvo teikiama ir meninei kūrybai 
plačiąja prasme: muzikai, dailei, litera
tūrai, poezijai, vaidybai, filmui, 
leidybai, vietos buvo skiriama ir atvan
gai, pramogai, pašnekesiams, linksmu
mui, smalsumo patenkinimui. Visa tai 
buvo gaubiama jaukios bendravimo 
nuotaikos, kurią ir būtų galima pava
dinti Studijų savaitės dvasia.

Europoje lietuviams gyvenant 
plačiai išsimėčius, neturint didesnės 
kompaktiškai apgyvendintos jų terito
rijos ar vietovės ir taip pat jų veiklos 
centro bei galimybių išvystyti kokį 
nors platesnį kultūrinį savitarpio 

bendravimą, laikui bėgant Studijų sa
vaitės tapo svarbia aktyvesnių lietuvių 
metinio susitikimo vieta, tam tikra 
prasme tapo ir krikščioniškos minties, 
krikščioniškų vertybių sklaidos erdve. 
Juozas Brazaitis savo jau minėtuose 
svarstymuose antroje Studijų savaitėje 
atkreipė dėmesį kaip tik į tai, jog 
„ norint išlaikyti žmoguje gyvą mintį, 
intelektualinį budrumą, reikia ne
sitenkinti programą skelbimu, o 
visais galimais būdais ją idėjas 
pakartotinai ir nuolat nuleisti į as
menį ir asmenį artinti į idėją. Reikia, 
kad organizacijos idėjos virstą iš 
pradžią medžiaga asmens galvojimui, 
paskui virstą j o nuosavu galvojimu ir 
jautimu. Paskui jos virs ir aplin
kiniuose galvojimo šviesa ir spy
ruokle veikti. “ Neabejotinai Studijų 
savaičių bendruose svarstymuose 
idėja buvo suartinama su žmogumi ir 
dažnai virsdavo jo veikimo paskata.

Kajetonas Čeginskas 1970 metais 
šitaip vertino Studijų savaites: „Svar
biausiu poemigracinio laikotarpio 
kūrybiniu laimėjimu reikia laikyti 
kasmet Vokietijoje rengiamas lietu
viškąją studiją savaites. Tai reikš
minga naujovė visos lietuviškos 
kultūros istorijos mastu, nes tokios 
tradicijos anksčiau neturėjome. Pa
vyzdys paimtas iš Vakarą, konkre
čiai - iš prancūzą visuomenintą 
savaičią (semaines sociales), prasi
dėjusią 50 metą anksčiau. Jos ne 
aklai nukopijuotos, bet pritaikintos 
lietuviškom sąlygom, su savitu veidu. 
Jos rengiamos kasmet. Toks regulia-
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rus pastovumas - labai svarbus 
savaičių bruožas, nes jis pakeičia 
trumpalaikes improvizacijų pastan
gas ritmingu išankstiniu planavimu, 
ugdo naujus bendruomeninio darbo 
įgūdžius." Studijų savaičių pastovumą 
kaip tremtinių gyvybės ženklą yra 
ypač pabrėžę ir prof. A. Maceina bei 
prof. Z. Ivinskis.

V. Natkevičiaus teigimu, Studijų 
savaitės įnešė į lietuvių emigrantų 
gyvenimą visai naują kultūrinės veik
los būdą, leido nežiūrėti į politiką kaip 
kone vienintelį inteligentų užsiėmimą 
šalia profesinio darbo, kėlė lietuvių 
inteligentinės visuomenės dvasinį lygį 
į aukštesnį laipsnį, sukultūrino Euro
pos lietuvių savitarpio santykius, 
sudarė kultūrininkams-mokslininkams 
reiškimosi sąlygas.

Pradėjus lietuviams kurtis Vokie
tijoje ar emigravusiems į kitus kraštus, 
prasidėjo tarsi normalus gyvenimas, 
kuris buvo pažymėtas intelektualinių 
sluoksnių socialine degradacija. Retas 
kuris humanitarinių mokslų specialistas 
galėjo dirbti savo profesinį darbą. 
Dažnas rado darbą fabrike ar kitame 
žemos kvalifikacijos sektoriuje. Užsiimti 
lietuviškais reikalais, lietuviška kultūros 
kūryba liko tik laisvu nuo savo 
tiesioginio darbo laiku. Pateikti savo 
darbo vaisius, juos aptarti su kitais - 
tam beveik nebuvo galimybių. Studijų 
savaitės stengėsi užpildyti ir šią spragą.

Man regis, Studijų savaitės buvo 
reikšmingos ir brandinant jaunąją 
išeivijos kartą apskritai ir ją įtraukiant 
į savo kultūrą. Tik čia jaunuoliai turėjo 

progą taip plačiai ir intensyviai išgirsti 
rimtų paskaitų lietuvių kultūros klau
simais. Tik čia jie galėjo girdėti savo 
ar kitų mokslų specialistų nagrinė
jamus painius klausimus atitinkama 
lietuvių kalbos terminija. Studijų savai
tė buvo, be Vasario 16-osios gimna
zijos, vienintelė sekundarinė socializa- 
cijos agentūra Vokietijoje ir visoje 
Europoje. Kad Europos lietuviams 
pavyko įkurti ir išlaikyti savas įstaigas, 
kuriose toks kultūros perdavimas gali
mas, yra nepaprastai svarbus dalykas. 
Studijų savaitės nesiribojo pradininkų 
karta. Žiūrint atgalios, galima būtų 
skirti bent keturias kartas asmenų, 
paveikiai prisidėjusių prie Savaičių 
rengimo. Galima skirti ir tikrąja prasme 
mokytojų ir mokinių santykių buvimą 
per kelias kartas.

Išeivijos įstaigos yra nelabai 
patvarios, gležnos lyg pakelėje pražy
dusios lauko aguonos, vėjo blaško
mos, lankstomos, nuolatiniame pavo
juje, jog vėjas nupūs ir išsklaidys ne- 
žinion žiedlapius į visas keturias 
pasaulio šalis. Bet Studijų savaitės ir 
jąjubiliejaus proga priglaudusi Vasario 
16-osios gimnazija parodė retą 
atsparumą sunkiu tremties metu, jos 
žydėjo ir yra vilties, jog jos ir ateityje 
žydės, nes atsiranda naujų žmonių, 
naujų entuziastų, kurie pakitusiomis 
sąlygomis, kitais būdais tęs prieš 50 
metų pradėtą darbą. Tokiomis įstai
gomis išeivija gali pagrįstai didžiuotis. 
Gali didžiuotis ir tais žmonėmis, kurių 
darbo dėka jos buvo sukurtos ir 
išlaikytos.
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Netektys

A f A DR. PETRAS KISIELIUS

2008 m. gegužės 4 d. Chicagoje mirė žinomas lietuvių išeivių veikėjas, 
visuomenininkas ir mecenatas, Lietuvių fronto bičiulių tarybos narys dr. Petras 
Kisielius.

Petras Kisielius gimė 1917 m. liepos 17 d. Marijampolėje. 1937 m. baigęs 
Marijampolės marijonų gimnaziją P.Kisielius studijavo Karo mokykloje Kaune 
(kurią baigė 1939 m.), vėliau Vytauto Didžiojo universitete mediciną. Nuo 
ankstyvos jaunystės aktyviai pradėjo reikštis visuomeninėje veikloje. 1941- 
1943 m. buvo VDU studentų atstovybės narys, Ateitininkų Federacijos (AF) ir 
korporacijos „Gaja“ narys.

Baigęs medicinos studijas, 1944 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto vidaus ligų katedros asistentu. Nacių okupacijos metais 
dalyvavo Lietuvių fronto veikloje.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Vokietiją. Čia, Tiubingeno 
universiteto Medicinos fakultete dirbo vidaus ligų katedros asistentu. 1949 m. 
persikėlė gyventi į JAV.

1952 m., įgijęs Ilinojaus valstijos gydytojo-praktiko teises, apsigyveno ir iki 
išėjimo į pensiją dirbo Cicero, IL. Daugelis dr. P. Kisieliaus pacientų buvo lietuvių 
kilmės. Nemažai jų gydė veltui, ypač naujai į JAV atvykusius. P. Kisielius 
susituokė su Stefa ir susilaukė vaikų - dukros Jolitos ir sūnaus Petro Vytenio, 
kurie dabar aktyviai reiškiasi visuomeninėje, patriotinėje lietuvių išeivių veikloje.
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M Netektys
JAV dr. P. Kisielius priklausė ateitininkams, buvo AF tarybos narys, 1974- 

1979 m. federacijos vadas, studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos 
pirmininkas, ateitininkų šalpos fondo steigėjas ir ilgametis pirmininkas, vienas iš 
ateitininkų namų Lemonte steigėjas. Beveik visų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) seimų išeivijoje rinktas narys. PLB VI seimo (1983) komiteto pirmininkas, 
PLB valdybos vicepirmininkas, Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirmininkas, 
vėliau vicepirmininkas, vienas iš Lietuvių Fondo steigėjų, šio fondo tarybos 
narys, Loretto ligoninės gydytojų prezidentas. Ilgametis dienraščio „DRAUGAS“ 
leidėjų tarybos pirmininkas ir Draugo fondo pirmininkas, vienas iš Į LAISVĘ 
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti steigėjų. Pasaulio lietuvių dainų šventės rengimo 
komiteto pirmininkas, pasaulio lietuvių dainų šventės lėšų telkimo pirmininkas. 
Daugiau kaip 20 m. dainavo lietuvių choruose. Cicero Šv. Antano parapijos 
lietuvių klubo steigėjas, jaunimo centro tarybos narys ir stambus rėmėjas.

Dr. Petras Kisielius priklausė Lietuvių fronto bičiulių (LFB) organizacijai, ne 
vieną kadenciją buvo LFB valdybos pirmininkas, tarybos narys (iki mirties). 
Aktyviai kaip paskaitininkas ir kultūrinių programų organizatorius dalyvavo LFB 
studijų savaitėse Dainavoje (MI) ir [ LAISVĘ fondo - Lietuvoje.

Dosniai rėmė išeivijos visuomeninę veiklą, įvairias patriotines, religines 
organizacijas, lietuvių kultūrinius renginius išeivijoje bei nepriklausomoje 
Lietuvoje. Aktyviai dalyvavo Į LAISVĘ fondo ir šio fondo Lietuvos filialo veikloje 
bei renginiuose. Buvo JAV lietuvių laikraščio „DRAUGAS“ romano bei Į LAISVĘ 
fondo Rezistencijos premijų mecenatas.

Dr. P. Kisielius 1996 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Silvestro 
riterio ordinu ir Lietuvos Respublikos Prezidento - LDK Gedimino ordinu.

Dr. Petras Kisielius palaidotas Chicagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės 10 dieną.

Lietuvių fronto bičiuliai, { LAISVĘ fondo ir Lietuvos filialo Tarybos, 
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija ir administracija su giliu liūdesiu reiškia 
nuoširdžią užuojautą p. Stefai Kisielienei, Jolitai ir Vytui Naručiams, Petrui 
ir Daivai Kisieliams bei kitiems giminėms, į Anapilį palydėjus brangų 
Vyrą ir Tėvą, mūsų bendramintį, bendražygį ir bičiulį dr. PETRĄ 
KISIELIŲ.
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Juozo Lukšos-Daumanto gyveni

mas ir veikla dar plačiau bus pristatyta 
užsienyje

Balandžio 27 d. Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje lankėsi Juozo Lukšos- 
Daumanto veikla besidomintys Jonas 
Ohmanas iš Švedijos ir Laima Vincė 
Sruoginis iš JAV. Prieš kelis metus Jonas 
Ohmanas į švedų kalbą išvertė ir išleido 
Juozo Lukšos-Daumanto knygą „Partiza
nai“, o šiuo metu šią knygą į anglų kalbą 
verčia ir nauju jos leidimu anglų kalba 
rūpinasi Laima V. Sruoginis. Svečiai do
mėjosi gimnazijos muziejuje ir Rezisten
cijos studijų centre sukaupta plačia archy
vine medžiaga, susijusia su Juozu Lukša, 
jo kovos draugais, artimaisiais. Jonas 
Ohmanas papasakojo apie vienos JAV tele- 
kompanijos ketinimą sukurti dokumentinį 
filmą apie Lietuvos pokario metų ginkluotą 
pasipriešinimą bei vieną iš laisvės kovų 
vadą Juozą Lukšą, ruošiamą Daumanto 
„Partizanų“ knygos leidimą vokiečių kalba 
bei supažindino su Juozo Lukšos palaikų 
paieškos detalėmis. Laima V. Sruoginis 
muziejuje atsirinko pageidaujamą medžiagą 
ruošiamos knygos iliustravimui, papa
sakojo apie savo senelio diplomato Ani
ceto Simučio veiklą. Vėliau svečiai lankėsi 
Antano Lukšos namuose.

Jonas Ohmanas ir Laima V. Sruoginis

Pirmą kartą pamėginta surasti 
Juozo Lukšos-Daumanto palaikus

Juozo Lukšos-Daumanto rezistencine 
veikla ir Lietuvos laisvės kovų istorija 
besidomintis Jonas Ohmanas keletą metų 
intensyviai mėgino išsiaiškinti galimąJuozo 
Lukšos-Daumanto palaidojimo vietą. Kaip 
žinome, Juozas Lukša tragiškomis 
aplinkybėmis, bendražygio išduotas žuvo 
1951 m. rugsėjo 4 d. Pabartupio kaimo 
pamiškėje netoli Pažėrų. Pasalą surengę 
MGB-istai susišaudymo metu nukautą 
Juozą Lukšą išvežė į saugumą Kaune ir po 
atpažinimo procedūrų nežinia kur užkasė. 
Ilgus metus Juozo Lukšos palaidojimo 
aplinkybėmis domėjosi bei palaikų paiešką 
vykdė vienintelis likęs Juozo Lukšos 
brolis Antanas. Deja, visos pastangos buvo 
bevaisės. Dar kartą išsiaiškinti Juozo 
Lukšos-Daumanto palaikų užkasimo vietą 
ir surasti palaikus pamėgino Jonas 
Ohmanas. Tuo tikslu, J. Ohmanas visa
pusiškai susipažino su J. Lukšos-Dau
manto žuvimo aplinkybėmis, apklausė ne 
vieną tų įvykių liudininką, susitiko su kai 
kuriais pokario metų sovietinio saugumo 
pareigūnais. Lygindamas parodymus ir 
liudijimus jis sugebėjo nustatyti galimą 
Juozo Lukšos-Daumanto palaidojimo vie
tą- Kauno pakraštyje, netoli buvusio 
Marvos dvaro, Nemuno pakrantėje.

Gegužės 21-23 d. Jono Ohmano 
iniciatyva buvo organizuota Juozo Lukšos 
palaikų paieškos ekspedicija. Pirmą dieną, 
pasitelkus Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų techniką, buvo paruošta vieta kasi
nėjimo darbams. Antrą ir trečią dieną vyko 
intensyvūs liudininkų nurodytos Juozo 
Lukšos palaikų užkasimo vietos tyrinėjimo 
darbai. Darbus savanoriškais pagrindais 
vykdė Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
kariai ir Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos vyresnių klasių mokiniai. Kasinėjimo
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Grupė ekspedicijos dalyvių

darbus koordinavo archeologas Mindaugas 
Bertašius. Į ekspedicijos vietą stebėti 
palaikų paieškos atvyko iš JAV į Lietuvą 
atskridusi buvusi Juozo Lukšos žmona 
dr. Nijolė Bražėnaitė, Juozo Lukšos brolis 
Antanas, jo dukra Dalia ir sūnus Kęstutis, 
SKAP Dariaus ir Girėno apygardos 2-os 
rinktinės vadas mjr. Vidas Šarakauskas ir 
kt. Kasinėjimo darbus nuolat filmavo ir 
fotografavo dokumentinį filmą apie 
Lietuvos pokario pasipriešinimą sovie
tams kuriančios JAV telekompanijos 
atstovai - Markas Ryan (operatorius iš 
Los Angeles) ir Vincas Sruoginis (filmo 
montuotojas iš New Yorko). Darbas vyko 
sklandžiai ir su dideliu entuziazmu. Tam 
pagrindo davė ir visi liudininkų nurodyti 
ženklai (apie juos, dėl tam tikrų aplin
kybių, čia nekalbėsime).

Deja, palaikų paieškos darbai nebuvo 
sėkmingi ir pirmos ekspedicijos metu 

Juozo Lukšos palaikų surasti nepavyko. 
Ekspedicijos iniciatorius ir vadovas Jonas 
Ohmanas dėl šios nesėkmės per daug ne
nusimena ir paieškos darbus, tikslindamas 
Juozo Lukšos palaikų slapto palaidojimo 
detales, ketina pratęsti ateityje.

Kaune palaidotas kun. prof. 
Antanas Paškus

Gegužės 23 d. Kaune, Prisikėlimo 
bažnyčios kolumbariume buvo iškilmingai 
palaidoti kun. prof. Antano Paškaus 
palaikai. Kun. A. Paškus mirė šių metų 
vasario 14 d. JAV.

Antanas Paškus gimė 1922 m. sausio 
14 d. Branislaviškio vienkiemyje (Kurklių 
vlsč., Ukmergės apskrityje). 1942 m. baigė 
Ukmergės gimnaziją ir įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Artėjant sovietų 
okupacijai, kartu su kitais klierikais
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pasitraukė į Vokietiją. 1944 1945 m. 
mokslus tęsė Eichštėto (Eichstūtt) kunigų 
seminarijoje. Toliau studijavo Italijoje 
(1945-1949 m. - Romos Gregorianumo 
universitete). Kunigu įšventintas 1948 m. 
1949-1952 m. Miuncheno universitete 
studijavo psichologiją ir filosofiją. Nuo 
1953 m. iki 1959 m. ėjo Vasario 16-osios 
lietuvių gimnazijos Vokietijoje kapeliono ir 
dvasinio vadovo pareigas. 1957 m. atvyko 
į JAV, 3 metus dirbo Norvvičo parapijoje 
(Konektituto vyskupijoje) vikaru ir 
psichologiniu konsultantu. Atvykęs į 
Niujorką, gilino mokslines studijas 
Kolumbijos ir Fordhamo universitetuose. 
I961-1964m. ir 1969-1973m. dėstė 
psichologiją Gannon kolegijoje (Erie, 
Pensilvanijoje, JAV). 1964-1969m. - 
profesorius asistentas šv. Jono universitete 
(Jamaica, Niujorko valstija). 1970- 
1973 m. — klinikinis psichologas Hammot 
psichologinėje ligoninėje (Erie, Pensil
vanijoje). 1973-1977m. - asocijuotas 
profesorius Otavos (Kanadoje) univer
sitete. 1978-1980m. - Somerset ligoninės 
(Pensilvanijoje) psichologinio skyriaus 
konsultatorius, vyriausiasis psichologas. 
1980-1981m. - Jacksone (Rytų Luizia- 
noje) psichologas. Nuo 1981 m iki išėjimo 
į pensiją dirbo Norvičo vyskupijos 
konsultacinio centro ir tarptautinio kunigų 
ir vienuolių terapijos centro (JAV Konek
tituto valstijoje) klinikiniu psichologu.

Išėjęs į pensiją apsigyveno South 
Orange (Nju Džersio valstijoje), pagrindinį 
dėmesį skirdamas knygų ir straipsnių 
rašymui. Parašė 14 knygų ir per 50 
straipsnių. Bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje - „Ateitis“, ,.Aidai“ ir „Laiškai 
lietuviams“. Dirbo su studentais atei
tininkais.

Talkino Amerikos lietuvių pastora
cijoje: parapijose (Kearny, Our Lady of 
Sorrows, Patersone, Elizabeto šv. Petro ir 
Povilo) ir įvairiose konferencijose.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
nuolat keliavo į Lietuvą - dėstė įvairiuose 
Lietuvos universitetuose ir kunigų 
seminarijose.

Gegužės 21 d. kun. A. Paškaus pa
laikus urnoje į Lietuvą pargabeno dr. Rožė 
Šomkaitė ir dr. Nijolė Bražėnaitė. Jau kitą 
dieną Prisikėlimo bažnyčioje už kun. prof. 
Antaną Paškų buvo laikomos šv. Mišios, 
kurias koncelebravo vysk. J. Kauneckas. 
Vyskupas trumpai papasakojo apie kun. 
A. Paškaus gyvenimą, apžvelgė jo 
pastoracinę ir mokslinę veiklą.

Laidotuvių dieną Šv. Mišias už kun. 
Antaną Paškų, talkinant vos ne trims de
šimtims kunigų, aukojo Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius.

Konferencijoje prisiminti ir pager
bti žymūs Lietuvos bei užsienio lietu
vių ateitininkų veikėjai

Gegužės 28 dieną Kaune įvyko 
mokslinė konferencija, skirta Stasio Ylos, 
Antano Maceinos ir Adolfo Damušio 100 
metųjubiliejinėms sukaktims paminėti. Šią 
konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Lietuvių išeivijos institutas.

Pradėdamas konferenciją, šio instituto 
direktorius prof, habil. dr. Egidijus 
Aleksandravičius teigė, kad šiais laikais, kai 
pinga technologijos ir brangsta idėjos, šių 
iškilių žmonių gyvenimo ir veiklos
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laikotarpyje mes ieškom atsparos taškų. 
Sveikindamas konferencijos dalyvius VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas 
doc. dr. Jonas Vaičenonis prisiminė VDU 
pradžią ir didelę ateitininkijos reikšmę šio 
universiteto gyvenime. „Ateitininkų darbo 
rezultatą akivaizdžiai matom vėlesniais 
metais“, - sakė Jonas Vaičenonis.

Ateitininkų federacijos pirmininkas 
Vygantas Malinauskas atkreipė dėmesį į 
tai, kad, kalbant apie ateitininkijos praeitį, 
pravartu kelti klausimus apie jos dabartį 
ir ateitį. „Šie trys žmonės labai aukštai 
iškėlė kartelę“, - pabrėžė V. Malinauskas.

Sveikindamas konferencijos dalyvius ir 
svečius, LR Seimo narys Egidijus Vareikis 
teigė dalyvaująs ateitininkų veikloje apie 
20 metų, todėl matąs, ko stinga jų veikloje. 
Seimo narys iš esmės pritarė V. Malinau
sko mintims. „Dvidešimt metų mes, atei
tininkai, gražiai kalbam apie praeitį, bet ne 
apie dabartį ar ateitį“, - kalbėjo E. Vareikis. 
„Uždavinių daug, tačiau prisibijom būti 
nesuprasti, neišgirsti, pirmi ir štai - kur 
mūsų diplomatai, politikai? - retoriškai 
klausė Seimo narys. Dar vienu ateitininkų 
veiklos trūkumu E. Vareikis mano esant 
tai, kad nemokama populiariai pasakyti, 
kas yra gėris. „Nėra populiarios formu
luotės pasakyti, kad šeima yra gėris. O 
žmonės nori gyventi padoriai, gerai ir tvar
kingai“, - sakė E. Vareikis.

Prof. E. Aleksandravičius ir ambasadorė 
G. Damušytė pasirašo sutartį

Susirinkusiuosius į konferenciją, tarp 
kurių buvo daug žinomų išeivijos lietuvių 
ir įvairių Lietuvoje veikiančių patriotinių 
organizacijų veikėjų (Juozas Kojelis, prof. 
Kęstutis Skrupskelis, prof. Viktorija 
Skrupskelytė, dr. Kęstutis Keblys, Ed
mundas Kulikauskas, Juozas Polikaitis, 
Jonas Kairevičius, Vidas Abraitis, Vid
mantas Vitkauskas ir kt.) pasveikino ir 
dr. Adolfo Damušio dukra ambasadorė 
Gintė Damušytė. „Visus tris jubiliatus 
jungė tikėjimas ne tik Dievu, bet ir tauta, 
valstybe bei žmonija. Visi jie turėjo tei
giamą požiūrį į gyvenimą bei daug noro ir 
vilties keisti savo aplinką“, - sakė 
G. Damušytė. Prieš prasidedant konfe
rencijai, A. Damušio dukra, šeimos vardu 
pasirašydama sutartį, oficialiai perdavė 
A. Damušio archyvą Lietuvių išeivijos 
institutui.

Konferencijos darbotvarkė buvo 
sudėliota į keturis posėdžius, kurių metu 
klausytojai išklausė beveik dvidešimties 
pranešimų apie S. Ylos, A. Maceinos bei 
A. Damušio gyvenimą bei veiklą tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, taip pat daug 
kalbėta apie ateitininkų judėjimą prieškario 
Lietuvoje bei pokario išeivijoje. Konfe
rencijos rengėjai stengėsi pakviesti tokius 
pranešėjus, kurie konferencijos temą 
pristatytų kuo įvairesniais aspektais, 
nuosekliai kurdami platesnį aptariamo 
laikotarpio asmenybių veiklos bei atei
tininkų judėjimo kontekstą.

Štai Dangiras Mačiulis kalbėjo apie 
ateitininkų judėjimą kaip katalikiškojo elito 
ugdymo projektą. Pranešėjas pateikė daug 
faktų apie ateitininkijos užuomazgas, tuo 
tarpu Artūras Svarauskas tęsė su tema apie 
ateitininkų veiklą XX amžiaus trečiajame ir 
ketvirtajame dešimtmetyje. Dr. Mindaugas 
Bloznelis, Jonas Antanaitis, dr. Aldona 
Vasiliauskienė, dr. Daiva Kuzmickaitė bei dr. 
Ilona Bučinskytė savo pranešimuose plačiai
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Žurnalo „Ateitis“ redaktorė 
Reda Sopranaitė

pristatė Adolfo Damušio biografijos, 
veiklos faktus; Aurimas Šukys, Giedrius 
Globys, Gediminas Mikelaitis analizavo 
Stasio Ylos įnašą į ateitininkijos ir visos 
Lietuvos istoriją; Juozas Polikaitis parodė 
Stasį Ylą ne tik kaip ateitininką, filosofą, 
ugdytoją, bet ir kaip gyvą žmogų, kurį 
pranešėjas prisimena; prof. Kęstutis 
Skrupskelis, Andrius Martinkus, Marija 
Baltuškaitė skaitė pranešimus apie A. Ma
ceinos gyvenimą ir filosofiją.

Konferencijos pabaigoje korporacijos 
„Giedra“ premija „Lietuvė moteris, ypa
tingai pasižymėjusi krikščioniškų idealų 
tarnyboje“ buvo įteikta Redai Sopranaitei.

Partizanų kovų pagerbimo ir 
atminimo šventė Veiveriuose

Gegužės 30 d. Veiveriuose (Prienų r.) 
vyko Lietuvos partizanų pagerbimo ir 
atminimo šventė. Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis už Lietuvos laisvės kovotojus, 
kurias aukojo Veiverių parapijos klebonas 
Kazimieras Skučas ir buvęs karo kapelionas 
kun. Bulota.

Vėliau Veiverių Skausmo kalnelyje 
(partizanų atminimui skirtame memoriale) 
vyko įrengtos partizanų žeminės atida
rymas bei pašventinimas. Tuoj po to, šalia 
Veiverių meno mokyklos (buvusios moky-

G. Lukšienė, dr. N. Bražėnaitė, 
s. N. Sadūnaitė, dr. R. Šomkaitė 
ir A. Lukša 

tojų seminarijos) buvo atidarytas Veiverių 
krašto istorijos atminties muziejus ir pir
moji šio kuriamo muziejaus ekspozicija, 
skirta partizanui Juozui Lukšai- Daumantui.

Renginyje dalyvavo buvę partizanai ir 
tremtiniai, Juozo Lukšos artimieji - An
tano Lukšos šeima, buvusi Juozo Lukšos 
žmona dr. Nijolė Bražėnaitė (JAV) ir jos 
sūnėnas Andrius Vaitiekūnas (Australija), 
dr. Rožė Šomkaitė (JAV), s. Nijolė Sadū
naitė, įvairių politinių partijų Prienų krašte 
rinkti Seimo nariai bei kandidatai į Seimo 
narius artėjančiuose Seimo rinkimuose, 
Prienų savivaldybės tarybos bei admini
stracijos, Veiverių seniūnijos, Veiverių 
Tomo Žilinsko bei Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijų vadovai ir mokiniai.

Dr. N. Bražėnaitė ir Prienų rajono 
meras A. Vaicekauskas
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Simbolinę muziejaus atidarymo juo

stelę perkirpo dr. Nijolė Bražėnaitė ir 
Prienų rajono meras Alvydas Vaicekau
skas, ekspoziciją šventino kun. Kazimieras 
Skučas. Renginio svečiai sveikino mu
ziejaus ir Juozui Lukšai skirtos ekspo
zicijos kūrėjus, rėmėjus, naująją muziejaus 
direktorę Jovitą Pauliukevičiūtę. 
Susirinkusiems koncertavo Veiverių meno 
mokyklos ir gimnazijos mokiniai.

Renginiai baigėsi iškilmingomis vai
šėmis ir „Perkūno“ vyrų choro koncertu.

Buvusių politinių kalinių ir trem
tinių bei tremtinių jaunosios kartos 
sąskrydis

Gegužės 31 d. Raudondvaryje (Kau
no r.) vyko tradicinis 7-asis Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei 
Tėvynės sąjungos Politinių kalinių ir 
tremtinių frakcijos jaunesniosios kartos 
sąskrydis. Sąskrydis buvo skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir Lietuvos kariuo
menės įkūrimo 90-osioms bei 1948 metų 
trėmimo iš Lietuvos 60-osioms metinėms 
paminėti. Į renginį susirinko gausus būrys 
buvusių tremtinių, jų artimųjų bei įvairių 
patriotinių jaunimo ir moksleivių orga
nizacijų atstovai. Sąskrydyje dalyvavo 
Seimo Tėvynės sąjungos nariai prof. Ari
mantas Dumčius, Vincė Vaidevutė Marge- 
vičienė, Vida Marija Čigriejienė, Donatas

Mindaugas Babonas su LPKTS 
Garliavos skyriaus vėliava

Jankauskas, kurie patys patyrė tremtinių 
dalią arba gimė bei augo tremtyje.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis 
Raudondvario bažnyčioje, kurias aukojo 
dekanas kun. A. Paulauskas. Bažnyčioje 
giedojo ir patriotines dainas dainavo 
Domeikavos tremtinių ir politinių kalinių 
choras (vadovė Rasa Andriukaitienė). Vė
liau sąskrydžio dalyviai vedami Lietuvos 
karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro 
(vadovas kap. Ričardas Kukulskis) 
patraukė link Tiškevičių dvaro, kur šalia 
buvusios pilies ir vyko renginys.

Šventės pradžioje buvo įžiebtas są
skrydžio aukuras, kuriam ugnį iš Veiverių 
Skausmo kalnelio atvežė šio miestelio 
Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai. Kauno 
muziejaus Tremties ir rezistencijos sky
riaus vadovas Darius Juodis apžvelgė 
svarbiausius garbingos Lietuvos istorijos 
momentus, 1948 metų tremtinė Laura 
Mačiokaitė-Janušauskienė dalinosi trem
ties prisiminimais. Susirinkusius sveikino 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas Antanas Lukša, šios 
sąjungos tarybos narys, Lietuvos žemės 
ūkio inžinerijos instituto (kuriam priklauso 
Tiškevičių rūmų kompleksas) direktorius 
Gvidas Rutkauskas, dr. Nijolė Bražėnaitė 
(JAV), Andrius Vaitiekūnas (Australija), 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius, Į LAISVĘ fondo tarybos 
pirmininkas Vidmantas Vitkauskas,
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renginyje dalyvavę Seimo nariai bei buvę 
tremtiniai. 1941 m. tremtinys iš Garliavos 
Mindaugas Babonas skaitė savo kūrybos 
eilėraščius. Meninėje programoje dalyvavo 
Lietuvos kudirkaičiai ( skaitovus parengė 
Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos 
mokytoja Danutė Blėdienė), Raudondvario 
kultūros centro vaikų tautinių šokių 
kolektyvas „Vėjo malūnėlis“ (vad. Jolanta 
Zizienė), kaimo kapela „Raudonpilis“ 
(vad. Violeta Polianskienė ir Jūratė Pėve- 
raitienė), folkloro ansamblis „Piliarožė“ ir 
romansų grupė (vad. Algis Svidinskas).

Sąskrydžio organizatoriai pasveikino 
tą dieną savo gyvenimo 85-čio jubiliejų 
minintį Antaną Lukšą. LPK.T sąjungos 
pirmininkas buvo pasveikintas gėlėmis bei 
ąžuolo vainiku. Visi susirinkusieji padedant 
karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestrui 
sugiedojo solenizantui „Ilgiausių metų“.

Sąskrydžio dalyviai susipažino su 
Raudondvario grafo Tiškevičiaus rūmuose 
įsikūrusiu kompozitoriaus Juozo Naujalio 
muziejumi, specialiai šiam renginiui 
paruošta ekspozicija „Motina tremtinė“, 
„Sibiro misija“, kurią paruošė LPKTS 
Kauno filialo narys Juozas Rimkus ir 
Kretingos filialo pirmininkė Valerija 
Žalienė.

Sąskrydyje dalyvavęs jaunimas, 
vadovaujant LPKTS jaunesniosios kartos 
komiteto nario Algimanto Džiuvės, varžėsi 
krepšinio aikštelėje dėl pereinamosios 
LPKTS jaunesniosios kartos taurės. 
Nugalėtojus apdovanojo šio komiteto 
pirmininkė Valerija Žalienė.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
tarybos posėdis

2008 m. birželio 11 d. Kaune įvyko 
išplėstinis Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
tarybos posėdis, kuriame pagal iš anksto 
paskelbtą darbotvarkę buvo svarstomi 
fondo filialo veiklos klausimai.

Posėdžio pradžioje fondo filialo tary
bos pirmininkas Vidmantas Vitkauskas 
supažindino posėdžio dalyvius su ta pro
ga atsiųstais fondo tarybos pirmininko dr. 
Kazio G. Ambrozaičio sveikinimais bei 
linkėjimais, glaustai apibendrino internetu 
vykstantį susirašinėjimą fondo filialo ir 
Lietuvos Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
veiklos ir bendradarbiavimo klausimais.

Vėliau buvo pereita prie darbotvarkės 
klausimų svarstymo. V. Vitkauskas infor
mavo posėdžio dalyvius apie fondo filialo 
vykdomą veiklą, žurnalo „Į LAISVĘ“ bei 
knygų leidimą ir platinimą, artėjančią 
tradicinę fondo studijų savaitę.

Atskirais klausimais pasisakę fondo 
filialo tarybos nariai Vidas Abraitis, prof. 
Kęstutis Skrupskelis bei kiti išsakė nuogą
stavimus dėl per mažo jaunimo dalyvavimo 
fondo filialo veikloje, svarstė galimybes 
artimiau ir glaudžiau bendradarbiauti su 
Lietuvoje įsikūrusia LFB organizacija. Pasi
sakiusieji siūlė bendradarbiavimą tarp į 
LAISVĘ fondo Lietuvos filialo ir Lietuvos 
LFB grįsti nusistovėjusia tradicija: fondo 
filialas savo veiklą ir toliau grindžia 
kultūrine bei leidybine veikla. LFB labiau 
orientuojasi į politinę veiklą. Posėdyje 
svečio teisėmis dalyvavęs ilgametis fondo 
filialo tarybos pirmininkas adv. Jonas 
Kairevičius, sėkmingos veiklos ir bendra
darbiavimo tarp šių dviejų organizacijų 
užtikrinimui siūlė rengti bendrus posėdžius, 
tartis dėl bendrų programų įgyvendinimo ir 
veiklos koordinavimo.

Kalbant apie fondo filialo veiklos 
perspektyvas buvo siūloma daugiau 
orientuotis ne į rezistencinės praeities ir 
istorijos analizavimą, bet į nūdienos 
aktualijų svarstymą bei šiuo metu 
svarbiausių problemų iškėlimą bei jų 
sprendimą. Tam turi pasitarnauti ir LFB 
leidžiamas žurnalas „į LAISVĘ“ bei fondo 
filialo organizuojamos kultūrinės, istorinės 
ir politinės studijų savaitės.
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Įvykiai ir darbai
Posėdžio dalyviai bendru sutarimu 

nutarė, kad fondo filialas veiktų ir toliau, 
kad būtų palaikomi tamprūs ryšiai tarp 
fondo filialo ir Lietuvoje veikiančios LFB 
organizacijos, kad dar bent iki šių metų 
pabaigos įprastiniu būdu (spausdintu) būtų 
leidžiamas žurnalas „Į LAISVĘ“ bei 
vasaros pabaigoje surengta tradicinė 
Į LAISVĘ fondo studijų savaitė. Fondo 
filialo tarybos nariai pasisakė, kad studijų 
savaitė rugpjūčio mėnesį būtų surengta, 
kaip ir praeitais metais, drauge su 
Ateitininkų federacija bei žurnalo 
„Naujasis Židinys“ redakcija.

Buvo konstatuota, kad pernai metais 
surengta jungtinė studijų savaitė pasiteisino: 
joje dalyvavęs gausus būrys akademinio 
jaunimo susipažino su LFB ir į LAISVĘ 
fondo idėjomis, atsirado galimybė plačiau 
paskleisti Pilnutinės demokratijos ir kitas 
LFB idėjas panašaus pobūdžio ir veikimo 
organizacijų narių tarpe.

Posėdžio dalyviai pritarė idėjai, kad 
artimiausiu metu būtų sukurta Lietuvos 
LFB intemetinė svetainė, kurioje būtų 
talpinama visa informacija apie LFB 
istoriją, svarbiausius organizacijos veiklos 
momentus, ryškiausius LFB asmenis, 
priimtus dokumentus ir šiuo metu 
vykdomus projektus bei akcijas. Pasisa
kiusieji siūlė šio projekto nesieti su 
žurnalu „Į LAISVĘ“.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
tarybos nariai ir posėdyje dalyvavę sve
čiai nutarė ateityje aktyviau bendrauti ne 
tik internetu, bet ir dažniau rinktis į 
formalius ir neformalius pasitarimus bei 
posėdžius, kurių metu būtų aptariamos 
krašto aktualijos, derinami veiksmai, 
planuojami darbai, įvairios akcijos ir pan.

Dr. Adolfo Damušio prisiminimas 
ir pagerbimas

Birželio 15 d. Kaune buvo prisimintas 
ir pagerbtas žymus Lietuvos bei užsienio 
lietuvių visuomenės veikėjas, moksli
ninkas, rezistentas dr. Adolfas Damušis. 
Ta proga, jo 100-ųjų gimimo metinių 
proga, Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias, 
drauge su kitais kunigais, koncelebravo 
bažnyčios klebonas-rektorius Kęstutis 
Rugevičius. Gausiai bažnyčioje susi
rinkusiems iškilmių dalyviams bei kitiems 
tikintiesiems, buvo primintas a. a. Adolfo 
Damušio gyvenimas bei veikla.

Vėliau iškilmių dalyviai aplankė 
dr. Adolfo Damušio kapą Kauno Petrašiūnų 
kapinėse, kur kalbėjo apie dr. A. Damušio 
asmenybę ir jo indėlį kovojant dėl Lietuvos 
laisvės bei nepriklausomybės. Kaip 
ypatingos pagarbos ženklas velioniui, prie 
jo kapo buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Iškilmingas dr. Adolfo Damušio 
gimimo metinių minėjimas buvo užbaigtas 
neformaliu pabendravimu gedulingų pietų 
metu. Ir čia, prisiminimais apie dr. 
A. Damušį dalinosi jo Žmona Jadvyga 
Damušienė, buvę bendražygiai ir 
bendraminčiai dr. Jonas Antanaitis, 
dr. Mindaugas Bloznelis, ambasadorius 
dr. Vytautas A. Dambrava, akademikas 
Zigmas Zinkevičius, į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialo bei Ateitininkų federacijos 
veikėjai Vidmantas Valiušaitis, Vidas 
Abraitis bei kiti šį iškilų mokslininką, 
valstybininką ir rezistentą pažinoję 
vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
mokslininkai, visuomenininkai bei giminės.
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PRENUMERATA

Į LAISVĘ žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams - 12 Lt.

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

valstybėse - 15 JAV dolerių.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje ir Europos valstybėse gyvenantys prenumeratoriai 
valiutinius čekius gali siųsti žurnalo administratoriui JAV Jonui Vazneliui, PO Box 328 
Beverly Shores, IN 46301-0328 USA

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

Dėl prenumeratos galima teirautis ir internetu:
• Administratorius JAV papavaz@aoi.com
• Administratorius Lietuvoje vidzav.nl@takas.lt
• Redaktorius vidmantas_vitkauskas@yahoo.com
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