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Mūsų Vytis
Nr. 2

KOVAS-BALANDIS

1964 XVI METAI

DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

REDDE QUOD DEBES

„Mes mūsų Lietuvą, kaip pelikanai girdome savo krūtinės 
krauju, mes plauname jos vargo dulkes savo kovą prakaitu 
ir našlaičių ašaromis ir tikime, kad ,vienok gi kada atsibus 
Lietuva, negi veltui tiek iškentėjo/

Lietuva dar gyva ir bus gyva, nes ,temiršta tik tie idealai, 
už kuriuos niekas nemiršta*."

(Iš pogrindžio spaudos 191f7 m.)

„Gyventi dėl Tėvynės yra taip pat heroizmas, kaip ir 
mirti dėl jos".

(Iš Lietuvos Laikinosios Vyriausybės atsišau
kimo į tautą. 1941 m. birželio 25 d.)

Turime paskirtį gyventi. Turime ir tikslą. Kaip mes gyvename, kaip 
to tikslo siekiame, priklauso nuo mūsų.

Minime ketvirčio šimto metų sukaktį, kai mūsų tauta pradėjo vargo 
ir krauju taip dažnai aplaistytos kovos metus.

Giliam susikaupime nulenkiame savo galvas ir pagarbiai atmename 
visus toje kovoje žuvusius, kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose nu
kankintus, Sibiro taigose užgęsusius mūsų laisvės kovotojus, seses ir bro
lius lietuvius.

Ir kaip anomis laisvės dienomis prie Nežinomojo Kareivio kapo ta
riame už juos maldos žodį — „Amžinąjį Atilsį“...

Jie mirė, kad Lietuva gyventų.
* * ♦

Daugelį laisvės kovų sukovojo lietuviai per tuos ilgus ketvirčio šimt
mečio metus. Gausios ir įvairios tos kovos buvo — nuo veiklos giliam 
pogrindyje iki atviro sukilimo, nuo aktyvios ginkluotos kovos iki moralinio 
pasipriešinimo tyloje.

/Lietu’K»\
I nacionalini \
Į M. Mažvydo į
V biblioteka/ 39
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Tose kovose matome aukščiausio heroizmo, nuostabaus, tiesiog nesu
prantamo pasiaukojimo momentus, bet kartu stebime apgailėtinus tauti
nio išdavimo įvykius.

Tų laisvės kovų aprašymuose skaitome giliausio patriotizmo vedamus 
pogrindžio žingsnius tautos laisvės reikalu, bet taip pat randame nesiorien- 
tavimo, nesugebėjimo sutarti bendrą kovos kelią, nemokėjimo atskirti 
tikrovės nuo iliuzijų pasireiškimus, kurie meta šešėlį tiek nepriklausomų 
dienų vadams, tiek pogrindžio vadovams.

Jiems keliami rimti užmetimai nepriklausomybės metais neparuošus 
tautos nei moraliai nei materialiai Antrojo Pasaulinio karo ir po jo *seku- 
siai epochai, o nelaisvės metais neatsižvelgus į jau žinomus, išgyventus 
ir labai pamokančius taip netolimos praeities pavyzdžius ir nepadarius 
laiku kritiškų sprendimų ir reikalingų patvarkymų išvystymui veiklos 
plano, apimančio visas gerai žinomas ir net prileistinas galimybes suti
kimui antrosios bolševikų okupacijos.

* * *
Lietuvių laisvės kova nebaigta. Mūsų Tėvynė tebėra nelaisvėje.
„Prieš mus stovi labai svarbūs ir sunkūs uždaviniai — iškovoti laisvą 

Lietuvą atkuriant ją demokratijos ir nedviprasmiško socialinio teisingumo 
pradais. Juos įgyvendins mūsų jaunoji karta tiek emigracijoje tiek ir pa
čioje Lietuvoje“.

Šie Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio testamentiniai 
žodžiai mūsų jaunesniąja! kartai įpareigoja mus tęsti Tėvynės laisvinimo 
darbą. Šios pareigos akivaizdoje, atmindami sunkias praeities kovas ir 
gausias bei skaudžias aukas, mėginame apžvelgti išeitą kelią, ieškodami 
veiksmingų ir teisingų sprendimų, vedančių į Tėvynės laisvės atgavimą.

Akademinis Skautų Sąjūdis, praeity aktyviai dalyvavęs pogrindyje, 
ir šiandien pasiruošęs atlikti savo prievolę Lietuvos laisvės kovoje.

Čikagos Lietuviu Opera, Lietuvos laisvės netekimo 2 5-mečiui paminėti, birželio 13, 
McCormick salėje, pastatė Giuseppe Verdi “Requiem” ir Bruno Markaičio, S. J. “Vil
niaus Varpai . Nuotraukoje, jungtinis choras, sudarytas iš Alice Stephens daininin- 

x kių, Operos Choro, Čikagos Vyčių Choro ir Tėviškėlės Lietuvių Evangelikų Choro.
Čikagos Simfoniniam Orkestrui diriguoja Aleksandras Kučiūnas.

V. Juknevičiaus nuotrauka f
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KELIONE Į NAKTĮ

Bronys Raila

Mūsų spaudoje, asmeniniuose atsiminimuose, politiniuose raštuose, 
dažno prakalbininko tribūnoje, o ypač romanuose ir apysakose 1940 metų 
birželio 15 diena, rupiai kalbant, vaizduojama maždaug taip: —

... Laisvoje tėvynėje tuomet buvo puiki vasara. Saulėta, šilta, jauki, 
gaiviam vėjeliui glostant vyšnių šakas, glamonėjant vaisių primegstus 
sodus. Ant stiebo sviro derlingos kviečio ir rugio varpos, žaliavo vasarojus, 
žydėjo dobilai laukuose, kvepėjo šienas lankose. Nors praėjusiais metais 
matėme, kaip akies mirksniu žlugo mūsų kaimynas lenkas pietuose, ir 
žinojome, kad toli Europos vakaruose plečiasi didžiulis karas, ir dėl to 
dažnas buvome kiek neramus dvasioje, tačiau gyvenome labai laimingi, 
alsuodami laisvos tėvynės laisve ir kylančia gerove... Ir staiga, lyg per
kūnas iš giedro dangaus, — į mūsų šalį įsibrauna bolševikai. Lyg skėriai 
pasipila iš visų pusių, viską užgrobia, griauna, naikina, suardo, areštuoja 
ir žudo žmones. Miestuose ir miesteliuose pakelia galvas burliokai ir jiems 
panašūs kitataučiai, sveikina okupantus, į valdžią iškyla ir ima siautėti 
visos tamsiausios atmatos. Kas per du dešimtmečiu buvo su meile statyta, 
puoselėta ir sukurta, virsta padugnių pasityčiojimu ir būna sugriauta per 
du mėnesiu. Raudonasis Kremliaus maskolius uždeda savo naikinančią 
okupacijos leteną. Tamsi, žiauri, kruvina naktis užslinko tėvynėje...

Toksai minčių vaizdas be abejo yra sutirštintas, perdaug suglaustas, 
gal net per banaliai suprastintas. Bet šiuo savo paprastumu jis gal yra 
arčiausias reginiams ir išgyvenimams, apie kuriuos rašoma ir pasakojama 
štai jau per pustrečio dešimtmečio. Mes, laisva ir laiminga tauta, buvome 
auka piktų priešų kėslų. Pagaliau, mes tapome raudonojo imperializmo 
grobiu. Visa tai įvyko nelauktai, netikėtai, be mažiausios mūsų kaltės. 
Tai buvo likimas, kuriam buvo neįmanoma pasipriešinti ir kur mes vieni 
nieko nebūtume galėję pakeisti.

Tad mums nieko kito nepaliko, kaip tik jausmingas tokio savo likimo 
vaizdavimas su teisingojo skausmu ir tikinčiojo viltimi, kad teisingumas 
būtinai kada nors vėl laimės. Kitoks įvykių įvertinimas ar gilesnė kritika 
šiandien būtų beprasmiška, gal net žalinga, kiekvienu atveju skambinti 
priekaištu savo tautai ir ypač tiems, kurie jos gyvenimui anuomet vado
vavo. 

* * *

Bet praėjus ketvirčiui šimtmečio, jausminis įvykių vertinimas galėtų 
pasibaigti. Jei jausminis išgyvenimas su visa tos tragedijos patetika vy-
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Man rodos, kad ir poetų ir prozaikų kriticizmas galėjo būti kiek aš
tresnis jau anais laikais, o ypač šiandien, kada iš ilgesnio laiko nuotolio 
visa dar aiškiau matyti. Tatai reikalinga ir istorinei tiesai ryškiau atskirti, 
ir iš skaudžių patyrimų apčiuopiamiau pasimokyti, ir mūsų tautos būdui 
sutvirtinti. Viso to mums dar reikės ir su kiekvienu dešimtmečiu vis 
labiau.

Bet karas ir jo pasėkoje nepriklausomos Lietuvos valstybės sužlugdy
mas nebuvo vien tik nepalankių geografinių padėčių ir iš anksto primesto 
likimo žaismas. Atsakomybė čia yra labiau visuotinė ir visiškai žmogiška.

Pirma, — atsakomybė lenkų, kurie po I Pasaulinio Karo atkūrė vals
tybę su fantasmagoriškomis ambicijomis ir visą laiką buvo svarbiausia 
kliūtimi Baltijos erdvėje bei rytinėje Europoje įtvirtinti solidarų ir svei
ką tarpinių valstybių bloką, pakankamai stiprų išlyginti ir reikalui esant 
pasipriešinti palaipsniui stiprėjančioms rytų ir vakarų imperialistinėms 
užmačioms.

Antra, — atsakomybė vokiečių, ypač jų vulgariausios ir arogantiš- 
kiausios išraiškos — nacionalizmo, kuris Europos tautų draugišką sugy
venimą padarė nebeįmanomą civilizuotame lygyje. Semdamasis politinę 
etiką iš primityviųjų amžių ,hitlerizmas mojosi visai išnaikinti rytų Eu
ropos tautas. Bet barbariškoje kovoje jis pats žlugo, sunaikindamas jėgų 
pusiausvyrą rytų ir centro Europoje, atidarydamas kelią į vakarus raudo
najam Maskvos imperializmui, užtraukdamas nelaisvę visai eilei laisvai 
klestėjusių tautų.

Trečia, — tradicinis senosios carų Rusijos imperializmas, per porą 
dešimtmečių gabiai perdažytas komunistinės ideologijos spalvomis, „so
cialinių revoliucijų“ keliu siekiantis užgrobti ne tik Pabaltijį, Lenkiją ir 
Balkanus, bet visą Europą, Aziją ir pagaliau pasaulį.

Ketvirta, — atsakomybė Vakarų, ypač amerikiečių ir anglų, sunkiose 
II Pasaulinio Karo grumtynėse pametusių savo tradicinį misionierišką 
(tegu dažnai ir hipokritišką) laisvės ir demokratijos idealų įtvirtinimo 
kelią, aklai ir šaltai išdavusių rytų ir centro Europą ir vėliau Azijos dalį 
bolševizmui — pačiai brutaliausiai diktatūrinio totalizmo ir žmogaus lais
vių išniekinimo formai.

Pagaliau, penkta, — atsakomybė mūsų pačių, visų pabaltiečių, nepa
jėgusių suprasti savo padėties ir nenorėjusių susijungti į stambesnį poli
tinį ir karinį vienetą, kuris būtų juos daugiau pakėlęs į reikšmingesnio 
tarptautinio subjekto vaidmenį. O specialiai dėl lietuvių, mūsų atsako
mybę dar galėtume paryškinti klausimu: ar mes iš tikrųjų padarėme 
viską ir taip, kad mūsų laisvė ir valstybinio nepriklausomumo teisė būtų 
buvusi ginta visomis priemonėmis, geriausiu būdu, deramu metu, drauge 
padedant pačius stipriausius teisinius ir moralinius pagrindus tautos išlais
vinimui ateityje?

II

Šis platesnis Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvės netekimo 
tragedijos akiratis mūsų problemą daro aiškesnę, lengvina ją giliau su
prasti ir net, kaip daugelio vis samprotaujama, ją, taip sakant, pateisinti. 
Toksai metodas yra senas, kaip pasaulis. Pirmiausia jis reiškia neišvengia-
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mybę sutikti su įvykusiais faktais, paskui pripažinimą, kad jeigu jau taip įvyko, tai greičiausia kitaip ir negalėjo įvykti, ir pagaliau labai seno barbarų dėsnio išpažinimą, kad jėga ir josios būdu įvykdyti aktai galų gale politikoje išreiškia teisės normas.Toks mąstymas praktiškai tebevyrauja ne tik vakarinių demokratijų, bet ir visame pasaulyje, nežiūrint humanistinių ideologijų gražiausių šūkių ir abstrakčių teorinių išvedžiojimų. Veikia jis ir mus, ir negalima neigti, kad šiuose lietuviškuose mąstymuose bei nuotaikose dėl mūsų laisvės tragedijos eigos nebūtų logikos. Maža lietuvių tauta ir kariškai nedaug pajėgi mūsų valstybė šioje didžiųjų įtampų ir kaimyninių imperializmų sankryžoje juk nieko kito ir negalėjo padaryti, kaip tik „laikinai“ nusilenkti smurtui, pasiliekant švarią sąžinę, kad ji stojo už teisę ir teisingumas liko jos pusėje.Pagaliau, nežiūrint ką ir kaip mes būtume darę, kaip narsiai ko- vęsi prieš kaimynų ultimatumus ir invazijas, vistiek, karui pasibaigus, mus būtų turėjęs ištikti tas pats „likimas“, kaip ir kitas tų europinių sričių tautas, net žymiai stambesnes už mus, kaip pvz. Čekoslovakiją, Lenkiją ar Rumuniją. Mums vistiek būtų buvusi primesta sovietinė santvarka ir mes būtume raudonojo Kremliaus imperializmo replėse, tik gal su tuo nežymiu skirtumu, kad anie kiti kraštai šiandien tapo sovietiniai satelitai, taigi, tarptautine prasme išlikę atskirais valstybiniais subjektais, o Baltijos kraštai paversti be jokių apribojimų rusiškai sovietinėmis kolonijomis.Na, šis skirtumas nėra toks jau nežymus. Jis yra mums daug labiau skausmingas dabartyje ir gali būti nepalankus ateityje. Ir šiuo atveju, man rodos, mes ne viską padarėme deramu laiku (karine, teisine ir moraline prasme) šiam kolonijiniam būviui išvengti ar bent okupacijos formai pakeisti. Tai pasakytina apie visas tris Baltijos valstybes, nors Lietuvos atvejis įvykių pynėje buvo sudėtingesnis ir dramatiškiausias.Tatai kaip tik yra atvejis, kur nuomonės ir kritiškas įvykių raidos vertinimas galėtų įvairuoti. Be abejo, mums šiandien visa palengvina prabėgusi šimtmečio ketvirčio perspektyva. Mūsų tėvams ir vyresniesiems anuomet iš karto, kai kada visai akluose ėjimuose, buvo žymiai sunkiau apsispręsti. * * *Per dvidešimtį metų -lietuvių tautos brendimas laisvei ir nepriklausomybei buvo pažymėtinai spartus, teigiamas, beveik pavyzdingas. Tautos vaikai mokėjo narsiai kovoti už laisvę, atmušė priešų kėslus iš trijų pusių, sukūrė jaunos valstybės rūmą, ramiai ir rimtai, bet kietai ir atkakliai gelbėjo Klaipėdos krašte atsistoti prie Baltijos jūros, o rytuose nepadaryti jokių nuolaidų lenkų okupuotos mūsų istorinės sostinės atgavimo siekimuose. Santykiuose su Lenkija ir vėliau ypač su hitlerine Vokietija Lietuvos pozicija buvo nelengva, dažnai labai sunki, grėsminga ir rizikinga. Reikėjo daug sveikos nuovokos, drąsos ir tvirtos valios išlaviruoti kaimynų imperializmų sankryžose, tvirtai ir pilnai apginti savo teises.Tačiau prieš pat II Pasaulinį Karą per du pastaruoju metu Lietuva pagrečiui patyrė skaudžių smūgių, giliai pažeidusių jos garbę, jos teisines ir realias pozicijas ir galbūt net pasitikėjimą ateitimi.
44
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Pirmasis smūgis, lenkams išprovokuojant pasienyje jų kareivio nušo
vimą, kaip juokingą ir nereikšmingą pretekstą, buvo Lenkijos ultimatu
mas Lietuvai 1938 m. kovo 18 dieną, reikalaujantis tuojau užmegzti nor
malius diplomatinius santykius. Lenkams okupavus Vilniaus kraštą, 
Lietuva nepalaikė su Lenkija diplomatinių santykių ir nepripažino teisėto
mis esamų valstybinių sienų. Tokį Lietuvos nusistatymą, kaip nuolatinio 
protesto išraišką, palaikė visos lietuviškos vyriausybės ir visa tauta.

Po skubių pasiteiravimų tuojau paaiškėjus, kad savo teisei ginti ne
bus galima gauti realios pagelbos nei iš didžiųjų Vakarų valstybių, nei 
iš Vokietijos, nei iš Rusijos, nei iš kitų dviejų mūsų Baltijos santarvininkų 
(visur girdėjosi patarimas Lietuvai nusileisti), Lietuva jautėsi priversta 
priimti Lenkijos ultimatumą. Tiesa, jis nereiškė, kad tuo Lietuva išsižada 
formaliai savo teisių į sostinę ir pripažįsta sieną su Lenkija, kaip teisėtą, 
tačiau moraliniu atžvilgiu ultimatumo priėmimas buvo labai skaudus 
smūgis, giliai pažeidęs mūsų tautines ambicijas ir parodęs mūsų bejė
giškumą ar bent neryžtingumą stipresnės jėgos grėsmės akivaizdoje.

Lenkijos ultimatumo istorija dar nėra pilnai ir objektyviai išaiškinta. 
Galbūt diplomatinių santykių užmezgimui iš abiejų pusių buvo aiškintasi 
ir ruoštasi jau nuo anksčiau? Tačiau tokiu atveju Lietuvos politikos va
dams nepavyko problemos išspręsti taip, kad sprendimas būtų buvęs pa
siektas ramesniu ir gražesniu, o ne ultimatumo keliu. Antrą vertus, vargu 
galima teigti, kad ultimatumo priėmimas buvo vienintelė neišvengiama 
būtinybė. Šiaip ar taip, jis lietė Lietuvos sostinę, mūsų teises ir mūsų tau
tos garbę, taigi, buvo tiek svarbus, kad tuo momentu labai didelė Lietu
vos visuomenės ir net kariuomenės dalis galvojo ir jautė, jog su tuo kyla 
kita „neišvengiama būtinybė“: — čia greičiau būtina rizikuoti ir neiš
vengiama kovoti.

Lietuvai Lenkijos ultimatumą atmetus, be abejo būtų sekę stambūs 
ar bent lokaliniai kariniai veiksmai. Labai abejotina, ar tokiu atveju neut
rali būtų likusi Rusija, o juo labiau hitlerinė Vokietija, kuriai Lenkijos 
brovimasis į Pabaltijį visokiais atvejais buvo nepakenčiamas. Lenkų šlech- 
tiškas kovingumas, ko gero, būtų susvyravęs ir gal sugniužęs. Lietuva 
būtų pasirodžiusi, kaip ryžtinga ir kieto nugarkaulio valstybė, jos teisės 
dar ryškiau apgintos, jos prestižas pakilęs, mūsų tautos būdo ir moralės 
kietumui pridėtas naujas įspaudas.

* * *

O juk šuoliais artėjo laikas, kai taip reikėjo vis naujų akstinų tautinei 
moralei ir ryžtingumui!

Lygiai po metų, 1939 m. kovo 20 dieną, hitlerinė Vokietija ultimaty
viai pareikalavo perleisti jai autonominį Klaipėdos kraštą, laužant tarp
tautines sutartis dėl Klaipėdos ir Lietuvos-Vokietijos sienų sutarčių. Šis 
ultimatumas buvo ypač rimtas ir skaudus tiek moraline, tiek ekonomine 
prasme, nes šį kartą reikalautoja buvo didelė ir kariškai galinga valstybė, 
beje, neslepianti savo užsimojimų anksčiau ar vėliau pasiglemžti visą 
Pabaltijį ir Rusiją...

Lietuvos vyriausybė be ilgesnio dvejojimo Hitlerio ultimatumą pri
ėmė. Atsiminus, kaip visa Europa bejėgiškai ir begėdiškai hitleriniams
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nasrams anuomet perleido Austriją ir Čekoslovakiją, nebuvo galima tu
rėti jokių iliuzijų dėl Lietuvos galimybių atsispirti rudųjų teutonų invazi
jai. Tačiau kaip bebūtų suprantamas ir pateisinamas šis skaudus Lietuvos 
kapituliavimas, ilgesnio laiko ir vėliau sekusių patyrimų perspektyvoje jis 
atrodo gal kaip natūralus, bet save klaidinantis bandymas prailginti dar 
metams savo egzistenciją ir laisvę. Metai laiko tėkmėje tai tik akimirka, 
gi moralinis smūgis ir tautos pasitikėjimo ir stangrumo gniuždymas nors 
neapskaičiuojamas, bet aiškus ir su savimi nešantis kitus prastus padari
nius .

Lietuvai nesutikus Hitlerio ultimatumą priimti, naciai be abejo būtų 
jėga užėmę Klaipėdos kraštą. Ar būtų ėję toliau, kaip įsakmiai grasino, 
ir paėmę visą Lietuvą savo „protektoratan“, neįmanoma atspėti. Tuo metu 
gal ir ne, nes jie dar nebuvo pasiruošę labiau gadinti savo santykių su 
Rusija, o antrą vertus, drauge su ultimatumu patys pasiūlė „nuolaidą“, 
Klaipėdos uoste suteikdami Lietuvai specialią zoną mūsų prekybos ir eko
nominiams interesams tenkinti.

Griežtas ir gal kruvinas Lietuvos pasipriešinimas hitlerizmui, be abe
jo, mūsų nepriklausomybės sutemas būtų paskubinęs, bet blogiausiu at
veju tik vieneriais metais. Bet lietuvių tautos prestižą ir Lietuvos vaid
menį rytų Europoje toks mūsų tautos ryžtingumas būtų tik ryškiai 
sustiprinęs. Taip pat savaime aišku, kad jis būtų sudaręs mūsų tautai ki
tokį „likimą“ ir žymiai kitaip fasonavęs vėlesnius santykius su Rusija. 
Bolševikinė okupacija Lietuvoje būtų prasidėjusi ne 1940 metais, bet tik 
1944 metais, ir ar jos forma būtų lygiai ta pati, kaip yra dabartinė, ir 
kaip Lietuvos likimas būtų nuspręstas Jaltoje, šiandien būtų tuščia spe
kuliuoti.

Taigi, didysis karas ir didieji bandymai atėjo mums pačiu blogiausiu 
laiku. Po dviejų dešimtmečių sveiko ūgio ir brendimo Lietuvos valstybi
nis kūnas buvo sužalotas, tauta du kartu brutaliai paniekinta, jos moralė 
sužeista, rezistencinis ryžtas nustelbtas, nusistovėjęs jos geopolitinės lai
kysenos pastatas iš pamatų sudarytas. Šviesesnio rytojaus laukimas būtų 
buvęs daugiau, negu vaikiškas optimizmas.

III

Po Klaipėdos krašto atplėšimo, Lietuvą tiesioginiai paliečianti padė
ties raida Europoje ėmė keistis jeigu dar ne žaibo greitumu, tai vis dėlto 
sparčiais šuoliais ir kiekvieną kartą mums pavojingyn.

Iš tikrųjų, mūsų valstybinės nepriklausomybės sutemos buvo apspręs
tos ir galo pradžia užsimezgė ne vėliau, bet jau 1939-siais metais. Tų metų 
pavasarį Anglija ir Prancūzija Maskvoje užvedė pusiau slaptas derybas 
su Rusija sudaryti karinei sąjungai prieš hitlerinę Vokietiją. Bolševikai 
tuojau pastatė aiškią sąlygą: karinės sąjungos sudarymu jie domėsis tik 
tada, jeigu jiems būsiąs garantuotas laisvas karinių pajėgų praleidimas į 
vakarus per Lenkiją ir Pabaltijo valstybes. Anglams ir prancūzams su 
tokia sąlyga nesutikus, sovietai staiga ir be ceremonijų pasitarimus nu
traukė. Tai buvo akivaizdus ženklas, kad Rusija karo (ir gal net ne karo) 
atveju ruošėsi užimti Lenkiją ir Pabaltijį.

46

9



Negavę savo užsimojimui palaiminimo iš vakariečių, sovietai netrukus 
jį gavo iš ... hitlerinės Vokietijos. Tik su tuo skirtumu, kad čia reikėjo 
daryti nuolaidų ir sutikti su grobio pasidalinimu maždaug pusiau. Vo
kietijai galutinai pasiruošus užimti Dancigą ir lenkų „koridorių“, jau pa
čiose karo išvakarėse (1939 m. rugpjūčio 23 d.) sekė garsusis Hitlerio ir 
Stalino „nepuolimo paktas“, kurio tuo metu dar slaptuose prieduose buvo 
sutarta pasidalinti Lenkiją ir, be to, sovietų kontrolei atiduoti Suomiją, 
Estiją ir Latviją. Vienintelę išimtį Hitleris išsiderėjo Pabaltijyje tik dėl 
Lietuvos: jos teritorija turėjo likti „neutrali“, praktiškai perleista Vokie
tijos įtakai.

Jei Pabaltijo valstybių ir Lenkijos pozicija per du dešimtmečius iš 
dalies galėjo remtis vokiečių-rusų interesų prieštaringumu, dabar ši padė
tis, varžovams susitarus, iš pagrindų pasikeitė ir pasibaigė. Nuo to aki
mirksnio ir ant mūsų valstybės pakybo Damoklo kardas ir tautos laisvė 
atsidūrė aštriausiame pavojuje. Tik neatrodo, kad mes tai būtume iš karto 
įsisąmoninę ir giliai supratę ...

* * *
Žinoma, naujoji padėtis buvo, taip sakant, be išeities, jeigu neskaityti 

tuomet dar labai miglotos iliuzijos ir savęs raminimo, kad iškilusį karą 
laimės Vakarų sąjungininkai, sumušdami pirmiau Hitlerio nacizmą, o 
vėliau ir Stalino bolševizmą.

Vokiečių karui su Lenkija prasidėjus ir tuojau jos pusėje stojus Pran
cūzijai ir Anglijai, Lietuvos vyriausybė paskelbė savo visišką neutralumą, 
kas atrodė natūralu ir logiška, bet tai buvo tik beletristika. Tatai nereiškė, 
kad mūsų neutralumą lygiu būdu respektuos plėšikų pakto partneriai. 
Tačiau Berlynas mums įsakmiai kėlė sugestijų, gundė ir galiausiai stebė
josi, kodėl Lietuva apsisprendė būti neutrali net Lenkijos atžvilgiu, 
kodėl ji nesiryžo pasinaudoti proga atsiimti savo okupuotą sostinę Vilnių, 
už kurią taip atkakliai teisiškai, moraliai ir diplomatiškai kovojo per du 
dešimtmečiu.

Šie gundymai, be abejo, nereiškė jokio nacių prielankumo Lietuvai, nei 
buvo vokiečiams įdomūs karinių atžvilgiu, nes jie buvo tikri patys bema
tant susidoroti su lenkais. Berlynui tik būtų buvę kiek maloniau, kad 
štai ir jų pusėje atsirado vienas sąjungininkas ir, svarbiausia, tuo jie galė
jo užtikrintai tikėtis atstumsią sovietų įtaką Lietuvoje. Neabejotina, kad 
Lietuvos įsijungimas į karą prieš Lenkiją tikslu atgauti savo okupuotą sos
tinę mūsų padėtį visam karo būviui būtų pakeitęs ir sovietų okupaciją 
atitolinęs dar ketveriems, penkeriems metams. Greičiausia kiek kitoks 
būsų buvęs ir vėliau atėjęs nacių okupacijos trimetis.

Lietuvių tautoje šis mūsų vyriausybės nusistatymas nesinaudoti proga 
sayo teisėms ginti tegu ir ypatingu būdu bei laiku nebuvo priimtas visai 
vienodai ir vienbalsiškai. Tam tikra dalis mūsų visuomenės, ypač jau
nuomenės, o taipgi kariuomenėje ir politiniuose sluogsniuose reiškė abe
jonių ir rodė nusivylimo, kodėl mes liekame pasyvūs ir nesiryžtame 
įgyvendinti tai, ką laikome mūsų švienčiausia teise. Net Tautininkų Są
jungos generalinis sekretorius J. Statkus tuo metu Vairo žurnale paskelbė 
straipsnį (be parašo), kuriame kritikavo tokią vyriausybės poziciją, už 
ką žurnalas buvo konfiskuotas ir jo leidimas, berods, trim savaitėm su
stabdytas ...
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Ši neutrali Lietuvos laikysena Lenkijos atžvilgiu netrukus davė savo 
galutinius padarinius. 1939 m. rugsėjo 28 d., kai visa Lenkija buvo parblokš
ta, vokiečiams užėmus Varšuvą ir centrinę Lenkiją, gi bolševikams „iš
vadavus“ gudiškas ir ukrainietiškas provincijas rytuose, o taip pat užėmus 
ir Vilniaus kraštą, Reicho užsienių reikalų ministras von Ribbentropas 
dar kartą nuskrido Maskvon retušuoti slaptuosius susitarimus. Jie buvo 
pakartoti, patvirtinti ir patikslinti. Ir šį kartą Lietuva buvo galutinai 
atiduota Rusijai, vokiečiams tik dar pasilaikant neaiškias pretenzijas į 
tris apskričius Užnemunėje, kurie vėliau taip pat buvo parduoti.

* * *
Tų metų rudenį, spalio mėnesį, Maskva nedelsdama pradėjo katės ir 

pelių žaidimus Pabaltijyje.
Lietuvai, kaip lygiai ir kitoms valstybėms prie rytinio Baltijos pa

jūrio dabar buvo pasibaigusios visos galimybės toliau tęsti kokius nors 
šachmatinius lošimus. Klausimas atsistojo pats tragiškiausias, pats rim
čiausias, nebeišsukamas ir nebepakeičiamas: pavieniui ar atskirai, ar 
mes ginsime savo tautų laisvę ir valstybines nepriklausomybes, ar pasi
duosime sovietų „globai“? Ar „laikinai“ pasiduodami, mes išlauksime 
geresnių laikų? Ar iš viso būtų prasmės ginklu priešintis prieš aiškiai 
mus visus persveriančią karinę jėgą?

Beveik visi mes tuomet vengėme duoti aiškius atsakymus į šiuos 
be galo svarbius ir nepakartotinos reikšmės klausimus. Dangstėme juos 
švelninančiais žodžiais, maišėme juos su iliuzijomis, skiedėme viltimis . 
ar tik trafaretiškiausiais tuščiažodžiavimais, kaip pvz., kad „daugiau ne- 
atiduosime nė vienos pėdos savo žemės“. Betgi atsakymus davė mūsų 
laikysena, mūsų gyvenimas ir šalčiausia įvykių eiga.

Peržvelkime keliais žodžiais tų įvykių kroniką: —
Kremlius pirmutinę išsišaukė mažiausią Pabaltijo valstybę, Estiją, 

,pasiūlydamas“ pasirašyti „tarpusavinės pagelbos“ sutartį ir pas save 
įkurdinti karines sovietų įgulas. Estija 1939 m. rugsėjo 28 d. sutiko.

Antra Maskvon iššauktoji buvo Latvija, ji gavo tuos pačius „pasiū
lymus“ ir juos 1939 m. spalio 5 d. pasirašė.

Po kelių dienų trečioji viešnia jau buvo Lietuva. Karinių įgulų kiekio 
reikalavimai jai buvo didesni, ji kiek atkakliau spyrėsi ir ilgiau derėjosi, 
gavo dovanų Vilnių, bet ir Lietuva sutartį 1939 m. spalio 10 d. pasirašė.

Galiausiai buvo iššaukta ketvirtoji ir stambiausia Pabaltijo valsty
bė, Suomija, kuriai buvo pasiūlyta ta pati karinė „pagalba“ ir dalies 
teritorijos atsižadėjimas. Suomija nesutiko ir netrukus prasidėjo per tris 
mėnesius trukęs karas, kurio metu suomių tauta parodė didvyrišką ryž
tingumą, sukėlusį jai laisvojo pasaulio pagarbą ir moralines simpatijas. 
Suomija nebuvo okupuota, bet negavusi apčiuopiamai stambios para
mos iš niekur, buvo priversta pasiduoti ir neteko sovietų reikalautų teri
torijų.

Tokiu būdu raudonieji caristai 1940 metų pradžioje tvirtai atsistojo 
visame rytiniame Baltijos pajūryje.

♦ * ♦
Lietuvos atvejis šioje kronikoje buvo truputį skirtingesnis nuo Lat-
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vijos ir Estijos, truputį sudėtingesnis ir mums dramatiškesnis.
Ne tik vienas šių eilučių autorius jau anuomet buvo nuomonės, kad 

mes padarėme stambią klaidą nesiryždami iš griūvančios Lenkijos patys 
atsiimti savo sostinę Vilnių, bet laukėme, kol ją mums padovanojo Rusija. 
Psichologiškai tai buvo liūdnas ir labai kartus įvykis mūsų dvasiai, o 
Rusijos rankoje patogi žaidimo korta. Nuodingoji sovietinio imperializ
mo piliulė galėjo būti mums patiekta, ją sentimentaliai aptepus pasaldin
tu šokoladu. Todėl mes nepajutome jos tikrojo kartumo, lengviau suti
kome ją nuryti, stambių sovietinių kariuomenės įgulų įsileidimas mūsų 
kraštan neatrodė toks tragiškas, o daugelis net nuoširdžiai džiaugėmės, 
kad štai pagaliau atgavome savo išsvajotąją Jeruzalę — Vilnių. „Vilnius 
mūsų, Lietuva rusų“, — ėmė dainuoti tie, kuriems ir tomis dienomis dar 
nestingo humoro...

Kritiškai vertinant visų Pabaltijo valstybių reikalus anoje kroni
koje, iškiltų banalus klausimas: tai kas gi reikėjo daryti? Be abejo, ir 
šiandien atsakymai nebūtų vienodi, bet laiko perspektyvoje visiems jau 
lengvesni. Šiandien dažnas jau sutiktume, kad viena iš svarbiausių prie
žasčių, palengvinusi mūsų kraštų sovietizaciją, buvo visų keturių Pabal
tijo valstybių nesolidarumas, užsidarymas ambicingo tautinio atskirumo 
kiaute ir šimtmetinių istorijos patyrimų nedovanotinas užmiršimas.

Jeigu anksčiau nesupratome, nesugebėjome ir nenorėjome suglau
dinti iš rusiško carizmo išsilaisvinusio mūsų tautų likimo federaliniais 
ryšiais, tai bent II Pasaulinio Karo išvakarėse turėjome paskubėti įgy
vendinti realią politię ir karinę sąjungą. Rusai būtų bandę ją išardyti ir, 
be abejo, mus virškinti paskirai, bet į kiekvieną ir bet kuriai sąjungos 
narei padarytą sovietų ,,tarpusavinės pagelbos“ ir įgulų įsileidimo pasiū
lymą ar reikalavimą visų mūsų atsakymas tuo pačiu laiku turėjo būti 
vienodas, — toks, kaip suomių.

Agresinis sovietų karas būtų visvien kilęs, bet sovietams jis būtų 
buvęs daug sunkesnis, negu prieš vieną Suomiją, daug keblesnis, daug 
nemalonesnis ir triukšmingesnis tarptautinėje opinijoje. Jeigu jis, kaip 
ir suomiams, būtų pasibaigęs mūsų nusileidimu, jis būtų daug giliau 
visame pasaulyje įtvirtinęs mūsų tvirtą valią būti nepriklausomais ir 
tikėjimą mūsų ryžtingumu bei nusipelnijimu likti laisvais. Žmonių gy
vybės aukų ir kitokių nuostolių jis kiekvienu atveju būtų turėjęs mažiau, 
negu jų vėliau buvo per sovietines okupacijas.

1939 m. spalio 10 d. buvo juodžiausioji diena nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. Sutikimas be pasipriešinimo priimti Sovietų Rusijos reikalavi
mus buvo tikroji galo pradžia mūsų laisvei.

IV

Savaime suprantama, kad mažosios valstybės negali diktuoti pa
saulinės įvykių eigos, dažnai turi nusileisti didžiosioms ir silpnesnis de
rintis prie stipresniojo sudarytų sąlygų. Tačiau visada yra riba, už kurios 
sąmoninga, laisva ir save gerbianti tauta nebegali eiti.

Tokia riba buvo prievartinis sovietų aktas įkurdinti rusiškas-bol- 
ševikiškas stambias karines pajėgas mūsų teritorijoje, kaip lygiai Lat- 
vijoje ir Estijoje, kuomet šios valstybės skelbėsi neutralios ir kare visai

49

12



nedalyvavo. Mums reikėjo nesutikti, nepriimti ir priešintis kas bebūtų, 
nes tai buvo permatomai užmaskuotas pirmasis konkretus rusiškojo im
perializmo aktas ir mūsų nepriklausomybės užsmaugimas. Pasipriešini- 
man turėjo vesti mūsų įsisąmonimas tautinei laisvei, įstatymų uždėta 
prievolė, pareiga prieš istoriją ir prieš ateitį. Tam išlaikėme ir vis stipri
nome savo kariuomenę, pasiaukojimo už laisvę dvasioje buvo auklėjama 
jaunuomenė, visuomenė, kariuomenė ir visa tauta. Jei dar galėjome kar
čiai nuryti lenkų ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo, jei 
dar galėjome nukęsti Klaipėdos krašto atplėšimą, tai nebegalėjome nei 
nuryti, nei nukęsti Rusijos pasikėsinimo atsisėsti mūsų namuose. Nejaugi 
buvo galima abejoti, kad šis įnamis nesėdės mūsų svetinėje, kaip ramus 
ir malonus svečias?

Bet mes vis raminomės, džiaugėmės sostinės atgavimu, buvome pa
tenkinti europinio karo sąlygomis sparčiai kylančia mūsų ekonomine 
gerove. Net Seimas „tarpusavinės pagalbos“ sutartį patvirtino ratifika
vimui, — tokią sutartį, kuri svetimų karinių jėgų įvedimu jau ribojo mū
sų suverenumą, buvo aiški 1920 m. liepos 12 d. taikos sutarties su Rusija 
dėl Lietuvos sienų nustatymo karikatūra ir laužė visas kitas mūsų ir so
vietų pasirašytas politines sutartis.

Neišnaudoję karo pradžioje galimybės patys grąžinti savo sostinę, 
pabūgę kitokių nors irgi labai pavojingų išeičių nepakliūti į sovietų 
„įtakos zoną“, mes geruoju sutikome patikėti savo likimą Kremliui. Po 
1939 m. spalio 10 d. laikrodis jau girdimai tiksėjo paskutines mūsų lais
vės valandas... 

* * *
Pasilikę dar keli sąlygotos laisvės mėnesiai iš tikrųjų buvo jau iš 

pagrindų pakeitę mūsų manevravimo galimybes ir sekančių veiksmų 
tikslus. Dabar jau buvo nebe laikas rimtai galvoti apie bendrą Pabaltijo 
tautų pasipriešinimą Kremliaus imperializmui. Nebe laikas galvoti ir 
apie kiek reikšmingesnį vienų lietuvių karinį pasipriešinimą. Dabar be
liko vienintelė taktika ir strategija: kaip pasiruošti atvirai ir galutinei 
sovietų okupacijai, kaip susitvarkyti, kad priešas gautų ko mažiausia 
mūsų ginklų, turtų, pinigų, ir jo numatytų sunaikinimui žmonių, kai 
parengti rezistencijos pogrindį, iš kurio įvairios tautinės grupės turės il
gesnį laiką vesti išlikimo kovą, kokius atlikti teisiškai politinius aktus, 
kurias būtų ryškiai pabrėžtas mūsų šalies okupavimas, visos tautos ir 
jos vyriausybės nesutikimas pasiduoti, pagaliau, kur ir kaip įkurdinti 
Lietuvos egzilinę vyriausybę ir kaip sutelkti laisvųjų pasaulio lietuvių 
pastangas talkininkauti tėvynės rezistencijai ir tautos išlaisvinimo bylai.

Prezidento A. Smetonos fragmentiniuose atsiminimuose vėliau skai
tėme užsiminimą, kad jis buvo raginęs vyriausybę pasiruošti gresian
čiam dar didesnės nelaimės atvejui, bet, esą, kai toks momentas atėjo, 
paaiškėjo, kad nieko nebuvę padaryta. Tatai rodytų, kad diktatūrinio 
režimo bent tuo laikotarpiu mes jau tikrai nebeturėjome...

* * *
Pagaliau, 1940 m. birželio 14 d. nerimo ir rezignacijos laikotarpis 

pasibaigė ir neišvengiamai, kaip saulės nusileidimas vakare, atėjo pasku
tinis Sovietų Rusijos ultimatumas Lietuvai. Ši birželio 14-sios data yra
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daug skaudesnė ir istoriškai svarbesnė, negu kita lygiai po metų sekusi birželio keturioliktoji, kurią tremties lietuviai kasmet iškilmingai apverkia, nes ta antroji buvo tik pirmosios dalinė pasekmė, o ta pirmoji buvo Lietuvos nepriklausomybės nužudymas ir ilgus metus trunkančių okupacijų naktis.Paskutinis sovietų ultimatumas Lietuvai buvo tik gramėzdiškas Kremliaus žaidimas, nes taip jau pasaulyje priimta, kad skelbiant kam karą ir siekiant pasigrobti svetimas žemes paprastai mėgstama iškelti aukos „nusikaltimus“ ir „nedorybes“. Todėl ir Lietuvą Kremliaus teismas pripažino kalta, kad ji sulaužiusi tarpusavinės pagalbos sutartį, negarantavusi sovietinių įgulų saugumo, ir pareikalavo per kelias valandas įvykdyti tris dalykus: 1. nubausti vieną vyriausybės ministrą ir vieną aukštą saugumo valdininką, 2. sudaryti vyriausbę, kuri būtų priimtina ir palanki Sovietų Rusijai ir 3. įleisti Lietuvon neribotą raudonosios armijos kiekį.Savaime aišku, kad tokie reikalavimai reiškė formalią Lietuvos nepriklausomos valstybės pabaigą. Tatai suprato prezidentas ir kai kurie ministerial, kurie buvo linkę sovietų ultimatumą atmesti. Galbūt suprato ir tie ministerial bei kariuomenės vadai, kurie pasisakė už ultimatumo priėmimą tuo keistu pretekstu, kad jau nebebuvę laiko kitaip pasielgti, nes priešintis būtų per vėlu ir beprasmiška. Užsienio reikalų ministeris kitą rytą Maskvoje sovietų vyriausybei pranešė, kad ultimatumas priimtas, ir tą pačią dieną prasidėjo „taikinga“ Lietuvos karinė okupacija, mūsų vyriausybei ir kariuomenės vadovybei duodant įsakymus tautai draugiškai sutikti raudonarmiečius, o prezidentui su keliais artimaisiais pabėgant iš Lietuvos.Šis paskutinis mūsų valstybės tragedijos aktas vis dar nėra išsamiai, tvarkingai ir bešališkai išrištas bei aprašytas, todėl sutinkame, kad vis dar priklauso vadinamai kontroversijų sričiai, ir kad čia vis dar gali būti įvairaus faktų išdėstymo ir jų interpretacijos. Tačiau vienas dalykas yra principinis ir jis vargiai gali būti pakeičiamas bet kokių faktų ir interpretacijų: — ar gali būti toks atsitikimas, kada ginti savo valstybės nepriklausomybę ir tautos laisvę yra per vėlu, nebėra laiko ir prasmės? Man rodos, ne. Niekados nepervėlu, visados yra laiko ir pačios brangiausios prasmės. Tai rodo visa eilė pavyzdžių po praėjusio karo ligi pastarų dienų, kur daug mažiau subrendusios, primityvios, net puslaukinės tautelės ir gentys parodė didelio ryžtingumo nelygioje kovoje laimėti laisvę.Išskyrus suomius, mes kiti pabaltiečiai padarėme sunkią, daug jau kaštavusią ir gal nemažiau dar kaštuosiančią klaidą, kad neviltyje ir nepasitikėjime pasimetėme, pristingome ryžtingumo, veiksmingos nuovokos ir gal drąsos, — viso to, ko mums netrūko nelengvesnėmis aplinkybėmis po Pirmojo Pasaulinio Karo. Mūšį su sovietais mes galėjome pralošti, bet būtume nepralaimėję ilgamečio moralinio ir dvasio karo už tautų laisvę.Mūsų ginkluotos pajėgos turėjo nors simboliškai pasipriešinti, vyriausybė sovietų ultimatumą griežtai atmesti ir su protestu kreiptis į tarptautinę opiniją. Tauta turėjo būti tuojau pat aiškiausiai įspėta ir
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parengta pogrindžio rezistencijai, įvairūs šalies kariniai, ekonominiai 
ir dvasiniai resursai neatiduoti priešui, pagal galimybes jų dalį perkelti 
į užsienius, prezidentas su visa vyriausybe trauktis egzilin, nežiūrint, kiek 
ir kur jai bus rasta pripažinimo ir paramos.

Tatai nebuvo atlikta. Prezidentas su vienu ministeriu išbėgo užsienin 
pačiomis blogiausiomis aplinkybėmis. Ligi paskutinės laisvos minutės 
kraštas nebuvo įspėtas ir negavo nurodymų. Kariuomenės vadas tuojau 
pat išgamiškiausiai parsidavė okupantui. Jokio formalaus ir tinkamo pro
testo nepareikšta. Tik vėliau pavieniai respublikos pasiuntiniai užsienio 
sostinėse įteikė protestus dėl rusų smurto ir Lietuvos okupavimo. Net 
ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje statusas nebuvo pakanka
mai aiškiai ir įstatymiškai patvarkytas.

* * *
Ar reikalinga visa tai prisiminti, aiškintis, gilintis į kritinius verti

nimus, studijuoti istorines pamokas, ieškoti patvarių dėsnių, kurie stip
rintų mūsų tautos galvoseną ir ryžtą kovai dėl laisvės?

Visam tam dabar turime daug laiko, nemaža gabių ir naujų žmonių, 
daug studijuojančios jaunuomenės dar laisvame nuo bolševizmo pasau
lyje. Ir, rodos, labai daug prasmės. Kiekvienu atveju daugiau prasmės 
tokiems užsimojimams, negu melodramatiškiems „liūdnųjų įvykių“ at
rajojimams, sentimentalumu atskiestiems iš kovos pasitraukusiųjų pri
siminimams ar žmogiškai suprantamomis, bet politiškai labai lengvutėmis 
aimanomis apie iš mūsų išplėštas teises, priešų žiaurumą ir kaltumą.

Mes stipriau pasijusime, ir pasaulis mus daugiau atpažins, ir jis gi
liau gerbs mūsų vertingumą laisvei, ir jis greičiau pripažins tik mūsų 
kovą už tautos laisvumo teisę, ir nieko daugiau.

Ir tenka beveik stebėtis, kad po tiekos netęsėjimų, klaidų, viltį triukš- 
kinusių skaudžiausių smūgių, perblokšta ir sumaitota lietuvių tauta savo 
dvasios gelmėse slėpė didžiulį ryžtingumo lobį. 1941 metų Birželio suki
limas, po to netrukus guviai susikristalizavęs antinacinis pogrindis, dar 
vėliau gaivališkas karas prieš vėl sugrįžusius raudonuosius okupantus tą 
tautos gyvybės ir laisvės ryžto lobį atskleidė, kaip dabar jaunieji Ame
rikos lietuviai akademikai yra įpratę sakyti, tikrai didingomis ir herojiš
komis dimensijomis.

Ar buvo per vėlu, ar buvo tai beprasmiška? Greičiausia ne, — nes 
joks žygis už pavergtojo laisvę nėra per vėlyvas ir viskas galiausiai turi 
savo prasmę.
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TAUTOS KOVOS METUOSE

Mykolas Naujokaitis

Tautų gyvenimo kelius nustato ne tik vidiniai, bet ir išoriniai veiks
niai. Nelaimių prislėgtai mūsų tautai teko susiburti pačioje rytų-vakarų 
kryžkelėje. Šios nesaugios geografinės padėties vaisiai ryškiai yra pa
vaizduoti mūsų istorijoj. Kur pasaulyje yra antra tauta su tiek žuvusių 
sūnų ir dukterų, tiek ištrėmime ir emigracijoj išsklaidytų savo vaikų, 
tiek nukentėjus, taip nuteriota? Ir visdėlto ši tauta augina naujas kartas, 
kad jos pasektų savo pirmtakūnų darbais, atliktų anų neužbaigtus darbus.

1941 metais gyvenanti karta gyveno tais pačiais siekimais ir svajo
nėmis kaip 1831, 1863, ar 1918 metų kartos. Visų jų siekimai buvo labai 
kilnūs ir persunkti meile savai žemei. Tačiau jei vieniems pasisekė, o 
kitiems ne, pasiekti užsibrėžtojo tikslo, tai - daugiau buvo laiko sąlygų 
padiktuota ,negu tai būtų įrodymas pranašumo planuojant ir vykdant 
tėvynės vadavimo darbą. Surasti antrojo pasaulinio karo lietuvių kar
tos pogrindžio užuomazgą mes turime prisiminti įvykius, kurie vėliau 
išsivystė į faktišką krašto okupavimą.

1939 metais bolševikai, pasinaudodami susidariusia, paremta slapto
mis sutartimis su vokiečiais Lenkiją padalinus būkle, ir turėdami savo 
valdžioje Vilniaus kraštą, iškeitė šią Lietuvos dalį su mumis, gaudami 
teisę įkurti savo karines bezes pačioje Lietuvos širdy. Šių įvykių paveik
ti kai kurie tautos vyrai pradėjo kelti klausimą ar ne laikas būtų susirū
pinti paruošti tautą okupacijai. Nors jų tarpe mes turėjome didelio paty
rimo patrijotus, bet konkrečių rezultatų iš šio pirmyn į ateitį pramatančio 
veiksmo tauta nesusilaukė. Kas dėl to buvo kaltas — šiandien neturim 
davinių. Tačiau, neišvystymas šio taip svarbaus tautos paruošimo buvo 
labai skaudžiai aukomis apmokėtas tuojau sekančių okupacijų metu.

O šių okupacijų nereikėjo ilgai laukti. Vos pusmečiui prabėgus, 1940 
jn. birželio 15 d. bolševikų tankai ir pėstininkai jau riedėjo visais Lietu
vos keliais. Ne vieno lietuvio širdis buvo nedalios suspausta, ne vieno 
mintyse klaiki ateitis vaidenos. Netekom laisvės ir nepriklausomybės, 
o bolševikiško tirono darbai tuojau parodė kokio likimo susilaukėm. 
Pirmomis dienomis pavieniai lietuviai, o vėliau masėmis pradėjo nykti 
nuo tėviškės žemės. Kalėjimas ar tremtis buvo jų keliai. Keliai, kurie 
neturėjo kryžkelių, nes mirtis abejais atvejais buvo žiauri.
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Lietuvai. Ta’p 1941 metų pradžioje gyveniman išėjo Vyriausias Štabas, 
kurio nariais tapo Vilniaus ir Kauno centrinių organų veikėjai. Greitai 
tačiau paaiškėjo, kad Vokietijoj esantieji nepakankamai orientavosi si
tuacijoj Lietuvoje ir kad veiklos koordinavimui nustatyti yra būtina, jog 
vienas iš V.Š. narių vyktų Vokietijon ir tiesioginiai išsiaiškintų visus 
pagrindinius reikalus, ypač karo — taigi sukilimo eigą ir laikinosios vy
riausybės sudarymą. Toks V.Š. atstovas buvo pasiųstas. Berlyne situacija 
rasta tokia, kokios pogrindžio vadovybė tikėjosi. Išsiaiškinus esamą būklę 
ir įvykių eigą Lietuvoje, min. Škirpa išreiškė susižavėjimą pogrindžiu, 
jo veikla ir skubiai pradėjo ruošti medžiagą atsakymams į pogrindžio ve- 
dovybei rūpimus klausimus. Išsivystė šie atsakymai:

1. Sukilimo pradžios pagrindiniu ženklu skaityti vokiečių kariuomenės 
peržengimą Lietuvos sienos.

2. Pirmąją vokiečių-rusų karo dieną sukilimą skelbs min. Škirpa, 
jei jam pasiseks padaryti susitarimą su vokiečių vadovybe. Toks 
paskelbimas galėtų būti pasiektas dviem būdais:

a. Jei pasisektų sudaryti exilinę Lietuvos vyriausybę Vokietijoj 
— tokiu atveju ši vyriausybė jau būtų pasauliui paskelbta 
ir ji vadovautų sukilimui, duodama nurodymus per radiją iš 
Vokietijos.

b. Vokiečiams sutikus su iš Vokietijoj esančių lietuvių sudary
tų daliniu, ministeris užimsiąs kurį nors Lietuvos pasienio

miestelį, pa v. Vištytį, ir iš jo paskelbsiąs Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir duosiąs visus reikiamus patvarkymus. 
Min. Škirpai buvo žinoma, ir jis diskutavo šį klausimą naudo
damas daugelį varijantų, šių kelių slidumas, bet jis buvo 
giliai įsitikinęs, kad tai būtų Lietuvai naudinga ir buvo pa
siryžęs vesti Lietuvos vyrus į karą prieš bolševikus petis į 
petį su vokiečiais.

3. Tačiau, jei nei vienas iš šių kelių nepasisektų, tada antrąją karo 
dieną Kaune ar Vilniuje ar kurioj kitoj Vyr. Komiteto parinktoj 
vietoj Lituvos nepriklausomybės atstatymas turi būti paskelb
tas, nes vokiečių kariuomenės žygis per Lietuvą min. Škirpos 
apskaičiavimu neužtruks ilgiau kaip 3-5 dienas.

4. Dėl vyriausybės sąstato min. Škirpa ypatingų reikalavimų nestatė 
išskyrus tai, kad. kiekvienu atveju jis turįs būti paskelbtas min. 
pirmininku. Jis tai aiškino tuo, kad jis iš lietuvių politikų yra pri
imtiniausias vokiečiams, su kuriais noroms ar nenoroms mums teks 
geroką laiką turėti reikalų. Dėl kitų vyriausybės narių, min. Škir
pa, paminėjęs keletą, jam priimtinų pavardžių, sprendimą paliko 
Vyr. Komitetui, jei šis skelbsiąs laikinosios vyriausybės sąstatą. 
Tačiau buvo suprasta, kad kiekvienu atveju bus stengiamasi vy
riausybės formavimą pastatyti ant kiek galimai platesnio politinio 
pagrindo.

■5. Pogrindžio būgavimus dėl masinio lietuvių trėmimo min. Škirpa
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rado nepagrįstais. Jo nuomone bolševikų transportas esąs tokioj 
blogoj būklėj, kad jie nepajėgia apsirūpinti būtinai karui reikalin
gais reikmenimis, nekalbant apie masinį civilių žmonių transporta
vimą.

Buvo pradėta ruoštis žinių perdavimui Lietuvon. Tuo tarpu min. Škir
pa per savo ryšį su vokiečių kariuomene gavo žinių, kad įvykiams nor
maliai vystantis reikia tikėtis santykių pablogėjimo ir galimų karo veiks
mų vokiečių-rusų pasienyje apie gegužės mėnesio vidurį, (Karo data, kaip 
vėliau pasirodė, buvo atidėta dėl nenumatyto perversmo Jugoslavijoj. 
Karo pradžios užtęsimas sukėlė suprantamo nusivylimo Lietuvoje). Šią 
žinią gavęs LAF Berlyne sujudo kiek galimai greičiau visą informaciją 
liečiančią karo pradžią, sukilimo paskelbimą ir laikinosios vyriausybės 
sudarymą perduoti Lietuvon. Sunkiausiomis sąlygomis, balandžio pra
džioje, žinios, kad ir gerokai aptrupėjusios, pasiekė Kauną.

Vyr. Štabas gavęs šias žinias užsuko ratą skubiam pasiruošimui su
tikti artėjančius įvykius. Besiruošiant sukilmui vienas iš svarbiausių reik
menų — ginklai, buvo labai sunkiai gaunami. Kariai lietuviškuose dali
niuose dar tebeturėjo ginklus, nors ir stropiai buvo rusų ir politrukų 
prižiūrimi. Ginklų civiliams beveik visai nebuvo ir jokio šaltinio nesi
matė iš kur juos V.Š. galėtų parūpinti. Galimybė gauti keletą smulkių 
ginklų iš policijos neišsprendė klausimo, reikėjo pasitikėti sukilėlių suma
numu ir pajėgumu reikiamus ginklus gauti iš rusų karių ir jų sandėlių.

Buvo galvota, kad rusų kariuomenė po pirmojo vokiečių smūgio ir be 
pertraukos spaudžiama, iš oro bombarduojama bus demoralizuota ir be 
tvarkos trauksis, o kariuomenės sandėliai įvairiose Lietuvos vietose pa
liks be rimtos priežiūros. Iš šių dviejų šaltinių pogrindis tikėjosi įsigyti 
reikiamų ginklų. Tam tikrų vilčių buvo dedama taip pat į Šančių ginklų 
dirbtuves, kur pogrindis turėjo savo ratelį. Ginklų pervežimui į reikiamas 
vietas buvo numatyta pasinaudoti greitosios pagalbos mašinomis.

Sukilimui paskelbti geriausia priemonė buvo radijo bangos. Pogrindis 
radijofono, radijo stoties ir elektros jėgainės išlaikymu buvo nepaprastai 
susirūpinęs ir tinkami žygiai buvo atlikti, kad šios įmonės būtų bet kokia 
kaina nuo rusų apgintos. Ryšiui išlaikyti, pogrindžiui buvo labai svarbu 
savo žinion kuo skubiausiai perimti telefono stotį, per kur ne tik vietiniai, 
bet ir užmiesčio ryšiai buvo galimi.

Dėl tiltų per Nemuną pogrindžio ir vokiečių siekimai aštriai kirtosi. 
Pogrindis galvojo, jog tiltų per Nemuną sunaikinimas yra būtinas reika
las saugiam sukilimo pravedimui. Buvo norima sukilimą pravesti ir vy
riausybę sudaryti dar prieš vokiečiams užimant Kauną, tuo tarpu kai 
besitraukianti masėje rusų kariuomenė galėjo šį pilną vilčių užsibrėžimą 
sužlugdyti. Todėl kai pogrindžio vadovybė rūpino'si kaip įgyvendinti tiltų 
sprogdinimą, kad užkirtus rusams pasitraukimą per Kauną, vokiečiai suko 
galvas kaip tiltus išlaikyti, kad jų motorizuoti daliniai, greitai laužda
mies’ pirmyn kuo skubiausiai suskaldytų rusų kariuomenę į smulkius vie
netus. (Š:am tikslui vokiečiai buvo net pasiuntę lietuvių iš Vokietijos, kad 
šie suorganizuotų tiltų apsaugą).
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Numatyti asmenys laikinoj on vyriausybėn buvo painformuoti ir ap
svarsčius padėtį buvo nutarta, kad pareigūnai visam krašte grįžta i savo 
tarnybos vietas, turėtas prieš bolševikų okupaciją.

Bolševikų įvykdyti birželio mėnesį išvežimai gerokai apnaikino orga
nizacinę pogrindžio struktūrą. Dažni naktiniai suėmimai kai kuriose vie
tose veik visiškai sunaikino organizuotus pogrindžio ratelius ar jų pagrin
dinius ryšininkus. Taip Vilniaus Vyr. Komiteto nariai buvo visi suimti. 
Ryšio tinklas buvo tiek sugadintas, kad net vėliau skelbiant Laikinosios 
Vyriausybės sąstatą, keletas išvežtųjų pavardžių buvo joje paminėta. 
Lietuviškų dalinių nauda kovai buvo rusų visiškai eliminuota juos iškil
nojus smulkiais vienetais į tolimesnes vietoves ar prijungus prie rusiškų 
divizijų.

Birželio antroj pusėj vėl buvo gauta žinių, kad karo veiksmai prasi- 
dėsią po birželio 20 dienos. Pogrindis, nors ir nuteriotas, bet aukštoj dva
sioj nekantriai laukė. Anksčiau numatyti uždaviniai buvo dar kartą per
žiūrėti.

Min. Škirpai su vokiečiais nepasisekė susitarti ir pirmąją karo dieną 
(birželio 22) jokių radijo pranešimų nebuvo sulaukta. Todėl antrąją karo 
dieną pogrindžio vadovybė sukoncentravo savo jėgas užimti radijofoną 
ir radijo stotį. Šie du punktai pasisekė iškovoti ir 'birželio 23 dieną apie 
10 vai. ryto radijo bangomis pasklido Vyr. Štabo atsišaukimas į tautą — 
skelbiantis nepriklausomybės atstatymą ir Laikinosios Vyriausybės su
darymą. Vyriausybę sudarant buvo skrupulingai prisilaikyta susitarimo. 
Min. Škirpa buvo paskelbtas min. pirmininku ir visos grupės buvo joje 
atstovaujamos. Vieton išvežtųjų ministerių, keletas ką tik iš kalėjimo 
išleistų tautiečių buvo pakviesta kabinetan.

Pagrindinis sukilimo tikslas buvo pasiektas — Lietuvos nepriklauso
mybė atstatyta ir Laikinoji Vyriausybė paskelbta. Tačiau buvo išgyventa 
neviena nesėkmė. Buvo ypač sunku pradžioje su ginklais. Radijo stočiai 
užimti ir šilaikyti buvo suorganizuota vos 12 pistoletų. Keliai į radijo 
stotį buvo užminuoti namų gamybos minomis. Vėliau, jau karui prasi
dėjus, gauta 18 pistoletų, kurie buvo panaudoti užimti ir apsaugoti tele
fono centrinę. Radijo stotis rusų apgadinta buvo greitosios pagalbos maši
nomis suvežtų inžinierių paruošta transliacijai. Telefono stotis užimta 
nesugadinta. Sovietų klaidinimui buvo paskambinta į rusų armijos štabą, 
kad Kauno apylinkėj yra nuleista vokiečių desantininkų ir po to rusų 
karinė telefono-tel.egrafo centrinė buvo išsprogdinta. Rusai tikriausiai pa
tikėjo šiems manevrams, nes masiniai ėmė trauktis iš Kauno. Jau sukilimą 
paskelbus pasisekė užimti ginklų sandėlius ir panaudoti žymią rastą gink
lų ir šovinių dalį Kauno gynimui. Sukilėliams apšaudant rusus, ginančius 
Nemuno tiltus, ši ė tikriausiai patikėjo, kad žymios jėgos yra metamos 
tiltų užėmimui, pasimetė ir panikoje išsprogdino tiltus jų pačių kariuome
nei - pėstininkams ir artilerijai masiškai žygiuojant per juos. Pasilikę 
vakarų pusėj ištisos rusų divizijos mėgino keltis per Nemuną ties Kaunu, 
bet buvo sėkmingai sukilėlių atstumtos. Vokiečiai atžygiavo jau į išlais
vintą Kauną nepaleidę nė vieno šūvio. Jie rado vyriausybę ir administra
ciją pilnai suorganizuotą.
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Dabar žiūrint į praeitį, į iškankintą veidą norisi pasisakyti ir užtikrinti:1. Pogrindžio veikėjams idealizmo netrūko. Visas jų darbas buvo paremtas meile tėvynei ir tautiečiams. Nebuvo ieškota asmeniškos naudos, o kasdieną gyventa galimybe ir tikrove žūti, būti nukankintam ar ištremtam.2. Veikėjai parodė pilną politinį subrendimą, nes okupuoto  j Lietuvoj sandarion veiklon buvo nuoširdžiai įsijungę visų pakraipų lietuviai.3. Vyr. Komitetui buvo gerai suprantama desperatiška kovos būklė: saujelė beginklių sukilėlių turės kovoti tarp dviejų agresyvių karo pajėgų ir kad pilnutinio išsilaisvinimo klausimas yra gili nežinia. Tačiau šiuo pavojingu tautos ateičiai momentu buvo remtasi prielaida, jog atžygiuojanti vokiečių kariuomenė pastatyta prieš įvykusį faktą: Lietuva jau išlaisvinta nuo bolševikų, Nepriklausomybė paskelbta visam pasauliui, kad vyriausybė suorganizuota ir visas tautos gyvenimas jau organizaciniai funkcijonuoja — sutiks su tuo ir Lietuva ir bus pripažinta nepriklausoma valstybe.Ar galima tačiau apkaltinti Vyr. Štabą naivumu ir tokiom nepagrįstom viltim? Po klaikių rusų okupacijos metų, po kalėjimų ir trėmimų, bet koks pasikeitimas galėjo laisve šviesti. Viską susumavus šis parodytas griežtas tautos ryžtas nusikratyti bolševikų teroru ir parodyti pasauliui vieningą tautos valią daugiau negu pateisina tokios prielaidos buvimą Vyr. Štabo planuose.4. Tautos aukos, sudėtos pasiruošimo ir sukilimo metu, visam laikui turi palikti šviesiu žibintu. Tai yra įrodymas kaip brangi yra laisvė ir kaip didinga meilė tėvynei.Krauju išrašytos aukos tėvynei ar šio ar kitų sukilimų metu, bus vienodai ateity įvertintos ir pagerbtos. Tačiau aukos, kurių veidai dar i.ebestovi mūsų akyse, turi pilną teisę būti tautiečių dažniau prisimenamos, karščiau branginamos.
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LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS ŠEŠIOS SAVAITĖS

N. E. SŪDUVIS

1941 birželio 24 dienos rytą, Kauno gatvėse tebeaidint paskiriem šū
viam, paskelbtieji laikinosios vyriausybės nariai rinkosi pirmo posėdžio 
Žaibo spaustuvėje, Donelaičio gv., priešais universiteto rūmus. Nedaug 
čia jų susirinko. Nebuvo paskelbto ministerio pirmininko K. Škirpos, už
sienio reikalų ministerio R. Skipičio, apsaugos ministerio gen. St. Raš
tikio — jie dar tebebuvo laukiami iš Berlyno. Nebuvo nei vidaus nei 
prekybos ministerių — jie buvo jau deportuoti dar prieš sukilimą. Ne
buvo darbo ministerio J. Pajaujo, finansų J. Matulionio, žemės ūkio B. 
Vitkaus — jie dar buvo provincijoje, daugumas bolševikų užimtoje. Bet 
laukti jų nebuvo galima, kaip nebuvo galima nė svarstyti, ar paskelbtieji 
prisiima pareigas. Momentas buvo tokis, kad kiekvienas jautėsi mobili
zuotas ir įpareigotas skubiai veikti, nors tebuvo čia susirinkę tik komu
nalinio ūkio minister]s V. Žemkalnis Landsbergis, kontrolės ministeris 
Pr. Vainauskas, pramonės ministeris A. Damušis ir švietimo — J. Amb
razevičius. Taip pat dar buvo LAF įgaliotinis L. Prapuolenis, Z. Ivinskis, 
St. Lūšys, Pr. Padalis ir eilė kovotojų, kurie buvo pasiryžę ginklu veikti, 
jei būtų mėginama veržtis į vyriausybės užimtą patalpą.

Pradžiai pirmininkaujančio pareigos priskirtos švietimo min. J. Am
brazevičiui. Tikėtasi, kad tai truks dvi tris dienas, iki atvyks ministeris 
pirmininkas K. Škirpa. Kai paskiau viltys nepasiteisino, pirmininkaujan
tis mėgino įsiūlyti tas pareigas atsiradusam jau finansų ministeriui, po
litikoje daugiau patyrusiam J. Matulioniui, dar paskiau iš Berlyno atvy
kusiam su dideliu vyriausybinės praktikos stažu apsaugos ministeriui 
gen. St. Raštikiui. Bet nei vienas nei kitas nesutiko esamo fakto keisti, 
jau matydami, kad tėra neilgo laiko klausimas.

Pirmas laikinosios vyriausybės uždavinys buvo — pastatyti atvyk
siančius vokiečius prieš įvykusį faktą, kad Lietuva yra nepriklausoma ir 
jos vyriausybė jau yra atstačiusi tvarką įstaigose bei įmonėse. Teko tad 
skubiai papildyti vyriausybės narių sudėtį administracijos reikalui. Buvo 
sutarta tuojau pat kooptuoti pasiekiamus telefonu ar kitu būdu prišau
kiamus asmenis: buvusį sovietiniame kalėjime, bet jau anksčiau laisvą 
M. Mackevičių — teisingumo ministerijai, tik pasirodžiusį iš saugumo
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kalėjimo rūsių pulk. J. Šlepetį — vidaus reikalų ministerijai, inžinierių 
A. Novickį — susisiekimo, atsvyravusį tiesiai iš devintojo forto kalėjimo 
dr. Pr. Dielininkaitį — darbo ministerijai, iki atsiras dr. J. Pajaujis, dr. 
K. Vencių — sveikatos, Pr. Vainauskui pridėti prie kontrolės dar preky
bos ministerio pareigas, S. Lušiui perduota finansų ministerija, iki at
vyks J. Matulionis. V. Grudzinskas pakviestas maisto tiekimo valdytoju. 
Tą pat dieną, dar vykstant kovom su bolševikais, buvo paskirta ir pa
skelbta ginkluotom partizanų jėgom koordinuoti bei vadovauti krašto 
gynimo taryba — gen. S. Pundzevičius, gen. Rėklaitis, pulk. J. Vėbra, 
o taip pat Kauno miesto komendantas pulk. J. Bobelis ir Kauno burmist
ras K. Palčiauskas. Jau paskiau darbo eigoje buvo paskirti bendru su
sitarimu viceministeriai: švietimo J. Rainys, vidaus pulk. J. Narakas, 
prekybos dr. Pr. Padalis, pramonės J. Mikaila, teisingumo Kurklietis, 
susisiekimo K. Germanas, komunalinio ūkio V. Švipas, žemės ūkio J. 
Venclova, informacijos direktorius J. Senkus, kuris priskirtas prie darbo 
ministerijos. O dr. Z. Ivinskis buvo tarpžinybinis talkininkas įvairiom 
ministerijom ryšiuose su vokiečių įstaigom. Jau atskiros ministerijos su
darinėjo toliau administracinį aparatą provincijai.

Sudarytoji vyriausybė bei jos visas aparatas nebuvo koalicija ta pras
me, kad vyriausybės nariai nebuvo partijų ar grupių deleguoti. Koalicija 
betgi buvo kita prasme — buvo sutelkti įvairių ideologijų ir politinių nu
sistatymų žmonės darbo ir kovos reikalui.

Antras vyriausybės uždavinys buvo atpalaiduoti kraštą nuo sovieti
nio režimo pėdsakų. Formaliai atpalaiduoti nebuvo sunku. Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą juk lietuvių visuomenė nepripažino ir jį laikė 
pasibaigus su sovietinės okupacijos dingimu. Sukilimo faktas dar akty
viai pabrėžė atsikratymą nuo bolševikinės okupacijos ir jos sistemos. O 
žodžiais tai dekliaravo sukilimą vykdęs Aktyvistų Frontas birželio 23 ir 
laikinoji vyriausybė į tautą atsišaukime, kuris buvo surašytas greitosiom 
tą pat birželio 24 - 25 naktį Žaibo spaustuvėje ant išmėtytų “Tarybų Lie
tuvos” komplektų, rytą vyriausybės narių papildytas, aprobuotas ir tą 
pat dieną paskelbtas dienraštyje Į Laisvę Nr. 2.

Tačiau gyvenime teko susidurti su eile sovietinių įstatymų, kuriais 
jau buvo tvarkomas praktinis gyvenimas ir kuriais įstaigos buvo sukur
tos ar panaikintos. Vyriausybei teko skelbti atskirus sovietinius įstaty
mus negalioj ant, grąžinti įstatymus, veikusius Lietuvoje prieš okupaciją, 
o kur gyvenimas reikalavo, teko leisti naujų potvarkių. Jais buvo griežtai 
atsiribota nuo sovietinių gyvenimo formų. Vietoj “liaudies teismų” ir jų 
įstatymų gražinta buvusių Lietuvos teismų santvarka; vietoj nacionali
zacijos ir kolektyvizacijos valstybinis gyvenimas vėl grindžiamas priva
tine nuosavybe ir privatine iniciatyva, grąžinant žemės, namų, įmonių, 
kapitalo privatinę nuosavybę. Grąžintas švietimo srity 12 metų mokslas 
vietoj sovietų degraduoto į 10 metų. Bet palikta sovietų sukurta Mokslų 
Akademija, o universitetai Vilniuje ir Kaune papildyti trim naujais fa
kultetais — filosofijos, miškininkystės, teologijos.

Atsiribodama nuo Sovietų Sąjungos ir jos gyvenimo formų, laikinoji 
vyriausybė nieku nesiangažavo Vokietijos atžvilgiu. To ypačiai vengė, 
nežinodama, kokį santykiai yra Berlyne tarp min. pirmininko bei užsie-
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nių reikalų ministerio ir Vokietijos vyriausybės. Tad tenkinosi dviem aiškiais pasisakymais: pasisakymu už Lietuvos nepriklausomybę, pritarimu Vokietijos kovai prieš bolševizmą.
Trečias vyriausybės seimas buvo pasireikšti su savu socialiniu veidu. Ūkiniame gyvenime, pabrėždama privatinės nuosavybės ir privatinės iniciatyvos principą, ji betgi neišleido iš akių socialinės lygybės reikalo. Rūpindamasi šalinti socialinės nelygybės pagrindą, privačios nuosavybės dydį apribojo; pvz. žemės ūkyje vietoj Steigiamojo Seimo nustatytos normos 80 ha, o vėlesniais laikais pakeltos iki 150 ha, laikinoji vyriausybė nustatė 50 ha (pažymėtina, kad ir antrosios sovietinės okupacijos laikais partizanų vadovybės buvo pasisakyta už 50 ha); stambioji pramonė, prekyba, kapitalas — visa tai gražinta privatinei nuosavybei, bet apdėta progresyviniais mokesčiais. Tais pat socialinės lygybės sumetimais sumažintas skirtumas tarp tarnautojų aukštųjų ir žemųjų kategorijų atlyginimo. — Istorinėje perspektyvoje matyti ryšys tarp laikinosios vyriausybės dekliaracinių pareiškimų, rodančių jos socialinį veidą, ir tarp tų idėjų, kurios buvo anksčiau skelbiamos programoje “Į organiškosios valstybės kūrybą“. Tai darės nesąmoningai, savaime, nes eilė laikinosios vyriausybės žmonių kaip tik buvo išaugę tos programos idėjose.Tačiau ir laikinosios vyriausybės socialinei programai vykdyti ir pačiai vyriausybei išsilaikyti greitai paaiškėjo kliūtys, pastatytos vokiečių reicho.Atsišaukime į lietuvius dr. Renteln (Vokiečių generalinis komisaras Lietuvai) rado reikalo daryti neigiamą iliuziją į Lietuvos nepriklausomybės laikus. Pabrėžimas, kad visą valdžią į savo rankas perima gen. komisaras, laikinosios vyriausybės veikimą padarė praktiškai neįmanomą. Ji buvo jau ne tik maltretuojama, grasinama, bet jai veikti sudarytos fizinės kliūtys: prievarta atimtos jai susisiekimo priemonės; atimtos per kėlias valandas patalpos ir perduotos paskirtam miesto komisarui vokiečiui, neleidžiant pasiimti net raštinės reikmenų — ne tik baldų.Norėdama galutinai matyti taškus ant i, laikinoji vyriausybė pirmu kartu kreipėsi į gen. komisarą, prašydama dalykus netarpiškai išaiškinti. Numatęs laikinosios vyriausybės audiencijos dieną, gen. komisaras prieš tai iškvietė gen. Raštikį ir pasiūlė jam ... būti pirmuoju generaliniu tarėju. Gen. Raštikis kategoriškai atsisakė. Po tokio preliudo rugpiūčio 5 d. laikinoji vyriausybė, vadovaujama pirmininkaujančio, pristatė Rentel- nui, kuris ją priėmė iškilmingai su savo padėjėjų svita. Po konvenansinių kalbų laikinoji vyriausybė paprašė komisarą paaiškinti, kaip Vokietijos vyriausybė — o betarpiškai civilfervaltungas — numato bendradarbiauti su laikinąja vyriausybe ir lietuvių tauta. Be to, .įteikė laikinosios vyriausybės paruoštą memorandumą su istorine Lietuvos valstybės apžvalga, lietuvių kovomis ir aukomis prieš bolševizmą, lietuvių pastangom ir toliau kovoti dėl savo valstybės nepriklausomybės. Buvo prašoma memorandumą perduoti Vokietijos centrinei vyriausybei. Generalkomisaras atsakė, kad Lietuvos valstybės klausimas bus sprendžiamas • po karo. Pirmiau reikią nugalėti bolševizmą, o paskui būsianti ir nepriklausomybė duota, atsižiūrint į tai, kiek lietuviai bendradarbiaus bendroje kovoje.
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Laikinosios vyriausybės darbą jis laiko baigtą, krašto valdymą perimąs 
pats generalkomisaras.

Tokiu būdu po 6 savaičių darbo laikinosios vyriausybės veikimas bu
vo nutraukiamas iš šalies. Suvereninių organų veikimo sustabdymą gen. 
komisaras norėjo sušvelninti tuo, kad eilę laikinosios vyriausybės narių 
mėgino paskirti — be jokio atsiklausimo — savo generaliniais tarėjais. 
Kitaip sakant, jiems norėjo pakeisti vizitines korteles. Antra vertus, to
kiu beatodairiniu ministerių paskyrimu gen. tarėjas buvo norima su
duoti lietuvių tautai smūgį politiniu atžvilgiu — suverenumo nešiotojai
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buvo norima paversti savo tarnautojais.
Po tokio gen. komisaro pareiškimo laikinoji vyriausybė rugpiūčio 5 

d. susirinko paskutinio posėdžio. Padarius 6 savaičių darbo apžvalgą, lai
kinoji vyriausybė konstatavo: ji neatsiradusi savo valia, bet buvo suki
lėlių pastatyta, ir jai buvo patikėta Lietuvos suverenumą ginti; per tas 
šešias savaites ji darius visa, kas galima kraštui atstatyti, bet nuo pačios 
pradžios vokiečiai reiškė negližavimą laikinajai vyriausybei ir Lietuvos 
suverenumui, o paskui pradėjo jai statyti tiesiogines kliūtis, kurstyti prieš 
laikinąją vyriausybę tam tikras politines grupes ir avantiūristus, spręsti 
savivališkai kai kurių Lietuvos valstybės mažumų (konkrečiai: žydų) 
klausimą nesutaikomai su lietuvių tautos tradicijomis ir įsitikinimais; 
pagaliau civilferwaltungo įvedimas ir gen. komisaro pareiškimas, kad lai
kinosios vyriausybės darbas esąs baigtas, padaro visiškai nebeiįmanomą 
toliau laikinosios vyriausybės veikimą; dėl to laikinoji vyriausybė kons
tatuoja, kad jos veikimas yra sustabdomas prieš jos valią.

Tokiu savo nusistatymo formulavimu laikinoji vyriausybė pažymėjo, 
kad ji nelaiko savęs likviduota, nei sukilimo jai skirto uždavinio nelaiko 
baigtu, bet dėl force majeure, dėl pašalinių kliūčių, ji negali darbo vyk
dyti ir turi laukti, iki bus fiziškai galima tas klūtis pašalinti.

Po tokio sprendimo laikinoji vyriausybė in corpore ir visuomenės 
minia, kuri momentaliai patyrė apie laikinosios vyriausybės veikimo 
sustabdymą, susirinko karo muzėjaus sodelyje, padėjo vainiką prie neži
nomojo kareivio kapo ir paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. O pir
mininkaująs laikinajai vyriausybei, kada gavo raštu gen. komisaro kalbą, 
pasakytą laikinosios vyriausybės nariams, atsakė į ją taip pat raštu 
(rugpiūčio 9). Tame rašte pažymėjo, kad pas jį, generalkomisarą, buvo 
atsilankę ne generaliniai tarėjai, į kuriuos jis audiencijoje prabilo, bet 
nepriklausomos Lietuvos ministerial; antra, pranešė laikinosios vyriausy
bės konstatavimą, kad ji savo veikimą laiko sustabdytą prieš savo ir tau
tos valią; trečia, jis, pirmininkaująs laikinąja! vyriausybei, kaip ir daugu
ma jo kolegų, buvo sutikę būti nepriklausomos Lietuvos ministeriais ir 
orgainzuoti tautos kovą prieš bolševizmo okupaciją, bet negali sutikti 
būti tarėjais, atsakingais prieš gen. komisarą: sutikdami jie netektų pasi
tikėjimo tautos, kurią kovai gali uždegti tik nepriklausomos valstybės 
idėja.

Į laikinosios vyriausybės pirmininkaujančio raštą gen. komisaras jo
kio rašto neatsiuntė. Tik žodžiu pavedė perduoti pirmininkaujančiam, 
kad gen. komisaras laiko jo raštą atsisakymu bendradarbiauti. Atsakymo 
raštu jis nenorėjo duoti, vengdamas dokumentų. Kiek vokiečiai panašių 
dokumentų vengė, galima spėti iš to, kad fotografijas, kuriomis buvo 
užfiksuotas laikinosios vyriausybės vainiko padėjimas prie nežinomo ka
reivio kapo, SD sukonfiskavo. (Į Laisvę 1961 Nr. 26-63).

“Gavęs aukščiau suminėtus svarbius vyriausybės dokumentus (vy
riausybės paskutinio posėdžio protokolą, memorandumą Rentelnui, lai
kinosios vyriausybės pirmininkaujančio pareiškimą Rentelnui. Aut.), aš 
juos notifikavau visiems svetimų valstybių diplomatinių misijų šefams 
Berlyne” (K. Špirpa.)
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LIETUVA VOKIEČIŲ OKUPACIJOJ

Karolis Drunga

Artėjant Antrojo Pasaulinio karo pabaigai, Vakarų ir Šiaurės Euro
pos kraštai, kurie buvo laikinai netekę suverenumo, Hitlerio armijoms 
juos okupavus, atgavo laisvę ir nepriklausomybę. Vakarų Pasaulio spau
da buvo plūste užplūsta visokeriopa medžiaga ir daviniais iškeliančiais 
heroišką tų kraštų pogrindžio rezistenciją prieš vokiškąjį okupantą. 
Žinomas betgi faktas, kad kova prieš hitlerinį jungą Prancūzijoj, Belgi
joj, Olandijoj, Danijoj, Norvegijoj buvo sėkmingai pravesta tik gausiai 
pagelbstint Vakarų demokratijoms. Po ilgos ir žiaurios okupacijos šių 
tautų laisvė ir kraštų nepriklausomybė buvo pilnai atstatyta. Vakarų 
demokratijų pagalba šiems kraštams laisvės ir nepriklausomybės atstaty
mu nepasibaigė. Pripažįstant šių kraštų pasitarnavimus rezistencijoj ir 
ūkinį šių kraštų nualinimą vokiečių okupacijos metu, sąjungininkai savo 
finansine ir ekonomine pagalba, vadinama Marshall’© planu, užtikrino jų 
visapusišką gerbūvį.

Tuo pačiu metu kai sąjungininkų duosnumu vakaruose naudojosi ne 
vien jų draugai, bet net ir buvę priešai, Rytų ir Vidurio Europos tautos 
skaičiumi gausesnės už vakarietes, ne tik nebuvo leistos atsikurti, bet 
buvo išduotos dar žiauriasniam jų priešui — bolševizmui. Lenkija, ne 
tik alijantų draugė, bet tikroji jų sąjungininkė, kuri daugiau negu kuri 
kita valstybė išliejo kraujo kovoje su hitlerine Vokietija, buvo šalta
kraujiškai parduota komunizmo vergi j on. Čekoslovakija trumpam laikui 
pridengta demokratijos šydu, buvo greitai paversta bolševikiškai totali
tarine valstybe. O Lietuva kartu su kitomis Pabaltijo valstybėm buvo 
įjungtos. į Rusijos žemes, Vakarų Sąjungininkams nepajudinant piršto, 
nežiūrint Atlanto susitarimo, garantuojančio laisvą tautų apsisprendimą, 
ir neatsižvelgiant į tai, kad Lietuva nedviprasmiai buvo parodžius, jog 
nei komunizmas nei nacizmas nėra jai priimtini.

Dar karo metu vykstančiose konferencijose, Teherane ir vėliau Jal
toje, derybų eiga krypo taip palankia bolševikams kryptimi, kad jau tada 
aiškėjo, jog laisvė bus pakeista vergija didelėj pasaulio daly. Vakariečių
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tiek politiniai, tiek karo vadai tuščiai kartojo savo įsipareigojimą už lais
vę, teisingumą, demokratiją, bet kartu vengė oficialiai pripažinti rytinėje 
Europos dalyje rezistencinius sąjūdžius, kaip teisėtą įrodymą šių kraštų 
noro ir valios būti laisvais ir nepriklausomais.

REZISTENCIJOS PRADŽIA

Nenuostabu, jog lietuviai, išgyvenę vienerius metus po rusų jungu, 
su džiaugsmu sutiko pirmuosius šūvius, skelbiančius vokiečių-rusų karą. 
Karo baimė, taip natūrali kitais atvejais, tapo džiaugsmu, nes karas reiš
kė bolševikų okupacijos pabaigą. Tūkstančiai nukankintų ir dešimtys 
tūkstančių išvežtųjų paliko retą kiemą Lietuvoje, nepaliestą tragedijos. 
Karas, žinoma, negalėjo šios tragedijos atitaisyti, bet jis skelbė jai pa
baigą. Jo dėka tuojau tūkstančiai atgavo laisvę, paleisti iš kalėjimų ar 
koncentracijos, stovyklų; jo dėka tūkstančiams baigėsi slapstymosi dienos 
ir naktys. Džiaugsmas buvo spontaniškas, natūralus, iš mūsų akių ir šir
džių tryško viltis ir tikėjimas ...

Vokiečių-rusų karas nebuvo netikėtas įvykis. Pogrindis turėjo in
formacijas, kad karas yra neišvengiamas, o ir rusai neslėpė savo norų 
įsijungti karan atėjus momentui, kai „kapitalistai“, — tiek alijantai tiek 
vokiečiai, bus praradę pakankamai kraujo. Bolševikų karimai pasiruoši
mai ir jų kariuomenės Lietuvoje judėjimas aiškiai rodė karines nuotai
kas gerokai anksčiau, negu prasidėjo pats karas.

Atsižvelgiant į to laiko sąlygas, pogrindis buvo palyginti gerai orga
nizuotas, atstovavo tautos valią tapti laisva, ir tikrai laukė prasidedančio 
karo, kad pasinaudojant šia proga būtų galima nusikratyti teroro ir prie
spaudos. Nors vokiečių planai ir nebuvo aiškūs, tačiau jų dar taip neto
limas Lietuvos pardavimas bolševizmui ,dažno lietuvio galvoje kėlė nau
jo išdavimo mintį. Lietuvių minčių centre tačiau, buvo Vakarų Demokra
tijų nekartą skelbtas laisvės ir nepriklausomybės principas, paremtas 
tautos laisvu apsisprendimu. Buvo aišku, kad šių principų įgyvendinimas 
nebuvo įmanomas toje karo stadijoje, todėl buvo kliautasi šiuo metu 
bet kokiomis priemonėmis atsikratyti bolševizmo vergijos.

Prasidėjusio vokiečių-rusų karo proga sėkmingai pravestas 1941 m. 
birželio mėn. sukilimas pastatė krašto priešaky Laikinąją Vyriausybę ir 
atkūrė vidinę administraciją. Kol Lietuva buvo vokiečių kariuomenės 
žinioje, ši taktiškai elgėsi ir su palankumu traktavo vyriausybės ir ad
ministracijos žmones. Tačiau padėtis tuojau pasikeitė, kai kraštas buvo 
perimtas vokiečių civilinės valdžios su nacių partijos pareigūnais prie
šaky. Atvykęs vokiečių civilfervaltungas tuojau parodė, kad Laikinoji 
Vyriausybė (titulas ir žmonės) yra nepriimtini. Buvo pareikalauta pasi
traukti. To neatsiekus,, vyriausybė tapo ignoruojama ir rugpiūčio mėn. 
1941 metais užbaigė egzistavimą.

Vokiečiai pradėjo įgabenti daugiau savo žmonių pagrindinių ekono
minių sričių valdymui. Visa eilė bolševikinių įstatymų, ypač nusavinimas 
privačios nuosavybės, Laikinosios Vyriausybės panaikinti, buvo vėl vo
kiečių įvesti. Visa tai buvo daroma su įsitikinimu, kad jie laimės karą, 
ir tada nereikės lietuviams net ir aiškinti, kodėl visa lietuvių privati
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nuosavybė yra vokiečių rankose, nes jie tai paėmę iš rusų kaip karo gro
bį. Taigi paskirtis buvo labai aiški: ponais bus naciai, lietuviai — vergais.

POGRINDŽIO PRIEŠ VOKIEČIUS ORGANIZAVIMAS

Kaip minėta, pogrindžio vadovybė nesitikėjo didelės draugystės iš 
vokiečių ir kai jie savo aktais parodė, kad bet koks lietuvių tautiškumo 
pasireiškimas bus žlugdomas, pogrindžio vadovybei buvo aišku, kad po 
raudonojo teroro atėjo rudasis. Nors išgyvenimai rusų okupacijoj buvo 
skaudūs ir kruvini, pogrindis nedvejojo, jog ir vokiečių okupacijos metu 
organizacinė lietuvių veikla, siekianti tautai laisvės, galės būti vystoma 
tik rezistenciniam sąjūdy. Įvairių kovos grupių nutarimai trauktis pog- 
rindin buvo įgyvendinami palaipsniui ir tai buvo įvykdyta 1941 m. rug- 
piūčio-rugsėjo mėnesiais.

Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF), pravedęs sukilimą, organizavęs 
Laikinąją Vyriausybę, oficialiai tapęs viešojo gyvenimo dalimi, skaitė 
savo pareiga viešai pasisakyti dėl vokiečių pradėtos priešlietuviškos ak
cijos. Tai buvo padaryta rugsėjo mėnesį, įteikiant memorandumą vokie
čių vyriausybei su visa eile kaltinimų Civilfervalungui. Kitą dieną LAF 
buvo uždarytas. Maždaug tuo pat metu Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga, jau pogrindy, griežtai pasisakė savo leidiniu prieš vokiečių oku
pacinės valdžios veiksmus.

Kaip ir pirmosios rusų okupacijos metais, taip ir dabar pogrindis 
pradėjo organizuotis smulkiomis šakomis, mažais vienetais. Šitas žygis 
yra visai suprantamas pradinėj stadijoj. Organizaciniai darbai, išvysty
mas savo kelio, susipažinimas su sąlygomis reikalavo mažesnio vieneto, 
greitesnio sprendimo, lankstesnio darbo. Šiuo organizavimosi laikotarpiu 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS) ypač paskubino tempą su
siorganizuoti ne tik politine, bet ir karine kryptimi. Gyvos veiklos ir 
pasiaukojusių vadovų dėka LLKS sugebėjo palyginti greitai išsiplėsti 
visoj Lietuvoj, o ypač jaunimo — studentijos tarpe. Į savo gretas prisi
traukė gana žymų karių skaičių, kurie tuojau pradėjo rūpintis karinio 
planavimo reikalais.

Lietuvių Aktyvistų Frontas, buvęs viešąja organizacija, atsiskyrus 
LLKS, pereidamas pogrindžio veiklon, pasivadino Lietuvių Frontu (LF). 
Ši organizacija, išmėginta prie bolševikų, greitai atsistatė ir išsiplėtė. 
Apygardų vadai ir centrinis štabas Kaune bendrai nustatė veiklos gai
res, tačiau apygardų vadai nepriklausomai veikė nustatytų gairių ribose. 
LF nors ir buvo politinė-karinė pogrindžio organizacija, tačiau dar orga
nizavo ir grynai karinę grupę pavadintą Kęstučio vardu. Be šių dominuo
jančių pogrindžio vienetų buvo ir mežesnių, gal skaičiumi, bet ne dvasia.

Pagaliau pusmečiui praėjus pasireiškė pirmieji mėginimai surasti 
bendrą kalbą tarp įvairiausių buvusių politinių partijų žmonių ir rezis
tencinių grupių. Tačiau vokiečių okupacijai dar neišsivysčius į visuotinį 
terorą, kaip kad buvo rusų, mūsų veikėjai dar nesirįžo atsisakyti savo 
ambicijų ir pasiduoti vienam tautiniam reikalui. Teko laukti tolimesnio 
eigos vystymosi, kad galima būtų susiburti į jungtinį vienetą. Organo 
neturėjimas tačiau nekliudė atskirų vienetų, o ypač atskirų vadų perio-
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dinio ryšio palaikymo. Iš šių ryšių vėliau (1942 m. išsivystė du vienetai 
dalinai pajungę partijų žmones ir pogrindžio organizacijas: Lietuvos 
Taryba ir Vyriausias Lietuvių Komitetas. Reikėjo laukti naujo sukrėtimo, 
kad tautinis pareigingumas galėtų pilnai pasireikšti).

Vokiečių Civilfervaltungui, išgyvenusiam visą eilę nepasisekimų, 
tvarkant Lietuvos viešąjį gyvenimą, atrodė, jog sužlugimas vilčių įkurti 
lietuviškąjį SS legijoną turi tapti proga atkeršyti tiems lietuvių vado
vams, kurie viešai buvo pareiškę savo priešingą nusistatymą dėl nacių 
organizuojamo Ostland’o, jų Lebensraum’o. Kai SS legijono formavimas 
sugriuvo, vokiečiai 1943 m. kovo mėn. 16 d. uždarė visas Lietuvos aukš
tojo mokslo įstaigas ir suėmė visą eilę vadovaujančių lietuvių, kaip tau
tos įkaitus. Visi buvo ižvežti į Stutthof’o koncentracijos stovyklą, kur 
nevienas ir tapo palaidotas.

Šitų suėmimų metu LLKS buvo palyginti mažai paliesta, tačiau LF 
gerokai nukentėjo ne tik tuo, kad suimtųjų tarpe buvo keletas jo pag
rindinių vadų, bet taip pat ir tuo, kad tiems LF vadams, kuriems pavyko 
laiku pasislėpti ir išvengti suėmimo, reikėjo jau slapstytis. Šita dvejopa 
našta, žinoma, gerokai sunkino LF vadovybės veiklą.

Pogrindžio pastangomis 1943 m. į Švediją per Baltijos jūrą buvo 
išsiųstas krašto atstovas suradimui ryšio su Vakarų Sąjungininkais. Ry
šis buvo sudarytas ir palaikomas. Pogrindžio atstovas pasistengė taip 
pat įteikti Vakarų Sąjungininkams keletą memorandumų ir prašymų 
tiekti pagalbos. Nežiūrint didelių pastangų, nieko konkretaus šiuo žygiu 
nebuvo atsiekta.

Reikia tačiau pripažinti, kad tiek tauta, tiek pogrindis, tiek jo vado
vybė buvo giliai panirus laisvės viltyje, ir visai neanalizavo karčios da
barties su žiauriai jau gimstančiu rytojum. Atviru Vakarų Demokratijų 
idėjų kėlimu ir sudėjimu visų vilčių į šių kraštų žodį ir gerą valią buvo 
skaudžiai nusivilta, ir, kaip pasirodė mes statėm savo krašto ateities 
pilis ant labai jau minkšto ledo.

Pagaliau, baigiantis 1943 metams ir vokiečių okupacinei mašinai dar 
labiau žiaurėjant, pavyko suburti pagrindinius tautos veiksnius į vieną 
organą Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLIK’ą). Komitetas 
savo pirmuoju atsišaukimu į tautą užtikrino krašto suverenumo tęstinu
mą: nepriklausomybės metai, Laikinoji Vyriausybė, VLIK’as (krašto vy
riausybė pogrindyje). Jis tikino tautą, kad vedama kova už nepri
klausomą demokratinę Lietuvą ir baigė savo atsišaukimą šiais žodžiais:

„ ... Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, skelbdamas Lietu
vių Tautai šią savo dekleraciją, kviečia visų politinių nusistatymų geros 
valios lietuvius nusiteikti tarpusavio bendradarbiavimo ir vienybės dva
sia nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“
Nuo tos dienos VLIK’as per pogrindžio spaudą pasisakė kiekvienu 

tautai svarbiu momentu. Toks balsas buvo reikalingas vieningos tautos 
išlaikymui įrodant okupantui, kad jo užmačios tautos valiai paveikti 
yra atremiamos drausmingos visuomenės. Pavyzdžiui, kai vokiečiai pa
reikalavo mobilizuoti vyrus pagelbinei aviacijai, VLIK’as pareiškė:
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„Kiekvienas, kurį mobilizacija liečia, ir kiekvienas, kuris tariamai 
įpareigojamas mobilizaciją vykdyti, turi pilną teisę, saugomą tarptauti
nių nuostatų, ir tautinę pareigą, saugomą lietuvio proto ir širdies, mobi
lizacinių įsakymų nevykdyti.“

Esant šitokiai pogrindžio direktyvai, mobilizacija nepavyko, nes nie
kas vokiečių patvarkymų neklausė.

1944 m. pavasarį VLIK'ui buvo suduotas žiaurus smūgis kai didžioji 
jo narių dalis buvo vokiečių susekti, suimti ir išsiųsti Vokietijon į kon
centracijos lagerius. Šitie suėmimai palietė ir LF, bet ypač skaudžiai nu
kentėjo LLKS, kurios didelė vadovybės dalis buvo paliesta. Nors ir skau
džiai nukentėjo pogrindis, tačiau persiorganizavo, naujos jėgos perėmė 
pareigas ir mėgino toliau tęsti savo užsibrėžtą darbą.

VOKIEČIŲ PASTANGOS EKSPLOTUOTI KRAŠTĄ

Vokiečių, kaip ir kitų tikrų okupantų, tikslas buvo išsiurbti iš kraš
to kiek galimai didesnį vertybių kiekį, būtų tai ekonominis turtas ar 
gryna žmogaus pajėga. Vokiečiai pradžioje turėjo dar ir kitą tikslą. Jie 
žiūrėjo į Lietuvą kaip į jų didžiosios valstybės tęstinumą — Lebensraum'ą. 
Šitas paskutinysis ypač buvo ryškus tuo, kad vokiečiai grąžino galion 
bolševikų įstatymus, panaikinančius privačią nuosavybę, kurie jau buvo 
Laikinosios Vyriausybės paskelbti negaliojančiais. Valstybinius ūkius vo
kiečių pareigūnai pasiėmė sau kaip privačius dvarus, net iškeldino kai 
kuriuos ūkininkus. Kai kurie ūkiai buvo perimti iš Vokietijos atvežtų 
ūkininkų. Panašiai buvo daroma miestuose su namais. Ekonominį Lietu
vos gyvenimą vokiečiai stengėsi pakreipti jiems našingiausia kryptimi, 
siekdami surinkti kiek galimai didesnį maisto ir žaliavų kiekį savo alka
nai karo mašinai.

Pirmiausiai vokiečiai įvedė savo, nieku neparemtą, valiutą vietoj 
bolševikinio rublio 10:1 santykiu, tuo tapdami tikrais krašto plėšikais, 
nes šis keitimo lygis buvo visiškai nepagrįstas ekonomine pinigo verte.

Atgaivinusi bolševikų įstatymus, nacionalizavusius privačią nuosa
vybę, vokiečių administracija, kaip krašto okupantas, pasidarė viso eko
nominio gyvenimo viešpačiu. Tik viena bėda buvo čia, tai neturėjimas pa
kankamo žmonių skaičiaus užpildyti pilną administracinį aparatą. Turėjo 
pasikliauti lietuviais įvairiose pareigose, per kurių rankas buvo skaičiuo
jamas tautos pulsas. Per šiuos liutuvius pogrindis turėjo nepaprastai daug 
įtakos mažindamas vokiečių ekonominio išnaudojimo pasisekimą. Ta
čiau nežiūrint sabotažo, vokiečiams pasisekė išrinkti iš krašto gana di
delius maisto ir žaliavų kiekius ir kito turto. Mėgintas karių mobiliza
vimas, ar tai į SS legijoną ar tai į pagelbinius dalinius grynai vokiečių 
tarnybai buvo visiškas nepasisekimas. Tuo tarpu kai lietuvių organizuoti 
savisaugos daliniai savo krašto gynybos reikalams buvo su kaupu užpil
dyti. Vokiečiai vėliau piktam panaudojo lietuvių pasitikėjimą organi
zuojant dalinius, ir keršydami visai tautai, išžudė dalį karių, kai negalėjo 
panaudoti šių dalinių savo tikslams. Šie įvykiai nusako tautos drausmin
gumą paklusti savai, bet ne okupantų vadovybei ir rodė stiprų tautos 
reikštą pasitikėjimą pogrindžiui.
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Vokiečių pastangos susirinkti kaip galima didesnį darbininkų skaičių 
Vokietijos karo pramonei buvo taip pat labai efektingai pogrindžio ir 
lietuvių administracinio personalo sabotuotas. Kad išvengus masinio 
deportavimo, mažas skaičius, panaudojant kriminalinius nusikaltėlius, 
buvo pervedamas vokiečių žiniai: darbams Vokietijoj. Kaip kad karių 
mobilizavime, taip ir darbo jėgos verbavime vokiečiai matė akmeninę 
sieną, iš kurios jie tegalėjo išlupti vos keletą mažų akmenukų. Jų grąsi- 
nimai ir priespaudos paliesdavo keletą individų, bet neišbaugino daugu
mos. „Išsaugok save Lietuvai“ — buvo pogrindžio šūkis, ir jis laimėjo. 
Šitas įsakymas, kartais labai neasmeniškas, kietas ir skaudus, buvo visais 
būdais įgyvendinamas, panaudojant padirbtus dokumentus, pakeičiant 
gyvenamą vietą, pakeičiant darbą, net profesiją ir t.t. Ši situacija tęsėsi 
iki 1944 metų.

POGRINDŽIO REIKŠMĖ

Tautos gyvenime, ypač jos sunkiose dienose, aktyvioji visuomenės 
dalis yra įkvėpėjai siekimų, tikslų, kelių. Okupacijos metais neleidžiant 
šiems tautos valios puoselėtojams viešai pasireikšti, jie yra priversti 
kalbėti kaip nežinomos asmenybės, daugumoj per pogrindžio spaudą.

Čia reikia neužmiršti, kad tauta turi gyventi nors ir okupacinėse 
sąlygose, tad ypač tokiais laikais reikia įdėti nepaprastai daug pastangų 
tvarkos išlaikymui ir išvengimui nelaimių: mokslo tęstinumas turi būti 
išlaikytas, maisto gamyba ir pristatymas garantuoti, susisiekimas, sani
tarinė tarnyba tvarkomi ir t.t. Todėl buvo būtina, kad asmenys, vado
vaujantys ekonominiam ir viešajam gyvenimui, palaikytų ryšius su kraš
tą administruojančiais vokiečių pareigūnais, nes čia glūdėjo visų tautie
čių gyvybiniai reikalai. Pogrindis kaip tik čia turėjo vieną iš svarbiausių 
žodžių. Daug asmenų atsakingose pareigose buvo pogrindžio nariai ir 
šventai laikėsi jiems duotų nurodymų: išlaikyti tautą gyvą ekonominiai 
ir kultūriniai. Bendromis pastangomis buvo užtikrinta, kad Lietuva ne
tapo vokiečių satelitine valstybe.

Pogrindis, vokiečių okupacijos metais, pravedė pasyvią rezistenciją. 
Tokia buvo tuo laiku pasirinkta, nes tokios laikas ir sąlygos reikalavo. 
Kalbos nėra, visa šita būtų pasikeitę tą pačią minutę, jei galimybė būtų 
iškilusi pradėti kovą krašto nepriklausomybei atgauti. Kaip kad pirmo
sios sovietų okupacijos metu, taip ir antrosios, pogrindžio vadovai ruošėsi 
galutiniam veiksmui — atgauti krašto nepriklausomybę. Esant mažai 
tautai, aruodai nedideli — pajėgos mažos, tad jos turėjo ir turi būti 
šventai saugojamos tam momentui, kada kyla vilties kibirkštėlė jog žygis 
atneš vaisių.

Čia yra būtina pažymėti, kad per trejus okupacijos metus, vokiečiai 
nesurado nei vieno rimto politinio veiksnio, nei vienos žymios lietuviškos 
asmenybės, kuriai galima būtų prikergti „ųuisling'o“ vardas. O kiek tokių 
yra buvę vakarų demokratijų kraštuose! Keletas žmonių, kurie patai
kavo vokiečiams, buvo tokios smulkutės asmenybės, kad jos nesudarė jo
kio svorio visuomenėj ir neturėjo jokios įtakos tautos drausmingumui iš
laikyti.
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AUKA TAUTAI

Čia aprašyti įvykiai tebeduoda ribotą vaizdą praeities dienų. Apra
šymas gal perdaug santarūs — neturi dramos — širdies. Šioj okupacijoj 
tačiau ne tik kad drama, bet ir tragedija buvo kasdieninis dažną šeimą 
lankąs įvykis. Lietuvių tauta ir jai dirbęs pogrindis prarado nemaža savo 
vaikų ir daug kraujo praliejo kovoje su okupantu. Tiesa, kad jokia orga
nizacinė lietuvių grupė netapo vokiečių koloborante, tačiau vokiečių 
Gestapui pavyko gana skaudžiai įgelti nemažam lietuvių skaičiui. Dėka 
keletos išdavikų, Judošius buvo ir tarpe dvylikos apaštalų, vokiečiams 
pavyko suimti žymų skaičių pogrindžio vadovų ir jų bendradarbių, spau
dos vyrų ir jų talkininkų. Suimtųjų tarpe buvo profesoriai ir rašytojai, 
kunigai ir darbininkai, mokytojai ir studentai, politikai ir įstaigų tar
nautojai, ūkininkai ir kariai; daugumoje jie buvo išvežti į vokiečių kon
centracijos ar mirties lagerius, kitus tačiau pačioje Lietuvoje kalino ar 
nukankino.

Šios aukos neatnešė tautai laisvės. Tai yra žiauri tikrovė. Kada tiek 
daug tautų yra mažiau aukoję, kada net patys buvę okupantai šiandien 
džiaugiasi laisve, didžiuojasi ekonomine gerove net pranašesne ,už tą, 
kuria remdamiesi sugriovė mūsų laisvę ir nepriklausomybę, sunku yra 
suprasti ir priimti žmogaus paskirtį nelaisvėj. Kodėl tad tokia neteisybė?

Mūsų buvo tokia šventa kova: mes neieškojom ko nors pavergti, ką 
nors išnaudoti,_ kam nors šeimą ar turtą sunaikinti: mes kovojom savo 
laisvei apginti. Atpildai, įvertinimai, vakariečių pripažinimai aplenkė 
mūsų kraštą. Kartelis širdy ne dėl atpildų, bet dėl išniekintų lietuviškų 
širdžių, iškankintų ir išžudytų mūsų sesių ir brolių, kurie taip šventai 
tikėjo, kad pasaulio tvarkytojai — jungtinės vakarų demokratijų jėgos 
neleis pavergėjams ir žudikams pasilikti mūsų viešpačiais ir valdovais. 
Tad kodėl? Vardan tų, kurie žuvo, mes šaukiame, ir net pačių žuvusiųjų 
kaukolės pranykusiomis akimis žvelgia į Atlanto Chartą — ir 
mes klausiame: KODĖL?
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MIRŠTANČIŲJŲ GARBĖ

Stasys Žymantas

i Sunkus ir kruvinas mūs kelias,
Mūs partizanų Lietuvos,
Bet dar sunkesnės tos grandinės,
Uždėtos priešo Lietuvos ...

i ■

O laisve, laisve, kaip toli tu —
» Už vandenynų šniokščiančių,

Sunkus tavin mūsiškis kelias,
Jame tiek daug šiurpių kančių.

(Iš partizanų dainos).

Savo ilgų amžių istorijoje lietuvių tauta išgyveno nevieną tragišką 
laikotarpį. Nekartą Lietuvos žemę, jos kaimus ir miestus teriojo, jos žmo
nes žudė ir persekiojo svetimųjų grobikų pulkai.

Ir nekartą, deja, tas skaudžias tautą ištikusias nelaimes gilino ir lie
tuvių laisvės kovas sunkino pačių lietuvių vidiniai nesutarimai, savi
tarpinės kovos kunigaikščio prieš kunigaikštį, bajoro prieš bajorą, lietuvio 
prieš lietuvį, brolio prieš brolį.

Betgi, žvelgdami Lietuvos istorijos praeitin, vargiai net pačiuose gi
liausiuose tos istorijos amžiuose rasime skaudesnį ir tragiškesnį laiko
tarpį už tą, kurį lietuvių tauta išgyveno palyginant dar taip neseniai, prieš 
dvidešimtį metų, kai raudonoji sovietų armija, teroristinių NKVD dalinių 
lydima, 1944 m. liepos mėn. pakartotinai užplūdo Lietuvą.

Sovietiniai kariai išstūmė iš Lietuvos nacinius engėjus. Tačiau jie 
neatėjo Lietuvon kaip išvaduotojai, bet kaip už nuožmiuosius teutonus 
šimteriopai žiauresni naujųjų amžių dženkiskaniniai mongolai pavergėjai.

Raudonieji kariai lietuvių žemėje sėjo ugnį ir mirtį. Nesiskaitydami 
su tautos valia ir jos teise okupantai kruvinu teroru vėl primetė lietuviams 
bolševikinį Maskvos jungą, kurio tarėsi nusikratę visiems amžiams 1941 
m. birželio sukilimu.

Šią antrąją sovietų okupaciją lietuviai sutiko psichologiškai nepa
ruošti ir organizaciniai jai nepasiruošę. Vakariečių savam likimui išduoti, 
betgi tąja didžiąja išdavimo neteisybe atsisakydami tikėti, greito išsiva
davimo neviltinga viltimi gyvendami, siaučiančių enkavedistų persekioja
mi, lietuviai masiškai ir spontaniškai griebėsi ginklo ginti savo ir arti
mųjų gyvybę ir tautos laisvę bei garbę.

Taip 1944 m. vasarą Lietuvoje gaivališkai ir nesulaikomai prasidėjo 
visuotinas ginkluotas tautos pasipriešinimas okupantams. Jis užsitęsė iš-
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tisus aštuoneris metus, kol 1952 m. pabaigoje bolševikams pavyko pagaliau 
palaužti šio didingo ir drauge begalimai skaudaus ir tragiško lietuvių 
laisvės kovos sąjūdžio ilgų metų kovų jau apnaikintą ir apsilpnintą or
ganizacinę sąrangą.

Įtemptų kovų įkaršty
1944-46 m. ginkluota lietuvių kova prieš okupantą apėmė visą kraštą. 

Anais metais iš orujinio pasaulio į Lietuvos laukus patekusiam žmogui 
Lietuva darė tikro, įtempto karo įspūdį. Šios Lietuvos laisvės kovos žiau
rumą ir įtempimo dydį akivaizdžiai pavaizduoja keli pavyzdžiai, paimti 
iš laisvąjį pasaulį pasiekusio Vyriausio Lietuvos Atstatymo Komiteto 
spaudos-informacijos skyriaus 1946.VI.-7. d. pranešimo.

1945. VI. 10 d. Marijampolės aps. Budnikų apylinkėje įvyko kautynės 
tarp 116 lietuvių partizanų ir 700 enkavedistų. Rusų žuvo 94, lietuvių — 
3 užmušti ir 6 sužeisti.

1945.V.15 d. Alytaus aps. Kalniškės miške įvyko kautynės tarp 83 lie
tuvių partizanų ir 2000 rusų enkavedistų. Kautynės prasidėjo apie 15 vai. 
ir truko iki 2 vai. nakties sekančią dieną. Lietuvių žuvo 43. Jų tarpe trys 
moterys, viena jų liaudies mokytoja, kuri kovėsi kulkosvaidžiu su abiem 
nukirstom kojom, kol išbaigė šovinius. Enkavedistų žuvo 380. Šios kau
tynės apdainuotos lietuvių liaudies sukurtose naujose dainose.

1945. VI.il d. Marijampolės aps. Degimų miške ir apylinkėj įvyko kau
tynės tarp 70 lietuvių laisvės kovotojų ir 300 enkavedistų. Lietuvių — 6 
nukauti, 4 sužeisti. Rusų — 67 nukauti.

1945 m. liepos mėn. Panevėžio Žaliosios girioje 150 lietuvių partizanų 
kovėsi su 2000 enkavedistų. Lietuvių žuvo 36, rusų — 240.

1945 m. rugsėjo mėn Raseinių aps. įvyko kautynės tarp 130 lietuvių 
laisvės kovotojų ir 900 rusų enkavedistų bei vietinių „stribų“. Kautynės tę
sėsi 20 valandų. Lietuvių žuvo 73, jų tarpe grupės vadas. Rusų — 430.

1946 m. balandžio pabaigoje Kėdainių aps. 3000 enkavedistų puolė 70 
lietuvių partizanų. Lietuvių krito 12, rusų — 108.

1946. VI.1-2 d. Marijampolės aps. Mikalinės miške 2000. enkavedistų 
persekiojo 23 partizanus. Vienas lietuvis nukautas, vienas nespėjęs nusi
žudyti paimtas į nelaisvę. Rusų nukauta 12.

Minėtame VLAKo pranešime nurodoma, jog šimtai panašių kautynių 
ir mažesnių susidūrimų vyko tuo metu dieną ir naktį visame krašte.

Kova be pasigailėjimo
Tai buvo žūtbūtinė lietuvių laisvės kova su nelygiu priešu, nepalygi

namu lietuvių laisvės kovotojų ryžtu, pasiaukojimu ir didvyriškumu ir 
negirdėtu 20 amžiuje okupantų beatodairiniu, bestiališku žiaurumu.

„Mes kelio atgal neturime ir jo neieškome“, nurodė VLAKas savo 
pranešime 1946.VI.7 d. „Mes arba žūsime nuo plėšikiškos NKVD rankos 
arba mirsime šaltojo Sibiro taigose ar Lediniuotojo vandenyno pakrantėse 
didžiausiai pasaulio gėdai, arba laimėsime“.

Toje laisvės kovoje lietuviai krito tarsi medžių lapai rudens lapkrity. 
Apytikriais duomenimis jau 1946 m. birželio mėn., tat maždaug po dviejų 
metų nuo laisvės karo pradžios, iš 25.000-30.000 pradinio Lietuvos pogrin-
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džio armijos vyrų skaičiaus žuvo jau apie 8.000. 1947 m. gruodžio mėn. iš 
Lietuvos užsienin išvykęs Tauro apygardos laisvės kovotojas, Bendro De
mokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio (BDPS) įgaliotinis Audronis, 1949 m. 
pavasarį grįžęs Lietuvon pranešė, jog išlikusių gyvų senųjų laisvės kovo
tojų Tauro apygardoje teradęs vos 10%. Jei 1945 m. Dainavos apygardos 
laisvės kovotojų skaičius siekė 4.000-5.000 vyrų, tai po penkerių metų, 1950 
m. jų beliko 300-500. Skaitoma, jog 1950 m. Lietuvos partizanų visame 
krašte buvo likę apie 5.000, o 1951 m. jų skaičius jau tesiekęs vos keletą 
šimtų.

Tačiau žuvusių lietuvių skaičius dar toli gražu nepavaizduoja viso 
šio laisvės karo su bolševikais sunkumo ir jo žiaurumo. Jokios, pačios 
minimaliausios žmoniškumo taisyklės, jokios karo konvencijos ar kariau
jančių šalių teisių pripažinimas ir jų gerbimas tame kare negaliojo. Pa
imtieji į nelaisvę sveiki ar sužeisti lietuviai laisvės kovotojai buvo bolše
vikų tardami tokiomis baisiomis kankinimo priemonėmis, kurios prašoko 
bet kokios vaizduotės galimumus. Todėl partizanai kovėsi iki mirties, blo
giausiu atveju nusišaudami arba dažniausiai susisprogdindami granata, 
kad žuvusio neatpažintų ir nepritaikintų kruvinų represijų jo šeimai. O 
kautynėse kritusių Lietuvos laisvės kovotojų lavonai enkavedistų buvo at
vežami į artimiausių miestelių ar miestų turgavietes, kur šlykščiausiai 
išniekinti palikdavo gulėti pamesti purvyne ir mėšlyne. Šie teigimai nei 
kiek nėra perdėti. Tai buvo kasdieninis reiškinys visame krašte.

Šioje žiaurioje kovoje prieš okupantus Lietuvos laisvės kovotojai te
matė vieną išeitį, vieną galimybę — žūti arba laimėti. Tik aktyvi vaka
riečių ir užsienio lietuvių intervencija ir parama galėjo juos išgelbėti 
nuo tikros mirties. Jie tos paramos prašė, reikalavo ir jos laukė.

„Mes kalbame tiesiai ir nuoširdžiai“, rašė užsieniui skirtame rašte 
1947.V. 14 d. Lietuvos BDPS Komitetas: —

„Gana žodžių. Reikia realios pagalbos. Nesulauksime dabar — rytoj 
ji bus po laiko. Rytoj mes prakeiksime visus ir žūsime, kaip mus įparei
gojo žuvę prieš mus.“

Toks buvo kovojančios Lietuvos nemeluotas ir neklastotas balsas ir 
pagalbos šauksmas, kurį, deja, toli gražu nevisi užsienio lietuviai ir jų 
veiksniai išgirdo, suprato ar mėgino į jį atsiliepti.

Niekas nekurstė
Kaip bolševikams įprasta, savo tiesioginę kaltę ir atsakomybę dėl 

lietuvių pralieto kraujo Maskva mėgino ir tebemėgina primesti Vakarų 
imperialistams ir buržuaziniams lietuviams nacionalistams. Girdi, tai jie 
iš užsienio sukurstę neprasmingą, beviltišką ir pragaištingą ginkluotą lie
tuvių pasipriešinimą, atnešusį lietuvių tautai tokių skaudžių nuostolių.

Dabartinis Sovietijos prezidentas Miko j anas 1960 m. lankydamasis 
Norvegijoje panašiai mėginęs aiškinti, jog 1956 m. revoliuciją Vengrijoje 
pradėję ne patys vengrai, bet kažin kokie Vakarų reakcionieriai ir įvairūs 
niekšiški amerikiečiai.

Ne rusai, bet kovojančios Lietuvos lietuviai savo broliams užsieny, 
ypač kai kuriems jų politiniams vadovams ir veikėjams, galėtų padaryti 
nevieną teisingą ir skaudų priekaištą ir tai už neveikią, bet ne už kurs
tymą kovoti.
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Pastangos primesti užsienio lietuviams atsakomybę dėl Lietuvos lais
vės karo sukurstymo 1944-45 m. niekuo nepagrįstos. Niekas tuo metu iš 
užsienio ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje nekurstė, nesukurstė ir nega
lėjo sukurstyti.

Tie, kurie užsienyje patys tikėjo ir skelbė greitą karą ir Lietuvos iš
laisvinimą, jokio ryšio su kovojančiu kraštu neturėjo. O tie, kurie rūpinosi 
tokį ryšį nustatyti ir jį sudarė, 1946 m. pavasarį įsakmiai įspėjo politinį 
Lietuvos pogrindį ir partizanų vadovybę, jog artimiausiu laiku ne tik 
netenka tikėtis karo ar kokių nors konkrečių Vakarų žygių Lietuvai išva
duoti, bet netgi karo metu Vakaruose įsivyravusios sovietams palankios 
viešosios nuomonės pasikeitimo negalima laukti anksčiau kaip už kokių 
dviejų metų.

Savo nuomonės bei patarimo Lietuvos rezistencijai neatsisakęs duoti 
Lietuvos Diplomatinės Tarybos šefas min. S. Lozoraitis pogrindžiui per
duotame rašte irgi įspėjo, jog Amerika ir Anglija „šiuo tarpu nėra pasi
ruošusios karui nei materialiai nei moraliai, ypač karui už patekusių į 
sovietų sferą valstybių laisvę“.

„Būdamas užsienyje“, rašė jis tame rašte, „ aš negaliu spręsti, kiek 
mūsų partizanų veikla apsaugoja gyventojus nuo okupacinės valdžios 
smurto ir ar yra būtina tautinei sąmonei palaikyti“.

„Bet kiek tai liečia ginkluotos kovos įtaką į šių dienų tarptautinės 
politikos raidą Lietuvos klausimu, tai aš jaučiuosi galįs tvirtinti, jog mū
sų geriausių vyrų mirtis įvykių plėtojimosi nepaskubins, o jos politinis 
efektas, įtaka į Lietuvos laisvės propagandą bus skaudžiai neproporciana- 
lus pasiaukojimui ir tautos nuostoliui“.

Tačiau dieną ir naktį mirties tykojami Lietuvos partizanai negalėjo 
ir nenorėjo tikėti, jog kelias į Lietuvos laisvę gali būti dar labai tolimas. 
O jų laisvės meilė ir josios ilgesys buvo tokie dideli, jog geriau rinkosi 
mirtį, negu gyvenimą sovietiniame pavergime.

Lietuvos laisvės armija

1944 m. vasarą Lietuvoje kilusiam laisvės karui nebuvo iš anksto pa
ruošta karinių planų, nebuvo apsvarstyta, sutarta ir nustatyta karinių 
veiksmų taktika. Lietuvos laisvės kovotojai tą karą pradėjo neturėdami nei 
paskirtos vadovybės, nei parengtų ir užslėptų ginklų ir šaudmenų san
dėlių, nei paruoštų ryšio priemonių, tvarstomųjų medžiagų bei medika
mentų atsargų.

Pavieniai laisvės kovotojai, ginkluoti tokiais ginklais, kokiais patys 
iš anksto galėjo apsirūpinti, būrėsi miškuose, rinkosi savo vadus, organi
zavo rinktines, kūrė karines apygardas.

Iš pradžios tos partizanų apygardos mėginta vadinti pirmomis alfa
beto raidėmis: A, B, C, D, E, F. Bet tik dzūkų Dainavos apygarda išliko ži
noma kaip laisvės kovotojų A apygarda. Kitos greit pasirinko gražius ir 
prasmingus pavadinimus: Tauro, Jungtinės Kęstučio, Vyčio, Vytauto, Al
gimanto, Didžiosios Kovos. Vėliau iš tų apygardų georgrafiniu pagrindu 
buvo sudarytos trys karinės sritys: Nemuno — pietų Lietuvoje, Jūros — 
Žemaitijoje ir Kalnų sritis — Aukštaitijoje.

Šis Lietuvos laisvės kovotojų karinis organizavimas vyko lėtai. Žiau
rių kovų su priešu įkarštyje. Tiktai beveik po metų, 1945.VIII.25 d., šusi-
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organizavo pirmoji Tauro apygarda. Ją sekė žemaičių Jungtinė Kęstučio 
apygarda. Pietų Lietuvos, Tauro ir Dainavos apygardos susijungė į vieną 
Nemuno sritį tiktai 1946.IV.23 d.

Kitų apygardų organizavimasis vyko dar lėčiau. Kai kurios jų, atrodo, 
buvo sunaikintos anksčiau, negu galėjo įsitvirtinti. Pa v., nežinomas Di
džiosios Kovos apygardos likimas. Aukštaičių laisvės kovotojų Algimanto 
apygarda po 1949 m. spalio mėn. nelaimės, kada buvo sunaikinti visi tos 
apygardos ir jos dalinių štabai, atrodo, nebuvo atgaivinta.

Tačiau netgi po septynerių metų be atvangos kovoto karo, kai iš 
25.000 - 30.000 laisvės kovotojų armijos teliko 500 - 700, ji išlaikė savo pra
dinę organizacinę sąrangą.

Paskutiniais 1952 m. iš Lietuvos gauto pranešimo duomenimis Lietu
voje dar tebeveikė septynios laisvės kovotojų apygardos, veikusios trijų 
karinių sričių apimtyje.

Lietuvos šiaurės rytuose — Kalnų srityje veikė dvi apygardos: Vyčio 
ir Vytauto. Vyčio apygardą sudarė trys rinktinės: Briedžio, Krištaponio ir 
Algimanto. Vytauto apygarda turėjo šias rinktines: Liūto, Tigro ir Lokio. 
Laisvės kovotojų skaičius abejose apygardose siekė apie 200. Kalnų sri
čiai vadovavo buvęs mokytojas, slapyvardžiu Siaubas. Lietuvos kariuo
menės karininkų Kalnų apygardos štabe jau nebuvo. Srities vadas tačiau 
buvo pakankamai autoritetingas ir sugebėjo išmintingai derinti partizanų 
ir vietos gyventojų santykius. Iššifruoti priešo agentai ir MGB pareigūnai 
būdavo likviduojami tyliai, be triukšmo, ne veliant į šį reikalą nekaltų 
žmonių.

Jūros srity, Žemaitijoje, veikė trys apygardos: Jungtinė Kęstučio, Že
maičių ir Prisikėlimo. Toje srityje veikusių laisvės kovotojų skaičius ne
žinomas, bet vargu jis galėjo būti daug didesnis, kaip Kalnų srity. Srities 
vado slapyvardis — Germantas. Tos srities apygardoms vadovavo: Že
maičių apygardai — Žemaitis, Prisikėlimo — Rytas ir Kęstučio — Kunotas. 
Jų tikrosios pavardės yra žinomos, bet dėl suprantamų sumetimų čia ne
skelbiamos.

Jūros srities apygardų veikimo taktika buvo nevienoda. Apdairiau ir 
atsargiau veikė Žemaičių apygarda. Dėl to jos apylinkėje buvo mažiau 
priešo represijų ir vietos gyventojų persekiojimų. Kitos dvi apygardos 
laikėsi priešingos, agresyvios taktikos. Dėlto ne tik jos pačios, bet ir vie
tos gyventojai labiau nukentėdavo ir tų apygardų apylinkėse liko daug 
tuščių gyvenviečių dėl priešo įvykdytų išvežimų.

Tačiau liūdniausia padėtis buvo Nemuno srityje, kurią sudarė Tauro 
ir Dainavos apygardos. Nemuno sričiai vadovavo buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas slapyvardžiu Litas. Nemuno srities kovotojams 1950-51 
m. žymiai sugriežtinus ir suaktyvinus vieklą ši sritis patyrė didelių nuos
tolių žmonėmis. Priešo akcijai prieš partizanus vadovauti iš Maskvos buvo 
atsiųstas net pats sovietų saugumo ministeris Kruglovas, kurio dispozi
cijoje buvo dvi specialios divizijos. 1951 m. žuvo visas Dainavos apygardos 
štabas su jos vadu Diemedžiu. Po to Dainavos apygardos kovotojai bandė 
pakeisti veikimo taktiką ir mėgino naujai persiorganizuoti. Tačiau Tauro 
apygardos daliniai buvo beveik visai sunaikinti ir kaip kovinga jėga ji 
tapo bereikšmė. Išlikę kovotojai veikė palaidai, nebepajėgdami apsijungti.

Lietuvos Laisvės Kovos — partizanų sąjūdžio vyriausios vadovybės

76

38



•i.

Laisvio Kovotojas „JK 

£^4 Lietuva, lame, Kovoto,, Sąjunga, Jaunoji

Ht.
įį------- WO-X-'9-
K >„_i„

Pogrindžio spaudos efek
tingumą liūdyja vokiečių 
priemonės jai stabdyti bei 
skaitytojus klaidinti. Kai
rėje autentiška “Laisvės 
Kovotojo” kopija, dešinėje 
— Geštapo išleista.

C0t*e" ■?? Bert, *«**«* ftr.»"‘*Oa AlAeVia <l,de" j

'"ėieVi S0N e 
^vu fp^Va^ 'X

S'

r«S ^^jįS*** \oo^’;'n m'

»«■®ftl4...b^. y\„ iU»H» Sa C4»<

l^ip U *° ,ei<linio antraštės matyti mes naaivac 

tSSSSr — nX“% e^T.

l LIETUVIŲ TAUT4.

taatsvtau Lfetuv, iš okupt 
goo laikinai sftrjkdyiT^Mmn 11 <>'K™U svetimas jė- 
Politinė, vadovybės 'ram tik^t riUtaUaK» vieningos 
k“tP tautinės uMnJ™, 4ka‘ul Politinės jietuvlų grupės tari ?'"“*« lr vykdyioj^^:

««iarė vjrtkusųij Uetu«, ‘^“^-^stinlu pagrindu. Jos 
Vyriausias uįtuv^ Komitetą _ VLIK.

aavo darb4.^b" ™aisv^o Komitetas, pradėda- j

Tauto? ,e‘ ė̂Jr Petuvoe va^tybės neprt- j 
«"«• bOtiao/sgj^ °® ^^'taiajtoa ir jos visokeriopos ge- i 
““' 7,<“TM nei dėl Tarybų Sąjungos 1

vertybė, okupacijos nėra I
tos. i#šo m birželio mėn^^Yį?*3 yra Jaiklnai sulrukdy- ■ 
Lf08 okupacijos prie^rtou i^unK°o okupacijos ■ 

Pertraiiktae kietume^ kitų jėgos ir klastos H
Ue^r-ių. Or7SaU 

tus f*u^ —

būstinė buvo Jūros srityje. LLKS tarybos prezidiumo pirmininku buvo 
Vytautas, Lietuvos kariuomenės karininkas, kuris veikė išvien su Jūros 
srities vadu Germantu. LLKS ir Jūros srities štabai dar 1951 m. pastoviai 
leido du pogrindžio laikraščius: Laisvės Varpą ir Prisikėlimo Ugnį. Vy
tauto pavaduotoju ir LLKS karinių pajėgų vadas buvo Vanagas, kurio 
būstinė buvusi Dainavos apygardoje.

Patvirtindami tai, kas jau anksčiau užsieny buvo žinoma, okupantai 
1960 m. paskelbė, jog Vytauto tikroji pavardė buvusi Jonas Žemaitis, Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, gimęs 1909 m. Palangoje, vokiečių okupacijos 
metais buvęs gen. P. Plechavičiaus Vietinės Rinktinės batalijono vadas. 
1945 m. vasarą įsijungęs į partizanų sąjūdį ir veikęs Raseinių aps. 1951 
m. buvęs suparaližuotas ir savo LLKS prezidiumo pirmininko pareigas 
perdavęs Vanagui.

Vanago tikroji pavardė — Adolfas Ramanauskas, Lietuvos kariuo
menės atsargos leitenantas, buvęs Alytaus mokytojų seminarijos moky
tojas, dalyvavęs 1941 m. Birželio sukilime, vėliau — pasipriešinime prieš 
vokiečius, buvęs Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys. Į partizanų 
sąjūdį įsijungė 1945 m., veikęs Dainavos apygardoje, kuriai tada vadovavo 
gen. štabo pulk. Įeit. K. Vitkus-Kazimieraitis, 1946 m. numatytas Vyriau
sio Ginkluotų Partizanų Štabo viršininku, bet netrukus po to žuvęs.

J. Žemaičio-Vytauto, likimas nežinomas. Bolševikų paskelbtais duome
nimis A. Ramanauskas-Vanagas, sovietų saugumo susektas, buvęs Kaune 
areštuotas ir 1956 m. pakartas.
Valstybė pogrindyje

Lietuvos partizanų sąjūdis nuo 1949.11.16 d. žinomas Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio vardu, tai tartum visa pogrindžio valstybė su savo gausia 
spauda, savo valdžia ir jos prezidentu, savo kariuomene, jos štabais ir va
dais, savo teismais, baudžiamaisiais nuostatais ir kt.

Tas sąjūdis manėsi atstovaująs nepriklausomą Lietuvos valstybę ir 
reiškiąs laisve gyventi apsisprendusios tautos valią. Todėl partizanai ta
rėsi turį teisę leisti gyventojams potvarkius, duoti įsakymus, reikalauti
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jų vykdymo ir tiems įsakymams nepaklususius bausti griežtomis bausmė
mis.

„Dabartiniu raudonosios okupacijos metu kiekvienas asmuo, Lietuvos 
ar svetimos valstybės pilietis, ar Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio narys 
savo veiksmais kenkęs lietuvių tautai bei Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džiui ginti lietuvių reikalus ir kovoti su lietuvių tautos priešais dėl nepri
klausomos Lietuvos atstatymo yra Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio teis
mų baudžiamas“, skelbė 1 str. LLKS baudžiamųjų nuostatų, kurių išra
šus 1951.VII.20 d. Nr. 6(20) paskelbė LLKS pietų Lietuvos srities organas 
Partizanas.

„Kas nusikalto nevykdydamas sąjūdžio viešų potvarkių ar paskirų 
partizanų teisėtų reikalavimų, tas baudžiamas, atsižvelgiant į pasekmių 
svarbą, iki mirties bausmės.

Pastaba: jei turi, konfiskuojama turto dalis“, skaitome tų nuostatų 
65 str.

Kategoriškai, be kompromisų atmetę sovietų okupaciją, kaip neteisėtą, 
prievartinę ir primestinę, atsisakę ne tik pripažinti, bet iš viso skaitytis 
su pačios okupacijos faktu, partizanai draudė Lietuvos gyventojams vyk
dyti sovietų okupacinės valdžios bei administracijos potvarkius ar įsa
kymus, balsuoti sovietų organų skelbiamuose rinkimuose ir bendrai tal
kinti okupantams ar su jais bendradarbiauti.

Partizanai tikėjosi tokiu būdu priversią sovietus, susidūrusius su 
visuotiniu griežtu lietuvių pasipriešinimu ir sovietinės administracijos 
boikotu, pasitraukti iš Lietuvos, tuo labiau, jog jie manė, kad anksčiau 
ar vėliau kils karas arba Vakarų valstybės ras kokių nors būdų inter- 
vuoti Lietuvos naudai.

Tol, kol partizanų sąjūdis buvo plačiai paplitęs visame krašte ir 
kol sovietų administracija tebuvo įsitvirtinusi tik didesniuose centruose, 
tokia partizanų laikysena galėjo būti suprantama. Tačiau jau tada, so
vietų okupacijos pradžioje, partizanų draudimas ir kliudymas pristatyti 
maisto gaminius miesto gyventojams, kaip neva sutikusiems su okupaci
ja ar pasidavusiems priešo spaudimui, buvo jau sunkiau paaiškinamas.

Padėtis betgi pasikeitė, kai dėl žiaurios priešo akcijos ir valymų 
partizanų sąjūdis apsilpo, sumenkėjo, o okupacinė sovietų administracija 
laipsniškai įsitvirtino visame krašte. Partizanams toliau tęsiant seną griež
tą liniją ir agresyvią taktiką okupantų atžvilgiu, krašto gyventojai atsi
dūrė kryžminėje ugnyje. Kai sovietų įbauginti ir išterorizuoti jie buvo 
priversti vykdyti okupantų įsakymus, juos baudė partizanai. O kai jie 
paklusdavo partizanų reikalavimams, jie susilaukdavo represijų iš oku
pantų organų. Gyventojai nuo partizanų veikimo netiesiogiai nukentė
davo dar ir todėl, kad okupaciniai organai vykdė plačius išvežimus tose 
apylinkėse, kuriose aktyviau pasireikšdavo partizanai.

Kai 1948 m. pabaigoje sovietai pradėjo vykdyti Lietuvoje žemės ūkio 
kolektivizaciją, partizanai jau nebepajėgė jos sulaikyti, nors jie griežtai 
prieš ją kovojo, draudė ūkininkams stoti į kolchozus, o stojusius skau
džiai baudė.

1949 m. kovo mėn. išvežimų įbauginti, bijodami naujų represijų, 
ūkininkai neturėjo kitos išeities, kaip rašytis į kolchozus. Prievartinei že
mės ūkio kolektivizacijai atsispirti Lietuvos ūkininkas fizinės jėgos ne-
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turėjo.
Okupantui įsigalėjus krašte ir stabilizavus padėtį, 1949-50 m. buvo 

aišku, jog tolimesnė agresyvi aktyvaus pasipriešinimo taktika prives prie 
galutinio partizanų sunaikinimo. Tik ją pakeitus buvo galima tikėtis iš
saugoti partizanus kaip organizuotą pajėgą lemiamų kovų fazei Lietu
vos suverenumui atstatyti.

„Priešingu atveju ir toliau kaip ir praeity, žus partizanai, o nuo oku
pantų — mūsų miestų ir kaimų gyventojai“, nurodė savo pranešime 
1950.XI.2 d. BDPS prezidiumo įgaliotis Kęstutis. — „Jei anksčiau mums 
buvo brangus kiekvienas lietuvis, tai šimtus ir tūkstančius kartų yra 
brangesnis dabartiniu metu“.

Laisvės kovų fazės
Aštuoneri metai — ilgas laikas. Tat suprantama, jog tiek metų tru

kęs partizaninis judėjimas Lietuvoje nebuvo ir negalėjo būti tos pačios 
įtampos, vienas ištisinis didvyriškų kovų laikotarpis per visus tuos ilgus 
metus. Jis turėjo savo pakilimų ir smukimų.

Šiandien, pasirėmus turimais autentiškais duomenimis, galima nu
statyti tris svarbiausias partizaninio judėjimo fazes.

Pirmoji fazė apima 1944-46 metus. Tai partizaninės veiklos augimo ir 
organizavimosi laikotarpis. Krašte visuotinai vyravo viltis, jog greitu 
laiku sovietinė okupacija Lietuvoje vienokiu ar kitokiu būdu bus likvi
duota. Pačiam partizaniniam judėjimui pritarė ir jį rėmė iki 85% visų 
Lietuvos gyventojų.

Antroji fazė — 1946-48 metai — tai sunkių laisvės kovų laikotarpis, 
okupantams sutelkus dideles NKVD pajėgas partizaniniam judėjimui su
naikinti. Partizanai betgi tvirtai tebetikėjo, jog Lietuvos laisvės kova 
netrukus susilauks paramos iš užsienio ir kad tarptautinės ginkluotosios 
pajėgos padės lietuviams nusikratyti sovietiniu jungu. Partizanus toliau 
aktyviai rėmė vidutinieji ūkininkai. Miestų politinio pogrindžio veikėjai 
ir intelektualiniai sluogsniai realiau žiūrėjo į tarptautinę padėtį ir ma
tydami gausias partizanų aukas ir beatodairines nuožmias okupantų re
presijas prieš civilius gyventojus, ieškojo kelių ir būdų partizanų veikimą 
pakreipti apdairesniu ir atsargesniu keliu.

Ir pagaliau, 1949-51 metai — nusivylimo ir desperacinių kovų laiko
tarpis. Partizanai vis dar tebetikėjo greitu tarptautiniu konfliktu ir tuo 
tikėjimu remdamiesi tebetęsė tą pačią kategorišką agresyvią pasiprieši
nimo taktiką. Tačiau okupantams įsitvirtinus krašte, o ypač pravedus že
mės ūkio kolektivizaciją, partizaniniam judėjimui palaikyti ekonominės 
ir net moralinės bazės žymiai susiaurėjo.

Laipsniškai, metai iš metų, silpo ne vien pats partizanų judėjimas, 
bet ir jo organizacinis pajėgumas.

Jei 1944-46 m. partizanai neretai traukė per kaimus grupėmis po 
500-700 vyrų, tai 1949-51 m. jie dažnai jau veikė mažomis grupelėmis 
po 5-7 žmones. Nors partizanai nominaliai jautėsi priklausą tam pačiam 
vienam laisvės kovos sąjūdžiui, apie planingą, suderintą jų veikimą ir 
paveikų jam vadovavimą jau buvo sunku kalbėti. Ryšiai tarp atskirų 
grupių, apygardų, sričių ir pačios LLKS vadovybės buvo silpni, atsitikti
niai. Todėl ir partizanų grupių veikimo metodai ir taktika neretai buvo
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skirtingi.
T .T .KS vadovybei sunku buvo konkrečiai vadovauti partizanų grupių 

veikimui ne vien dėl nepaprasto ryšių sunkumo, bet ir todėl, kad ji jokios 
paramos partizanų daliniams suteikti negalėjo. Partizanai turėjo visu 
kuo patys apsirūpinti: ginklais, šaudmenimis, apranga, maistu ar medi
kamentais.

Šiuo paskutiniuoju aktyvaus pasipriešinimo laikotarpiu jau nebuvo 
abejonių, jog partizanų siekimas ir pastangos priversti okupantą skaitytis 
ir paklusti pogrindžio valiai, viršijo jų jėgas. Buvo aišku, kad nepakeitus 
aktyvaus pasipriešinimo veikimo taktikos ir nesulaukus iš užsienio rea
lios, konkrečios paramos, partizanų judėjimas visvien negalės išsilaikyti 
ir turės užgesti.

Apie šią grėsmę tautiniam lietuvių pasipriešinirfiui Lietuvos pogrin
dis pakartotinai buvo įspėjęs užsienį.

Kuriuo keliu?
Lietuvių rezistencijos veikimo metodų ir taktikos klausimas antro

sios sovietų okupacijos metais, aštriai iškilęs Lietuvos pogrindžio sluogs- 
niuose 1949-50 m., nebuvo naujas. Esminiai nesutarimai tuo klausimu 
pasireiškė jau antrosios sovietų okupacijos pradžioje.

Sovietams 1944 m. iš naujo okupavus Lietuvą, vokiečių okupacijos 
metais lietuvių rezistencijai vadovavęs VLIKas nustojo egzistavęs. Ta
čiau buvę VLIKo nariai ir bendradarbiai tų pačių metų rudenį sudarė 
naują politinę Lietuvos pogrindžio vadovybę: Lietuvos Išlaisvinimo Ta
rybą. Jos veikėjai pagrįstai baiminosi, jog sovietų okupacija gali užtrukti 
ilgus metus. Todėl jie su dideliu susirūpinimu žiūrėjo į lietuvių agresy
vios atviros ginkluotos kovos galimas pasekmes, nes patys vieni jie tos 
kovos laimėti negalėjo. Deja, greit paaiškėjo, jog sulaikyti ginklą į ran
kas paėmusius nuo to ginklo panaudojimo ano meto sąlygomis buvo be
veik neįmanoma.

LIT pastangos susiprasti su partizanais ir sutarti su jais apdairesnę 
kovos taktiką vyko labai sunkiai jau vien dėlto, kad partizanai tuo metu 
tebeveikė atskiromis grupėmis ir bendros vadovybės dar neturėjo.

Priešui susekus LIT narius, jos vietoje sudaryta nauja pogrindžio 
vadovybė — Vienybės Komitetas — susidūrė su tais pačiais sunkumais.

Tik po dviejų metų, 1946 m. gegužės-birželio mėn., bendruose par
tizanų, politinio pogrindžio veikėjų ir Vienybės Komiteto atstovų pasi
tarimuose pavyko partizanus ir tebeveikusias senas kovos organizacijas, 
Lietuvos Laisvės Armiją, Lietuvos Kovotojų Sąjungą, Lietuvių Frontą, 
sujungti į vieną Bendrą Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdį. Drauge 
buvo sudaryta partizanų vadovybė, Vyriausias Ginkluotų Partizanų Šta
bas, ir vieton Vienybės Komiteto sukurta nauja politinė pogrindžio va
dovybė, Vyriausias Lietuvos Atstatymo Komitetas, į kurį be VGPŠ ir 
BDPS Komiteto atstovų turėjo įeiti ir politinių partijų atstovai.

Bet faktinai visa pogrindžio vadovavimo našta atiteko BDPS Ko
mitetui ir VGPŠ, nes greit paaiškėjo, jog VLIKas dėl numatyto jame 
politinių grupių atstovavimo principo ano meto sąlygomis pasirodė ne
veiksmingas.
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BDPS Komitetas savo direktyviniame biuletenyje 1947.III.17 d. pa
kartotinai iškėlė ano meto rezistencijos patį svarbiausią ir pagrindinį 
klausimą: KURIUO KELIU toliau eiti?. Iki šiol eitu aktyvios kovos-re- 
zistencijos keliu ar ieškoti naujų kelių?

„Rezistencijos pasirinktas kelias turi būti toks kelias“, rašė BDPS 
Komitetas, „kuriuo žengdami lietuviai galėtų nenustoti vilties, išlaikyti 
Tėvynės laisvės ilgesį, išsaugoti save, savo artimuosius nuo beprasmių 
kančių ir vargų, apart tų, kurie jau ir taip yra užgulę. Ir kad tas kelias 
įgalintų išsilaikyti ir išlikti galimai ilgiau ir mažiau aukų pareikalautų 
mūsų kova“ ...

Reikalą keisti aktyvios ir agresyvios kovos taktiką apdairesne ir at
sargesne BDPS Komitetas rėmė užsienio pogrindžio atstovų įspėjimu, 
jog artimu metu tarptautinio konflikto laukti netenka.

Tačiau partizanai tuo netikėjo ir nerimo. Tuo pat metu 1947.III.20 d. 
numery Jungtinės Kęstučio apygardos organas Laisvės Varpas rašė: — 
„Didingai, nebesulaikomai aušta gausiomis aukomis aplaistytas laisvės 
rytas, nešdamas neapsakomą džiaugsmą“.

Kitame 1947.X.15 d. numery tas pats pogrindžio laikraštis aiškino, 
jog tiktai priešo agentai galį teigti, kad karo greit nebūsią.

„Tik bolševikų agentai ir silpnabūdžiai, pasigaudami bolševikinės 
viešosios propagandos, ima sau ir kitiems įkalbinėti, kad įvykiai, tai yra 
ginkluotas konfliktas, negreit ateis. Šitokia skleidžiama nuomonė yra iš 
pagrindų klaidinga.“

Tvirtai tikėdami į greitą karą, partizanai dideliu įtarimu ir nepasiti
kėjimu žiūrėjo į politinio pogrindžio siūlomą naują apdairesnę pasiprie
šinimo taktiką, kurią jie laikė klaidinga, žalinga ir nepriimtina. Jie ne
norėjo būti vien pogrindžio kariuomene, laisvės armija bendroje aktyvaus 
ir pasyvaus pasipriešinimo sąrangoje ir bendros politinės vadovybės pri
klausoma. Partizanai iš pat pradžių puoselėjo mintį, kurią kėlė ypač že
maičių partizanų atstovai, sukurti savo atskirą, savarankišką partizanų 
politinį sąjūdį su jo vyriausia, nieko nepriklausoma vadovybe.

1948 m. vasario mėn. ties Pilviškiais žuvus pulk. Žvejui, vadovavu
siam Tauro apygardai, kurioje buvo sutelktas VGPŠ, o gegužės mėn. 
žuvus kitam žymiam tos apygardos veikėjui Gediminui, ginkluoto parti
zanų pasipriešinimo vadovavimą perėmė žemiačių partizanų vadas Vy
tautas. 1949.11.16 d. paskelbus partizanų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio deklaraciją, įvyko galutinas pasyvios ir aktyvios rezistencijos ski
limas.

LLKS reiškė nusistatymą, jog Lietuvos bolševizacijos sustabdymą 
nulems tiktai ginkluotoji rezistencija, eidama, kaip iki šiol, aktyvios 
kovos keliu. Tautinio pasipriešinimo faktoriais, LLKS nuomone, gali būti 
laikomi tik tie asmenys ar grupės, kurie visiškai prisidės prie akytvios 
rezistencijos, kitaip tariant, pereis Į mišką, į nelegalią padėtį. Pačios pa
syvios rezictencijos centrus LLKS iš viso laikė žalingais.

Šių centrų, ypač po 1948 m. nelaimės iš naujo atgaivinto BDPS pre
zidiumo pastangos rast ibendrą kelią su LLKS liko nevaisingos. Tokiu 
būdu vienu pačiu svarbiausiu klausimu — laisvės kovos taktikos ir me
todų, kovojančių lietuvių pažiūros ir nusistatymai griežtai išsiskyrė.
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Auka tyloj
„Ne. Lietuvis nenusilenks jėgai. Lietuvis mylėjo laisvę visada. Jis 

geriau susidegindavo ant laužo, negu eidavo vergi  j on. Pabusk lietuvi. 
Nusikratyk pataikavimo ir baimės jausmo. Brėkšta laisvės rytas. Tamsūs 
ir galingi audros debesys kaupiasi Vakaruose. Trenks jie perkūnais ir 
žaibais, nušluos nuo šventos Lietuvos žemės visus atėjūnus ir ištaškys 
visus Lietuvos išdavikus ir padlaižius. Bet tu, lietuvi, neprivalai laukti 
šios išganingos audros, susidėjęs rankas. Tu privalai su ginklu rankoje 
įsijungti į šventąją kovą prieš bolševizmą“, rašė LLKS pietų Lietuvos 
srities biuletenis 1951.VII.7 d. Nr. 3.

Atmetęs ir pasmerkęs pasyvaus pasipriešinimo liniją minėtas par
tizanų biuletenis toliau nurodo, jog naujoji politinio pasipriešinimo lini
ja, akcentuojanti aktyvią rezistenciją, buvusi priimta ir aprobuota visų 
užsienio lietuvių veiksnių su Lietuvos Diplomatine Tarnyba imtinai. Be 
to, Lietuvos rezistencijai, kurios branduolis yra partizanų judėjimas, esą 
buvusi užtikrinta moralinė ir materialinė vienos galingos Vakarų valsty
bės parama. „Galingųjų valstybių atstovai“, rašoma toliau tame biulete
nyje, „pagaliau įsitikino, kad pasyvioji Lietuvos rezistencijos linija yra 
neteisinga“.

Taip, net po septynerių metų aktyvios kovos ir tūkstančių skaudžių 
aukų, Lietuvos partizanai, klaidingai painformuoti ar kieno norint neat
sakingai suklaidinti, apsisprendė nekeisti savo pradinės laisvės kovos 
linijos — kovoti ir laimėti arba žūti. Jie pripažino galimu ir priimtinu 
tik vieną aktyvios kovos kelią ir tuo keliu eidami žuvo .

„Pavergtiems negali būti dviejų kelių“, rašė pietų Lietuvos srities 
organas Partizanas 1951.VII.20 d. Nr. 6(20).

„Jiems amžiams tebūdavo vienintelis kelias į laisvę, tasai garbingas 
kelias, kuriame atsistoję, kaip Leonidas su 300 kovotojų Termopilų tarpu- 
kelyje savo kūnais užvertė persams kelią į Spartą, kuriuo ėjo viso pa
saulio milijonai laisvės kovotojų prieš pavergėją, tai mūsų Gražinos ir 
pagaliau Pilėnų kunigaikščio Margirio kelias, tai mūsų visos tautos ir 
jos laisvės kovotojų — partizanų kelias“.

* * ♦
Bet ar nebuvo kito kelio Lietuvos laisvės kovotojams? Lietuvos pa

dėtyje išmintingesnio didvyriškumo, kaip garbingai žūti kovoje?
Kaimyninė lenkų tauta, savo bekomprmisinių kovų karčių ir skaudžių 

patyrimų pamokyta, ieškojo to kito kelio, apie kurį jiems kalbėjo po Sta
lino mirties iš kalėjimo paleistas kardinolas Wyszynski.

„Lenkai moka nustabiai mirti“, sakė kardinolas. „Tačiau, mano bran
gieji,! enkai taip pat turi išmokti nuostabiai gyventi ir dirbti.“

„Mirštantysis gali greitai pasiekti garbės, tačiau gyventi dirbant sun
kius darbus, ilgus metus kenčiant ir tyliai aukojantis yra didesnis he
roizmas ir tokio heroizmo mums šiandien reikia“.

Žūdami už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanai pasiekė garbės. Ta
čiau jų aukas atmindama ir jas skaudžiai išgyvendama lietuvių tauta 
šiandien siekia kitokio didvyriškumo. Neprarasdamas vilties laisvę at
gauti ir jos aušros nekantriai laukdama, ji kenčia, aukojasi, kovoja ir 
dirba tyloje.
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POGRINDŽIO SPAUDOS PUSLAPIUOS

MOTIEJUS MINKUS

Įsivaizduokime civilizuotą kraštą be spaudos, be žinių. Tad perkel- kim savo mintis į okupuotą kraštą, kuriame visų žinių šaltiniai yra kontroliuojami okupanto, kuriame informacija kraštui yra perduodama tokia, kuri garbina okupantą, visokiais būdais įrodinėja okupanto užmačių, idėjų, patvarkymų, reikalavimų, veiksmų teisingumą, teisina juos, įkalbinėja krašto gyventojus ne tik pasiduoti okupanto vedamai linijai, bet taip pat visomis priemonėmis stengiasi sunaikinti bet kokį gyventojų vidinį pasipriešinimą šioms užmačioms ir faktinai stengiasi perversti juos tapti šių visų užmačių norinčiais vykdytojais, kurie ne tik kad patys tikėtų okupantų veiksmų teisingumu, bet taip pat stengtųsi šią liniją, šią pažiūrą teisinti, plėsti, ugdyti savo kaimynų, pažįstamų ir kitų tautiečių tarpe. Puikiai yra visų suprantama, kad sėkla pasėta kaimyno galvoje yra šimtą kartų vertesnė, negu kad žodžiai beriami žinomai samdytų propagandistų.Pogrindis, kad atlikus savo paskirtį, turi rasti priemonių šioms okupanto pastangoms atsverti. Taip gimsta pogrindžio spauda, įgalinanti duoti tautiečiams žinių, kurios atsveria okupanto propagandą, leidžia pasireikšti tautiškumui ir laikinai supančiotam valstybiškumui. Mūsų pogrindžio spauda gyvavo visų okupacijų metais, tačiau reguliarumu ir forma buvo pranašiausia vokiečių okupacijos metais, o savo vedamųjų taiklumu ir dienos reikalavimų aiškumu — antrosios bolševikų okupacijos neperiodiniai, kartais atrodo krauju rašyti žodžiai.Bet šita spauda yra skirta taip pat ir pogrindžio ryšiui, kuris yra svarbus vientisumo ir aiškių tikslų bei idėjų išlaikymui. Pogrindžio spaudos reikšmė organizaciniam ryšiui labai teisingai iškelia Kęstučio apygardos vadas Visvydas 1947 m. Partizanų suvažiavime:“Tarp atskirai veikiančių organizacijos vienetų nutrūko organizacinis ryšys, svarbiausia, nutrūko pats jungiamasis dvasinis siūlas — nustojo ėjusi organizacijos slaptoji spauda“.
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Kad šitas dvasinis siūlas buvo labai svarbus yra teigiama ir J. Ja- 
šinsko:

“Ir dabar žiūrint iš netolimos įvykių perspektyvos, reikia stebė
tis lietuvių tautos sąmoningumu ir nepaprastu ryšiu priešintis nau
jojo okupanto užmačiomis. Lietuvių tauta visu rimtumu ir sąžinin
gumu vykdė pogrindžio nurodymus. Tie nurodymai iš pogrindžio 
lietuvių tautą pasiekdavo ... slaptosios spaudos pagalba”. (Naujie* 
nos 1959.12.23).

Mums, kurie galime bet kokią minutę atsisukti radiją ar televiziją, 
nusipirkti laikraštį ar žurnalą, yra iš vis sunku apimti kruopštaus darbo 
ir vargo dydį reikalingą žinių surinkimui, straipsnių paruošimui ir pačio 
techniško darbo laikraščio išleidimui. Prisiminkime, kad laiškai okupuotoj 
Lietuvoj buvo cenzūruojami, susisiekimas tikrinamas ir radijo aparatai 
— jų naudojimas uždraustas. Nežiūrint visa to, prezidento Trumano dokt
rinos paskelbimas Turkijai ir Graikijai ginti buvo pogrindžio spaudos pa
skelbtas vos 10 dienų vėliau po to, kai jis buvo pristatytas Kongresui.

Kas pogrindžio spaudoj buvo rašoma? Čia randame straipsnių pasi
sakančių kiekvienu visuomenę dominančiu klausimu:

“Ir daug mums apie kultūrą prišnekėjo bolševikai ir dar daugiau 
vokiečiai, tačiau nei vieni nei kiti neparodė, kad jie turi tai, kas yra 
charakteringiausia kiekvienai bendruomenei, būtent, kitos tautos lais
vės ir nepriklausomybės gerbimą. Priešingai, šios dvi griovimo, nai
kinimo, priespaudos ir žudymo religiją atstovaujančios ideologijos 
mus tik įtikino, kad jų nušlavimas nuo žemės paviršiaus žmonijai 
būtų vien palaima”. (Laisvės Kovotojas, 1944.2.16).

“Naujoji Lietuvos valstybės demokratinė santvarka turės laidoti 
gerbūvį plačiausiems Lietuvos gyventojų sluoksniams, ji turės suda
ryti sąlygas socialiniam teisingumui įgyvendinti ir kiekvienam lie
tuviui užtikrinti galimumą nevaržomai naudotis visais tautos kul
tūriniais laimėjimais, kuriuos sukurs savoje laisvoje valstybėje naujai 
atgimusi lietuvių tauta”. (Laisvas Žodis, 1944.3.1).

Čia randame atsakymus į rezistencinių sąjūdžių tikslą:

“Mes kovojame, nes:

1. laisvi gimę, laisvi augę, branginame laisvę ir laisvi norime gy
venti ir mirti,

2. trokštame gyventi tik laisvoje, nepriklausomoje, demokratinėj, vie
ningoj Lietuvoje,

3. privalome tesėti ir įvykdyti žuvusių už laisvę testamentą, išrašytą 
gyvybės krauju,

4. norime parodyti pasauliui, kad yra idealų, kurie įkvepia ir įgalina 
nykštuką milžinu darytis,
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5. tikime idealais, kuriuos Didžiosios Vakarų Demokratinės Galybės 
paskelbė iškilmingai pasauliui.* (BDPS Biuletenis 1947.3.16).

Čia randame kieto užsispyrimo ir padrąsinimo kovoti savo žemei 
laisvės:

„Laisvė todėl yra neįvertinama, kad be jos gyventi neįmanoma, gyve
nimas tampa beprasmis. Žmogus išsižadėjęs laisvės, netenka savo 
žmoniškojo orumo. Todėl pavergtiesiems negali būti dviejų kelių. 
Jiems amžiams tebūdavo vienintelis kelias į laisvę, tasai garbingas 
kelias, kuriame atsistoję, kaip Leonidas su savo 300 kovotojų Ter- 
mopilų tarpeklyje savo kūnais užvertė persams kelią į Spartą, kelias, 
kuriuo ėjo viso pasaulio milijonai laisvės kovotojų prieš pavergėjus, 
tai mūsų Gražinos ir pagaliau Pilėnų kunigaikščio Margio kelias, 
tai mūsų visos tautos ir jos laisvės kovotojų kelias — partizanų kelias. 
Sunku — įtempkime valią, jei nepakenčiama — sukąskime dantis ir 
neabejokime. Tiesaus reikalo Dievas neapleis“. (Partizanas 1951.7.20).

C

Čia yra pavyzdžiai giliausio tikėjimo į taip šventą rezistencijos darbą, 
į v'sų lietuvių vieningumą ir besąlyginį pasiaukojimą kilniausiam iš visų 
siekimų — kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Gal jautriausi 
mūsų garbei žodžiai yra čia:

„Visi lietuviai, ypač esantieji toje galingoje USA, toje šalyje kurioje 
ryškiausiai šeri anieji idealai ir jų galia, susiburs į vieną šeimą, supras 
mūsų vargą ir visas pastangas ir visą gyvenimą paskirs tų idealų 
pergalei, už tuos idealus kovojančių rėmimui, jų vargo mažinimui, 
jų našlaičių ašarų šluostymui, tremtinių (kalbama apie ištremtuosius 
Sibiran — aut.) aimanų raminimui ir išnaudos kiekvieną progą dar 
uoliau remti kovojančios Lietuvos kovas ir pačius kovojančius lie
tuvius. Nepagailės sunkiu darbu uždirbto skatiko paaukoti — pa
remti tiems, kurie netik prakaitą, bet ir kraują, bet ir .gyvybes au
koja už idealų pergalę, už kitų šviesesnį gyvenimą būsimoje Aušroje 
— Nepriklausomoje Demokratinėje Tėvynėje. Todėl, vienas už visus, 
o visi už vieną“. (Kova, 1947.3.22).

Pajuskime šį kovojančios Lietuvos šaukiantį balsą savomis širdimis. 
Jis yra tiek pat gajus šiandien kaip kad ir tą dieną kai buvo 1947 me
tais užrašytas. Pasirašykime ir atiduokime Tėvynei su kaupu, ką esame 
jai skolingi.
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SKAUTYBĖ OKUPACIJŲ SUTEMOSE

A. Raškėnas

/ Pilnutine asmenybe skautiškoji ideologija supranta tik tą, kurios sa
vininkas ar savininkė Dievą, Tėvynę ir Artimą laiko savo aukščiausiais 
įsipareigojimais. Šios skautiškosios asmenybės elgesys tartum sukasi obal- 
sio orbitoje, kurios centre yra jau išvardinti trys atramos taškai.

Nėra tad stebėtina, kad skautiškosios mokyklos auklėtiniai pakilo 
absoliučios Lietuvos okupanto siekių priešininkais: skautų ideologija per
siėmęs asmuo juk negalėjo suderinti savo įsitikinimų su okupanto prog
rama. Ogupantui tai buvo aišku ir todėl 1940 metais lietuviškoji skautybė 
oficialiai buvo sugniuždyta.

Okupanto įsakymu, pati organizacija buvo likviduota ir dienos šviesos 
savajame krašte daugiau nebeišvydo. Tačiau okupanto vykdomam krašto 
ir tautos naikinimui pastojo kelią visa eilė Lietuvos sūnų, dukrų. Pogrin
džio darbininkų tarpe, buvo žymus procentas ir tų, kurie nepriklausomy
bės metais turėjo progps skautauti, kurių sielose buvo giliai įaugęs įsipa
reigojimas „Tėvynei“. Šalia kitų jaunimo organizacijų auklėtinių, skautai 
dirbo pavojingą pogrindžio darbą, gi iš tų darbų kilo lietuviškosios iš
tvermės jėga, tikėjimas laisva Lietuva, atkakli pasipriešinimo, okupantui 
nenusileidimo dvasia. Darbai, pasiaukojimas buvo apmokėti: iškilo parti
zanų kapų eilė, NKVD, Geštapo rūsiuose krešėjo pralietas kraujas, tas 
kraujas ir į žemę sunkėsi ar tai Lietuvoj ar Sibire ar Vokietijoje.

Į skautybę įsijungę emigracinės kartos turi visą eilę netolimos pra
eities pavyzdžių, kur skautiškas pasiaukojimas, sumanumas, drąsa pilnai 
pateisino į šią jaunimo organizaciją dėtas viltis, įvairiomis progomis lin
kėtus linkėjimus. Šie pavyzdžiai mus įpareigoja ir ryškina pilnutinį ©bal
sio supratimą. Tie patys pavyzdžiai priverčia susikaupti, pagalvoti ir že
mai nulenkti galvą prieš tuos, kurie kovojo, dirbo, aukojosi, kurie ©balsio 
įpareigojimą įprasmino pačiu kilniausiu būdu ateities kartoms.

Atskirais straipsniais bei ištraukomis skautai — pogrindžio veikėjai 
buvo minėti keletu progų. Suprantama, kad daugelio pavardžių, įvykių 
dar negalima skelbti spaudoje. Daugelio vardų, pavardžių niekas nežino. 
Tad ir šiuo metu, šalia paminėtų inicijalų ir įvykių yra tik teisinga pri
siminti nežinomąjį skautą — laisvės kovotoją, kurio auka savajam kraštui 
yra verta lygaus įvertinimo ir pagarbos.

Pasipriešinimas kilo jau pirmoms okupantų užmačioms. Įsakius ati
duoti skautų turėtą turtą, bylas, iždą, buvo delsiama, eilėje vietų buvo dė-
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tos pastangos išsaugoti vėliavas, ženklus, reikšmingesnius raštus. Kaipo 
pavyzdį, Korp! „VYTIS“ perdavė tik materij alinį turtą, gi savo vėliavą 
ir svarbesnias bylas išslapstė per pirmąją okupaciją. Vokiečių metu šis 
lobis buvo apsaugotas nuo ardančių įtakų, paslėptas ir laukia šviesesnių 
dienų.

Okupacijai tęsiantis, buvo rastas reikalas atgaivinti skautų organizaci
ją pogrindyje. Įvairioms sąlygoms veikiant, buvo susidarę net keli rezis
tenciniai lietuvių skautų vienetai. Kaune veikė rezistencinė Pirmi j a, Bro
lija ir Seserija. Taryba nebuvo atgaivinta, o Pirmijos pirmininku buvo 
dr. J. Alekna. Atsargumo dėlei jis nebuvo kviečiamas į posėdžius, nes 
būdamas žymia asmenybe galėjo kai kam kristi į akis. Tačiau jis buvo 
sistematingai informuojamas apie organizavimosi eigą. Yra taip pat žino
mas ir antras skautų centras, veikęs Marijampolėje: jį globojo vysk. 
Padolskis.

Štai, vienas toks skautiškas poskyris įsikūrė 1941 metų antroje pusėje 
ir liepos 2 d. jau išleido pirmą atsišaukimą! Eilė lietuvių visuomenininkų 
šį darbą rėmė, gi pati grupė net palaikė ryšius su Čekoslovakijos pogrindžio 
skautais.

Pogrindžio sąlygom veikiant buvo perredaguotas statutas, daryta or
ganizacinių pakeitimų: atsisakyta vietininkijų, tačiau palikta skilčių sis
tema. Šiuo atveju eilinis skautas pažinojo tik skiltininką, skiltininkas — 
draugininką, draugininkas — tuntininką, gi pastarasis vadeivą. Veikla 
nesiribojo vien teoretiniu skautiškų idėjų mokymu’: buvo platinama po
grindžio spauda, registruojami okupantų nusikaltimai, ruošiamasi sani
tarijos, pagelbiniuose krašto gynybos reikaluose, dalyvaujama krašto kul
tūriniame gyvenime. Veiklos metu įvyko eilė suvažiavimų, gi Marijam
polėje — skiltininkų kursai.

Kitas žinomas organizacinės skautijos vienetas buvo akademikai skau
tai. Okupacijų metais savitarpinis ryšys nenutrūko, bet priešingai — vis 
stiprėjo. Iš mažos grupelės, šeimyninio pobūdžio suėimų prasidėjo regu
liarios sueigos, buvo palaikomas ryšys tarp Vilniaus ir Kauno, gi 1943 m. 
Kleboniškio miškan buvo padaryta iškyla, kurios metu buvo išrinktas 
Korp! Vadas, keletą baigusiųjų užskaityti filisteriais ir pravestas skautiš
kas laužas. Laikas statė savo uždavinius, sueigose būdavo svarstomi aktua
lūs dienos klausimai, buvo pradėtas organizuoti ir žuvusio Korp! Pirmi
ninko, inž. Milvydo, paminklo statybos fondas. Per bolševikų banditų nu
žudyto fil. B. Namiko laidotuves Korp! vardu buvo uždėtas vainikas su 
Korp! spalvomis.

Skautauti okupacijos metu, būti aktyviu rezistencinės skautų organi
zacijos nariu turėjo progos gal, palyginant, ne per didžiausias skaičius. Iš 
kitos pusės — aktyviai skautavusių dauguma buvo vienu ar kitu būdu 
susirišę su bendruoju pogrindžio darbu.

Jau ankstyvą 1940 m. rudenį Vilniuje organizavosi lietuviškasis po
grindis, kurio centriniuose organuose buvo keletą žinomų skautijos vei
kėjų. Paraleliai panašus organas išaugo ir Kaune. Kūrėsi vienetai provin
cijoje, buvo palaikomas ryšys, ruošiamos slapstymosi buveinės persekioja
miems, platinama spauda, organizuojamos spausdinimo priemonės, sklei
džiami atsišaukimai, renkami ginklai. Vienas iš pirmųjų pogrindžio viešų
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demonstracijų Vilniuje įvyko per 1940 m. Vėlines: iš anksto susitarę gru
pės susirinkdavo prie žymesnių lietuvių patrijotų kapų, uždegdavo žva
kutes, sugiedodavo Tautos Himną ir vėl išsiskirstydavo, kad prie kito 
kapo susirinktų.

Atėjo pirmieji atsišaukimai iš Vokietijos ir atsirado būtinas reikalas 
palaikyti ryšį su Lietuvos Pasiuntinybe Berlyne. 1941 m. sausio mėnesį šis 
žygis atiteko Korp! „VYTIS“ nariui N. Iš Berlyno grįžti per sieną pasirodė 
daug sunkiau: ir vadovas ir ryšininkas N. buvo pasienio sargybos paste
bėti, apšaudyti ir N. sužeistas. Bandymui prasimušti gilyn į Lietuvą nepa
vykus, jau keletą kartų kulkų kliudytas N. liko gintis ir tuo atkreipti sar
gybų dėmesį, kad vadovas atgal per sieną Vokietijon grįžti galėtų. Vado
vas laimingai grįžo Vokietijon, gi paimtas nelaisvėn N. buvo patalpintas 
Tauragės ligoninėn, jog apgydžius, kvosti būtų įmanoma. Kad ir saugomas, 
per ligoninės gailestingąją seserį sužeistasis perdavė atneštas žinias ir, kiek 
sustiprėjęs, buvo pervežtas Kauno kalėjiman, kur karas išgelbėjo nuo oku
pantų keršto. Charakteringa, kad pogrindis buvo sudaręs planus N. iš Tau
ragės ligoninės išvogti, tačiau vieną dieną prieš nustatytą plano vykdy
mo datą, sužeistasis buvo pervežtas į Kauno kalėjimą...

1941 m. sukilimas išvedė visą eilę pasiryžėlių kovon. Gaila, tačiau jų 
tarpe jau nebegalėjo dalyvauti tie, kurie riedėjo Sibiro link ar buvo 
nužudyti anksčiau. Iš sukilimo dalyvių, šiuo metu jau yra drąsiai minimas 
vienas iš Korp! „VYTIS“ Pirmininkų, sktn. J. Milvydas, žuvęs Kauno 
apylinkėje... Ilgametis Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
ir Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Šarauskas, iškalėjęs Kauno 
kalėjime, 1941 birželio 26 di.eną užgeso su daugeliu kitų garsiose Černavės 
skerdynėse... Visa eilė šviesių skautijos darbuotojų, rėmėjų tų metų, 
birželio mėnesį pradėjo taip tragišką ir skaudžią Sibiro tremtį...

Antrosios bolševiku „i ■■ . leistu spausdinu* pavyzdžiai,okupacijos metu partizanu leistu sp
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Vokiečiai teatnešė kitą okupaciją. Pogrindis jau dabar turėjo praktikos, tačiau liko tuo pačiu pogrindžiu: su savais pavojais, vargais, su panašiais uždaviniais. Vėl pasirodė ir augo pogrindžio spauda, ryšininkų tinklas, aukos ir pasišventimas.Pogrindžio spauda šiuo metu gal vaidino vieną iš ryškiausių vaidmenų. Kaip mielas, brangus ir reikalingas buvo šis darbas įrodo faktas, kad, sakykime, sktn. K., traukdamasis iš Lietuvos Vokietijon išsivežė ištisus priešvokiškosios slaptos spaudos komplektus!Vokiečių okupacijai tęsiantis, pogrindžio veikla išsikristalizavo į tris pagrindines šakas: karinis ruošimasis — rinkimas ginklų, spauda — informacijos reikalas, kilo ir pogrindžio organizacijų tarpusavio politinis veiklos atspalvis, kai prasidėjo pasitarimai sudaryti vieną vyriausią veiklos organą, vėliau gimusį VLIK vardu. Visa eilė skautijos darbuotojų reiškėsi įvairiose srityse — ar tai keliavimo leidimų parūpinimu, ar tai užsienio žinių rinkimu, slaptosios spaudos ruošimu bei platinimu, patikimų asmenų įvairioms pogrindžio tarnyboms verbavimu, bendrai įvairiuose pogrindžio uždaviniuose, kurie iš centrinių organų šakojosi į tolimus provincijos kampus.Eilė darbuotojų pergyveno ir aktyvų vokiečių persekiojimą, nors dar tik prieš metus — buvo bolševikų gaudomi. Štai, tas pats ryšininkas N., bylos metu teisme įspėtas, kad vokiečiai teismo rūmuose vykdo suėmimus, ramiu balsu paskelbė, kad „Teismas skelbia pertrauką,“ nusiėmė teisėjo ženklą, bet jau koridoriuje susitiko vokiečius, kurie jo užklausė, kurioje salėje posėdžiauja teisėjas N. Parodęs ranka į tik ką paliktą teismo salę, N. apleido teismo rūmus ir pradėjo slapstymąsį.Kova su okupantu ėjo. Į suimtųjų, nužudytųjų, išvežtųjų pėdas stojo kiti, nes tikėjo, kad tik tokiu būdu bus galima išlaikyti laisvės dvasią lietuvio širdyje, tokiu būdu bus galima išnaudoti pasitaikiusį laisvei atgauti momentą, kad tokiu būdu laisvosioms demokratijoms bus efektingai pademonstruotas reikalavimas patiems savo reikalus tvarkyti. Tai buvo pasiryžimo, savęs atsisakymo, aukos ir nepaprastai gilios kartų egzistencinės perspektyvos metai. Šie pasiryžėliai savo darbais, pasipriešino amerikietiškos galvosenos išsiveržimui, kai prieš dešimtmetį vienas mano pažintas, 40 metų turįs inteligentas amerikietis, sujaudintas televizijoje matytu prancūzų pogrindžio epizodu, pareiškė: „Aš jau geriau kolobo- ruočiau su priešu, bet neičiau pogrindin: bet koks gyvenimas yra vistik gyvenimas, yra geriau negu mirtis.“ Šis amerikietis iš tikrųjų save pastatė mikroskopinėje skalėje, lyginant su lietuviu — pogrindžio kovotoju ar kad ir kitu — 1775 kovo 23 Richmond'e, Virginijoje, savo širdį, protą ir lūpas atvėrusiu savo tautiečiu. Patrick Henry (1736-1799) tada štai ką pasakė: „Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death!“
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REQUIEM AETERNAM DONA EIS

• Užskleisdami šio, lietuvių tautos didžios trage
dijos 25-mečio prisiminimui skirto leidinio pusla
pius, tariame šiuos „Requiem“ žodžius. Šiandien, 
gyvendami toli nuo krašto ir jausdamiesi bejėgiai 
pasaulio politikos kryptį pakeisti, tegalime tik pri
siminti tuos įvykius, kurie nevienam jau atrodo to
lima praeitis. Gi prisiminti privalome, ir pagarbiai, 
su malda, tuos brolius ir seseris, kurie žuvo kovoje 
už tą aukščiausią idealą — laisvę.

• Tokioje formoje, su malda lūpose, š.m. birželio 
13 d. Čikagoje įvyko šios tragiškos sukakties pami
nėjimas. Čikagos Lietuvių Opera pastatė Giuseppe 
Verdi „Requiem“ ir Bruno Markaičio S.J. „Vilniaus 
Varpai“. Šiuo didingu koncertu buvo sukeltas susi
kaupimas, pagarbos ir maldingumo jausmas, rasta 
tinkamiausia is vertingiausia forma šiai svarbiai tau
tinei sukakčiai paminėti.

• Už šio specialaus „Mūsų Vyčio“ numerio me
džiagos sutelkimą nuoširdžiausia padėka tenka fil. 
Mykolui Naujokaičiui. Jis mielai sutiko numerio ap
imtį suplanuoti, kontaktuoti autorius ir iš jų straips
nius surinkti ir tai atliko puikiai ir punktualiai. 
Gaila, kad dėl spaustuvės darbų perkrovimo, nepa
vyko šio numerio numatytu laiku išleisti.

• Dėkojame fil. Broniui Kvikliui, iš kurio archy
vo gavome didžią dalį šio numerio dokumentinės 
iliustracinės medžiagos, ypač liečiančios nacių oku
pacijos metą.

Redaktorius

52



redaktoriaus pustapis;____
Mūsų Vyčio Redaktoriui,

Su pagarba tebeminiu skautų, auką Lietuvos 
laisvei, aprašytą knygos “Vienų, vieni“ puslapiuose.

Su džiaugsmu sutinku Jūsų iniciatyvą ištrauką 
iš minėtos knygos atkreipti “Mūsų Vyčio“ skaityto
jų dėmesį į veiklą Laikinosios Vyriausybės, išaugu
sios iš 1941 m. tautos sukilimo.

Jūsų

N. E. SŪDUVIS
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Viršelis: “Šauksmas Baltijos Pajūry”, dail. Teles
foro Valiaus linoleumo raižinys.
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