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Fil. Jonas Damauskas

KIEK DABARTINIS ASS YRA ARTIMAS SSD?

Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) 
pradininkė yra Studentų Skautų Draugovė 
(SSD), kurios statutą, Lietuvos Universiteto 
studentų veiklos nuostatais besivadovauda
mas, universiteto Rektorius patvirtino 1924 
m. spalio mėn. 16 d. Iš tos draugovės atsi
rado ASD ir Korp! Vytis. Tai buvo Lietuvos 
Universiteto studentų organizacijos.

Dabartinės akademinės akademinės 
skautijos junginys bei pavadinimas „Akade
minis Skautų Sąjūdis“ atsirado išeivijoje, iš 
Lietuvos pasitraukusių, Lietuvos universitetų 
studentų anų vienetų pastangomis, susibu
riant į studentiškus vienetus ir juos pavadi
nant anų L.U. studentiškų organizacijų 
pavadinimais. Esmėje, tas išeivių organiza
cijas įsteigė ir sudarė Lietuvoje buvę tų 
studentiškų vienetų nariai, tuo atsteigdami 
išeivijoje Lietuvos universitetų skautų orga
nizacijas: ASD ir Korp! Vytis. Tačiau tų 
išeiviškų organizacijų nariai, išeivijoje (pir- 
mon eilėn pokario Vokietijoje), rado visiškai 
kitokius teisinius pagrindus bei nuostatus, 
nei SSD bei jos „įpėdiniai“ — ASD ir Korp! 
Vytis buvo turėję Lietuvoje.

Lietuvoje tos organizacijos buvo konkre
taus universiteto studentų organizacijos, kur 
jų veiklą tvarkė ir prižiūrėjo universiteto 
vadovybė ir kurios veikė savo reguliaminais, 
rektoriaus patvirtintais, o tų vienetų nariais 
galėjo būti tik to universiteto studentai. Ten 
tos studentų organizacijos buvo universiteto 
veiklos sudėtinė dalis. Užtat, Pedagoginiam 
Institute Klaipėdoje, o vėliau, Vilnių atgavus, 
atsteigtajame Vilniaus Universitete, atsiradu
sios analogiškos studentų skautų korpora
cijos gyvavo vien tų aukštųjų mokyklų veik-

hvs.
Im.j
! Cibik 

los rėmuose ir su VD Universiteto studentų 
skautų minėtomis organizacijomis neturėjo 
jokio formalaus ryšio, nes tai būtų buvus 
organizacinis kišimasis į kitos aukštosios 
mokyklos vidaus reikalus.

Tų studentiškų organizacijų nariais 
galėjo būti tik tų aukštųjų mokyklų įregis
truoti studentai, užtat tie nariai, baigę uni
versitetą, automatiškai išeidavo iš tų (studen
tiškų) organizacijų. Tai, vienok, nesiderino 
su Studentų Skautų Draugovės užsimojimu: 
suaugusio gyvenime vadovautis Baden-Po- 
well’io skautybės principais. Savo ruožtu, 
vakarietiškų universitetinių organizacijų 
pavyzdžiu, jau Studentų Skautų Draugovė 
savo narius skirstė: Junjoriais (kandidatais), 
senjorais (tikraisiais nariais) ir filisteriais 
(baigusiais aukštąjį mokslą). Pastariesiems, 
vienok, Universitetonuostatais, studentiškoje 
organizacijoje nebuvo vietos. Patys pirmieji 
SSD filisteriai neparodė aktyvumo, tad kai 
kurie tų pirmųjų filisterių „nubyrėjo“.

Esmėje, Lietuvoje tik Korp! Vytis priėjo 
prie filisterių subūrimo. Studentų Skautų 
Draugovės persiorganizavimas į koiporaciją 
ir su tuo surišti įvairūs naujos korporacijos 
(Korp! Vytis) žingsniai buvo ytin sunkus: 
keletą metų užtrukę neišspręsti santykiai su 
Lietuvos Skautų Sąjungos vadovybe, nesėk
mingai užsibaigusi byla dėl spalvų su Korp! 
Samogitia, vidaus nesugyvenimai, kai kurie 
valdybų nesutarimai 1933-34 m. ir t.t. Keletą 
metų Korp! Vytis filisteriai nerodė aktyvu
mo, o SSD filisteriai nelabai bepalaikė santy
kius. Tik 1936 m. pavasarį, peržiūrėjus senus 
SSD ir Korp! Vytis protokolus, įvairius 
raštus ir apklausinėtus kiek aktingesnius ■" ’u.3 į
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buvusius SSD veikėjus, Korp! Vytis filisteriai 
s buvo užskaityti tie, kurie 1) baigė studijas 
prieš persiorganizuojant į korporaciją buvo 
gavę SSD filisterio vardą ir nebuvo kurios 
nors kitos korporacijos filisteriais (nes SSD 
nebuvo draudžiama tuo pat metu būti kokios 
kitos studentiškos korporacijos nariu), 2) 
baigė studijas po persiorganizavimo ir buvo 
pareiškę norą skaitytis Korp! Vytis filiste
riais, 3) aktyvus Korp! Vytis nariai, gavę 
universiteto diplomą. Korp! Vytis senjorų 
sueiga tada suteikė korporacijos filisterių 
vardą eilei asmenų, buv. SSD ir Korp! Vytis 
narių.

Tik po to pribrendo klausimas suorgani
zuoti tų filisterių organizacinį vienetą. Tokio 
vieneto suorganizavimui reikėjo vadovautis 
Draugijų Įstatymu (Vyr. Žinios 1936.11.1 d. 
nr. 522). Buvo nutarta įsteigti „Korp! Vytis 
Filisterių Draugiją“, kuri buvo bendra tvarka 
įregistruota Kauno apskrities viršininko 
draugijų rejestre. Tos draugijos įstatai galu
tinai buvo priimti 1939.III.5 d., 1939.X.22 d. 
akademinei skautijai švenčiant savo gyve
nimo 15 metų sukaktį, buvo iškilmingai 
pasirašyta Korp! Vytis ir Korp! Vytis Filiste
rių Draugijos bendradarbiavimo sutartis, 
kurią pasirašė abiejų organizacijų pirminin
kai, o prezidiumo nariai ją patvirtino. Tik 
šitaip Korp! Vytis susirįšo su savo filisteriais. 
Suprantama, kad ši Draugija (panašiai kaip 
ir sesių, Studenčių Skaučių Draugovės filiste
rių vienetas, kuris buvo nutarta suorgani
zuoti 1938 m. sueigoje, bet kuris liko forma
liai nesuorganizuotas, nebuvo įregistruotas 
draugijų rejestre) ypatingos veiklos išvystyti 
negalėjo, bet ji: 1) apjungė ir apsaugojo nuo 
nubyrėjimo vieneto filisterius, 2) padėjo 
kiekvienam filisteriui vykdyti senjoro pasiža
dėjimo dalį, liečiančią palaikymą broliškų 
ryšių tolimesniame gyvenime, 3) buvo pasi

ruošusi visad tiek moraliai, tiek materiališkai 
remti korporaciją. Čia prasminga pažymėti, 
kad apie pusė visų filisterių buvo pakviesta 
prie Universiteto ruoštis profesūrai, nes 
buvo pažangūs moksle. 1944/1945 m. pabė
gėlių stovyklose atsirado gana daug studentų 
skautiškų vienetų narių bei filisterių, pasi
traukusių iš Lietuvos, ir kuriems parūpo kaip 
nors atsteigti ir toliau tęsti tų vienetų veiklą, 
žinoma, taip pat įtraukiant naujus narius, 
skautus, baigusius gimnaziją ir pradėjusius 
studijuoti kuriame universitete. Pokario 
Vokietijoje, Austrijoje, „vakarų“ Aliantų 
okupuotose srityse veikiantieji universitetai 
nesirūpino studentų ryšiais su bet kokiomis 
organizacijomis. Tad, lietuvių studentų 
skautiškų korporacijų narių atgaivinami 
vienetai liko bet kurio universiteto studento 
„privačiu“ reikalu, nes bet kokia tų studentų 
organizacija galėjo veikti savystoviai, visiškai 
nepriklausomai nuo universitetų, kuriuose 
tie studentai studijavo. Savaime suprantama, 
kad tose studentų organizacijose išeivijoje 
galėjo dalyvauti ir Lietuvos (nekalbant jau 
apie išeivijoje baigusius universitetus) stu
dentų skautiškų vienetų filisteriai. To niekas 
nedraudė. Taip atsirado išeivijoje lietuvių 
studentų skautų Korp! Vytis ir Akademikių 
Skaučių Draugovė, su padaliniais paskirose 
vietovėse ir kuriuos jungė tik tų padalinių 
narių suvažiavimai ir suvažiavimų priimti 
reguliaminai. Atsirado prielaidos ne tik 
paskirų universitetų studentams skautams 
būti vienam korporacijos padalinyje, bet ir 
visų tų padalinių, nesurištu su jokiu universi
tetu, susijungti centriniame vienete, centro 
valdyboje, pagaliau įkuriant Akademinį 
Skautų Sąjūdį, kuris apjungia Korp! Vytis, 
ASD ir FSS. ASS, išeivijoje, yra surišta su 
Lietuvių Skautų sąjunga, kurioje, greta 
Brolijos bei Seserijos, ASS dabar sudaro
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trečią lietuvių skautų (išeivijoje) šaką.
Tos studentų skautų organizacijos, 

palyginus jas su Nepriklausomos Lietuvos 
Korp! Vytis bei ASD yra, vienok, naujos 
organizacijos, nes jų organizacinės veiklos 
formos yra skirtingos. Tačiau ir to ne gana. 
Ideologiniu požiūriu, ASS vienetai yra 1924.- 
X.16 d. atsiradusios Studentų Skautų Drau
govės tąsa, užsimojusi ir suaugusio gyvenime 
vadovautis Baden-Powell’io paskelbtomis 
skautavimo idėjomis. Kitaip tariant, Akade
minis Skautų Sąjūdis yra ideologinė organi
zacija. Tuo tarpu, lietuviai studentai skautai, 
ASS vienetų nariai, išeivijoje (pirmon eilėn 
JAV, kur koncentruojasi didžiuma ASS 
vienetų), susidurdami su išeivijos universi
tetų studentų gyvenimo aideologiškumu, 
neranda jokios organizacijos, kuri kaip nors 
būtų panaši į jojo, lietuvio studento skauto, 
organizaciją. Atrodo, kad daugelį lietuvių 
išeivijos skautų, atėjusių į universitetą studi
juoti, patraukia ASS vienetų simboliai, 
išoriniai nario priklausomybės ženklai, bet 
kai prieinama prie ASS vieneto ideologijos, 
ideologinių užsimojimų, jisai pasimeta. Jisai 
nesugeba suvokti studento skauto obalsio 
„Ad Melioros“ prasmę. Jisai nesugeba su
prasti būtinumo Korp! Vytis ar ASD nariui, 
narei gyventi kasdieniniame gyvenime vado
vaujantis skautybės idėjomis. Per tai, priklau
symas prie ASS padalinio tokiam jaunuoliui 
ar jaunuolei darosi labiau formalus, parem
tas veik vien ASS vienetų išorinių simbolių 
atributika: juostele, ženkleliu, kaklaraiščiu, 
kurie jį, ją išskiria iš aplinkos. Čia tik kaip 
atsvara visiškam ideologiškumui yra visos 
LSS ir drauge ASS ryšis su lietuvių išeivijos 
ir Lietuvos gyvenimo apraiškomis.

Studentų Skautų ęraugovė buvo užsibrė
žusi būti sambūriu lietuvių skautų, gimna
zijoje (išeivijoje, JAV tai būtų High school) 

išėjusių skautavimo programą (bent III, II ir 
I-jo skautiško patyrimo laipsnius gavusių), 
universitetinių studijų metu norinčių tęsti 
įsigilinimą į skautiškos ideologijos principus 
bei jų realizavimą, savo organizacijoje besi
vadovaujant obalsiu „AD Meliorem“. Sieki
mas gyventi vadovaujantis obalsiu „Ad Me
liorem“ priklauso vien nuo pasiryžimo ir 
geros valios, noro ASS vieneto nario, gavu
sio, kada tai, savo korporacijos spalvas. O tai 
jau yra ideologija, kas materializmopersunk- 
toje aplinkoje yra veik nesuprantama. Tai 
tapo „opiausia“ ASS vienetų gyvavimo ir 
veiklos vieta. Priedui, toje aplinkoje pilna 
pseudoideologinių obalsiu, maskuojančių 
aideologinį galvojimą arba jį pristatančių 
kaip tariamą kokį idėjinį obalsį. Tai dar 
labiau apsunkina gyvenime sekti „Ad Melio
rem“ obalsį. Tad, dažnam ASS vieneto 
nariui, pasižadėjimas duotas gaunant ASS 
vieneto spalvas, lieka tuščiais žodžiais. Nere
tai, tik gavus ASS vieneto spalvas net neban
doma realizuoti savo pasižadėjimą. Ne tik 
materialistinėje aplinkoje sunkiausiai išlaikyti 
ideologinius pasižadėjimus, kai tas priklauso 
nuo pasižadėjusio geros valios ir kada tą 
„pasižadėjusį“ į ASS vieneto eiles įtraukė tik 
Korp! Vytis ar ASD organizacinė atributika, 
juostelė, ženklelis.

Iki Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų, iki
1990.III.il d., ASS veikloje svarbiausi vaid
menį vaidino rūpestis Lietuvos klausimais, 
vienok ryšius su Kraštu paliekant tik asme
nims. Sovietiškoji Lietuvos okupacija sunai
kinusi Lietuvos Skautų Sąjungą gi skautavi- 
mą pasmerkusi, įvairiausiomis priemonėmis 
piršo komunistinę ideologiją. Tad apieskau- 
tybę komunistų valdomoje Lietuvoje buvo 
neįmanoma kalbėti, o tuo labiau basdyti 
organizuoti skautišką veiklą, kuri mokintų
jaunimą tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.
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Komunistinėje visuomenėje svarbiausias 
marksizmo ginklas buvo teroro baime, gi 
labiausiai toje visuomenėje puoselėjamas 
bruožas buvo melas ir dar kartą melas. 
Melas pokomunistinėje visuomenėje yra 
sunkiausias komunistinės ideologijos paliki
mas.

Tikrą Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę atstatyti gali tik Lietuvos žmonės ir tik 
Lietuvoje, bet tam labiausiai yra reikalingas 
lietuviškas patriotinis galvojimas, kurį ilgus 
okupacijos metus lietuviuose Maskva siste
mingai naikino. Pats nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas, be žmonių galvose
nos pasikeitimo, nepanaikins tų marksizmo 
pūlių, įskiepytų lietuviams, o ypač Lietuvos 
jaunimui, kuris komunistinio „gyvenimo“ 
buvo mokomas „melu gyventi, melu joti ir 
melu pavaryti“. Gal esamą padėtį Lietuvoje 
geriausiai apibūdino vienas Lietuvos rašy
tojas savo 1992.10.05 d. laiške į Čikaggą, 
rašydamas: „...tauta gerokai nustekenta, 
sugadin ta taip pat materialinio troškulio nori 
daiktų, o ne dvasios. Be to nėra ko norėt, 
kad viskas eitų kaip iš pypkės. Pasikeitė tik 
pirmas lukštas, o dar reikės pakeisti viską iki 
pat žmogaus vidaus. Kol nebus perversmo 
kiekvieno dūšioj, tol revoliucija nepasibaigs. 
Dar tik pradžia...“.

Skautiškos ideologijos, obalsio „Ad 
Meliorem“ plotmėje dabartinėje Lietuvoje 
siaučia „arktiko pūgos“. Išoriniai komunis
tinės „struktūros“ išnyko, bet tose „struktū
rose“ įgyta galvosena dar ilgai Lietuvos 
žmones paraližuos, iki buvęs okupuotos 
Lietuvos žmogus vėl išmoks gyventi be melo. 
Tai tikrovė su kuria susidūrė (išeivijos) 
Lietuvių Skautų Sąj unga, Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Dar reikia neužmiršti ir to fakto, jog 
išnykusioskomunistinės „struktūros“, esmėje 
išnyko tik iš Lietuvos paviršiaus ir naivu 

būtų galvoti, kad jos neveikia sulindusios į 
pogrindį. Taip pat neatsitiktinas yra faktas, 
kad 1990.III.il d, Lietuvos Respublika, AT 
tos dienos nutarimais, nėra 1918.11.16 d. 
akto Lietuvos valstybė, o LTSR tąsa! Tuo 
irgi netenka stebėtis. Juk nėra ano laiko 
žmonių, nėra ano laiko lietuviško kaimo, 
kurio tik dėka buvo iškovota 1918.11.16 d. 
akto Lietuvos valstybė. Baisiai daug kalbama 
apie būtinumą ekonomiškai padėti 1990.11-
l. 11 d. Lietuvai, tačiau esmėje Lietuvai kur 
kas labiau reikalinga moralinė pagalba. Čia 
svarbiausias išeivijos uždavinys yra padėti 
Lietuvos žmonėms atsikratyti tų melo pūlių.

Ta Lietuvos visuomenės, o ypač Lietuvos 
jaunimo gyvenimo „atmosfera“, ASS nariai 
bei vienetai ypatingai turėtų susidomėti ir 
susirūpinti, t.y. savo veiklą pagyvinti, sustip
rinti. Tikrumoje to nematyti ir kai kurie ASS 
vienetai kažkaip „užsnūdo“. Ypač tai galima 
prikišti Čikagos vienetams. Buvo laikai kada 
Čikagos ASS, FSS ir studentiški vienetai 
nuolat darė sueigas, veik kas mėnesį nariai 
skaitlingai dalyvaudavo susirinkimuose, 
paskaitose, parengimuose, ASS stovyklose, 
Studijų dienose, ASS suvažiavimuose, spalio 
16 d. ASS metinės šventės minėjimuose. 
Vienok, dabar, jau kelinti metai Čikagos 
ASS bei FSS vienetai kaž kodėl nustojo 
daryti sueigas, susitikimus, bendravimus, 
nors studentiški vienetai turi naujų senjorų, 
tikrųjų narių bei filisterių, bet jų, pvz., 1992
m. ASS Studijų dienose, nesimatė.

Lietuvos jaunimas komunizmo buvo 
„mokinamas“ būti mažiuku, neturėti savo 
iniciatyvos, aklai vykdyti jam skirto vado 
nurodymus. Greta to, kiekvienas komunis
tinės ideologijos propagandistas, komjauni
mo vadovas buvo apmokamas ir tai net labai 
gerai apmokamas. Tad dabar, kada komunis
tinės „struktūros“ išnyko iš to jaunimo kas-
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Vadovų mokymo stovykloje laukiame sriubos. Iš kairės į dešinę: v.s. Birutė Banaitienė, 
v.s. Feliksas Šakalys, fil. Algis Avižienis, fil. Kęstutis Ječius, Lietuvos skautai.

Kernavė, Lietuva AS S Stovykla —1992.7.26. Iš kairės į dešinę: fil. E. Korzonas, Andrius 
Milaknis, K Ječius šnekasi apie Lietuvos ASS.
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dieninio gyvenimo, tasai jaunimas pasimetė 
ir dažnai laukia „kieno nors“ parėdymo. O 
tie buvę propagandistai, komjaunimo vado
vai, daugumoje netekę „darbo“, puolė siūlyti 
savo propagandos bei vadovavimo „patirtį“ 
naujiems vėjams, save, dažniausiai, kvalifi
kuodami geram atlyginimui. Jiems, greičiau
siai, iki jų gyvenimo pabaigos, liks nesupran
tama sąvoka ideologinio darbo be jokio 
atlyginimo. Tai dar viena „facete“ dabartinio 
Lietuvos jaunimo vaizdo, kuri reikalinga 
ASS narių didesnio dėmesio nei 1992 m. 
studijų tema: „ASS 2001 metais“. Iš tolo žiū- 
ript, atrodo kad dabarties Lietuvos jaunimo 
ir, sakykime, ASS jaunimo idėjiniai pasauliai 
„priešingi“, tačiau ASS narių bei vienetų 
didėjantis neveiklumas ar nesigiminiuoja, 
kartais, su materialinių akstinų stoka ar 
buvimu... Panašių sugretinimų galima būtų 
rasti ir daugiau.

Nepriklausomos Lietuvos SSD ir jos 
tęsėjų Lietuvoje: Korp! Vytis bei ASD veikla 
buvo idealistinė. Išeivijoje, atkūrus tuos 
studentų skautų vienetus, veikla buvo idealis
tinė, pilna entuziazmo. Vienok dabar toji 
veikla (išeivijoje), kažkaip, priartėjo prie 
pokomunistinės visuomenės jaunimo „veik
los“, visai nesidomint Lietuvos dabartinio 
jaunimo svarbiausia problema: griežta kova 
su galvojimo pūliais: melu.

Gali būti, kad čia man bus pasakyta, jog 
nemaža ASS narių dalyvauja, net gana aktin
gai, veikloje kitų organizacijų besirūpinančių 
Lietuvos jaunimo problemomis. Tačiau jie 
toje veikloje dalyvauja ne kaip ASS atstovai, 
o tuo labiau ne ASS vienetų atstovai tokioje 
veikloje, palikdami ASS vienetų veiklą mer
dėti. Čia nėra pateisinimo. Lietuvoje veikti 
Studentų Skautų Draugovės vardu buvo 
didelė garbė...

Toliau, nėra veik jokio ryšio tarp ASS 

vieneto narių, priklausančių įvairioms gene
racijoms, o filisteriai veik nieko nežino apie 
parengimą ir priėmimą naujų narių į studen
tų skautų vienetus. Esu Korp! Vytis garbės 
narys ir priklausau Čikagos ASS bei FSS 
vienetams, tačiau visai mažai gaunu patirti 
(dažniausiai tik atsitiktinai) net ir apie Čika
gos Korp! Vytis padalinio junjorus bei jų 
parengimą į senjorus. Gal skaudžiausias yra 
vis mažėjantis domėjimasis mirusiais ASS 
vienetų nariais ir lankymas jų kapų, nors tai 
buvo sena ASS narių tradicija. Šiuo metu, 
Šv. Kazimiero kapinėse yra palaidoti 25 ASS 
vienetų nariai, o Tautinėse kapinėse (irgi 
Čikagoje) — 6 ASS nariai.

Seniau (prieš 8-10 metų), Spalio 16 d. 
ASS metinės šventės metu (sekmadienį, po 
pamaldų), Čikagos ASS vienetų nariai, su 
vėliavomis ir, dažnai su gėlėmis, lankė tuose 
kapuose savo mirusių narių kapus, nors 
porai minučių sustodami prie kiekvieno 
kapo, padėdami prie jo gėles.Deja, jau 
kelinti metai, Spalio 16 d. šventės metu, tuos 
kapus aplanko tik keli ar net tik pora Čika
gos ASS vienetų narių! Aplankymas į Amži
nybę iškeliavusio ASS nario kapo, ASS 
metinės šventės metu, gyviems ASS nariams 
primena, kad priklausome vienai ASS narių 
šeimai.

Šios pastabos neliečia ir negali liesti tų, 
kurie veikliai dalyvauja Čikagos ASS vienetų 
darbe, deja tokių yra nedaug, nors vienetų 
sąrašuose turime triženklį narių skaičių. 
Panašiai yra ir kituose ASS vienetuose. Čia 
išimtį sudaro tik Los Angeles ASS vienetai.

Skautybė Lietuvoje savo organizacinį 
darbą pradėjo 1918.XI.1 d. Vilniuje, Vilniaus 
lietuvių gimnazistų eilėse, dar prieš susifor
muojant Lietuvos valstybės pirmam Ministrų 
kabinetui. 1919 m. pradžioje pirmieji skautai 
pradėjo organizuotis Kaune. Skautybė pra-
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Stepono Dariaus Muziejaus atidarymo iškilmėse (1992.7.18). Muziejus Dariaus tėviškėje. 
Šalia fil. Sigito Miknaičio iš kairės v.s. Šakalys, iš dešinės v.s. Pijus Ambrozaitis. Fil. 
Ječiaus kairėje senj. Rolandas Kačinskas, Korp! Vytis Lietuvoje pirmininkas; iš dešinės 
Lietuvos Brolijos v.s.... Šalia jo Lavinimo skyriaus vedėjas Romas Prasevičius.

S. v. Žydrūnas Pilitauskas (Telšių sk. tuntininkas) ir senj. Rolandas Kačinskas (Vilniaus 
stud. sk. draugovės draugininkas) 9-je„ranger’ių“ir„rovers’ių“ (sk. vyčių) „World Moot 
92“stovykloje Šveicarijoje, Kanderstege, 1992.VII.27— VIII.9 dienomis. Toje, 18-25 m. 
amžiaus skautų vyčių stovykloje (kurioje buvo, iš viso Pasaulio apie 1500skautų) jie abu 
dalyvavo Danijos skautų organizacijos pakvietimu ir lėšomis.
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dėjo reikštis to laiko lietuviškų gimnazijų III- 
V klasių mokinių tarpe. Pirmieji mūsų skau
tuos organizatoriai, su skautybe buvo susipa
žinę svetur, buvo dalyvavę savo ano laiko 
gyvenvietės (ne lietuvių) skautiškuose viene
tuose. Lietuvos skautų organizacinis darbas 
prasidėjo nuo pirmos (maišytos!) skilties 
sudarymo, nes Skautavimo organizacinį 
pagrindą sudaro skiltis, skiltininkas ar skilti- 
ninkė yra skilties narių vyresnis brolis, ar 
vyresnė sesuo ir kur skautas, skautė visuo
met vadovaujasi tik tiesa, Tiesa didele raide, 
nes skautai niekad nemeluoja. Tuo keliu ėjo 
ir ASS pradininkėj Studentų Skautų Drau
govė.

Tiesos sakymas ir gyvenimas vadovau
jantis Tiesa yra esminė problema siekiant 
pokomunistinėje, Kovo 11d. Lietuvos, visuo
menėje atgaivinti Skautybę, Lietuvos skau
tus. Bandymai atkurti Skautybę Lietuvoje 
parodo, jog ten dar nesurandamas Skautybės 
skautiškas kelias. Gali būti, kad tas ieškoji
mas užtruks net ilgai, iki Lietuvoje išnyks 
komunistinės ideologijos įskiepyti nuodai, 
nes Skautybės esmė ne uniformoje ar „skau
tiškuose vienetuose“. 1992 m. spalio/lap- 
kričio mėnesio rinkimai Lietuvoje parodė, 
kad Lietuvos žmonių galvosenos plotmėje 
Skautybės idėjai plėstis dar nepribrendo 
sąlygos ir galimi tėra vien bandymai.

Žinoma, skautavimą Lietuvoje atgaivins 
ir organizuos tik Lietuvos žmonės. Gali būti, 
kad įvairūs „eksperimentai“ toje srityje 
prives prie suorganizuotos kokios tai savitos, 
vienos, Lietuvos Skautų organizacijos. Ta
čiau ir ten turės būti įsisąmoninta, kad 
skautavimas pradedamas skiltyje ir skautiška 
organizacija prasideda nuo skilties. Namas 
statyti pradedamas nuo pamatų, o ne nuo 
stogo.

Skautas, skautė, žaisdami, skiltyje mo

kosi saviauklos, mokosi rasti savo gyvenimo 
kelią, mokosi būti savo krašto patriotu, 
mokosi būti pareigingu, o svarbiausiai, mo
kosi gyventi vadovaujantis Tiesa, mokosi 
stengtis šį Pasaulį palikti nors truputį geresnį 
nei jį rado ateidami į jį. Tačiau, Lietuvoje tai 
bus Lietuvos Skautų organizacija, nieku 
nesurišta su Lietuvių Skautų Sąjunga.

Visa tai ypatingai liečia Akademinį 
Skautų Sąjūdį (esmėje lietuvių išeivių organi
zaciją). Visų pirma ASS, Korp! Vytis, ASD 
ir FSS nėra kokių tai „skautų veteranų“ 
junginiai. ASS bei jo padalinių narystės 
sąlygos yra aiškios. Priklausymas (išeivijos) 
ASS kuriai korporacijai prasideda kandidata
vimu korporacijos vietos vienete. To kandi
datavimo metu, vadovaujant vieneto junjorų 
tėvūnui ar kandidačių globėjai, turi išeiti 
korporacijos junjoro, kandidatės programą. 
Čia jokio „sutrumpinto“ kurso nėra ir negali 
būti. Normaliai to kandidatavimo laikas — 
metai. Tik išėjus tą programą, išlaikius 
egzaminus, parašius atitinkamą rašto temą ir 
senjorų ar tikrųjų narių sueigos pakeltas 
senjoru ar tikrąja nare, gali duoti priesaiką, 
pasirašyti iškilmingą pasižadėjimą ir iškilmin
goje sueigoje gauti spalvas: juostelę bei 
ženklelį. Tik tokiu keliu junjoras ar kandi
datė pasidaro senjoru ar tikrąja nare. Tiems, 
kurie iki įstojimo į universitetą nebuvo 
skautavę, kandidatavimo metu, papildomai, 
privaloma yra išeiti skautiško parengimo 
programą. Čia jokių išimčių nėra. O FSS 
nariais, filisteriais, yra ir gali būti tik tie, 
kurie studentavimo metu buvo pilnateisiais 
Korp! Vytis ar ASD nariais ir, baigę univer
sitetą, savo korporacijos vieneto sueigoje 
buvo pakelti filisteriais. Korp! Vytis ir ASD 
yra tie, studentiški, ASS padaliniai, per 
kuriuos nauji nariai ateina į ASS. Būrimas tą 
stažą neperėjusių asmenų į kokį vienetą,
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pavadinant jį Korp! Vytis ar ASD padaliniu, 
nepadaro nei to vieneto, nei to vieneto narių 
Korp! Vytis ar ASD nariais. Tikrumoje tai 
būtų kokia tai kita organizacija, kokiais tai 
sumetimais, savo veiklai pridengti panaudo
jusi Korp! Vytis ar ASD vardą. Čia irgi nėra 
jokios išimties.

Dabartinės Lietuvos poros metų patirtis 
rodo, kad ten (Vilniuje bei Kaune) susifor
mavo pora studentiškų ar mišrių vienetų, 
apjungiančių kokius tai „skautų veteranus“ ir 
t.t., kurie pasiskelbė veikią kaip kokie tai 
akademikų skautų vienetai, draugovės ir 
kurie net dėvi (išeivijos) ASS studentiškų 
padalinių atributiką: juosteles, ženklelius, 
kaklaraiščius ir t.t. Tikrumoje tai nėra (išei
vijos) ASS studentiškų vienetų padaliniai, o 
vien tik Lietuvos jaunimo „eksperimentiniai“ 
vienetai, kurie savo veiklai, esą skautiškai, 
pareikšti panaudoja ASS atributiką. Tai 
galima vertinti tik kaip „pereinamo laiko“ 
atvejį.Visą ASS bei jo vienetų: Korp! Vytis, 
ADD bei FSS ir jų padalinių veiklą nustato: 
1) Lietuvių Skautų Sąjungos Statutas, LSS 
Tarybos priimtas 1962.VI.26 d., 2) Akade
minio Skautų Sąjūdžio nuostatai, ASS suva
žiavimo priimti 1962.VI.9-10 d. ir LSS Pir- 
mijos 1963.V.22 d. patvirtintas, 3) Lietuvių 
studentų Korp! Vytis reguliaminas, Korp! 
Vytis visuotiniame korespondenciniame 
suvažiavime 1973 m. priimtas ir ASS Vadijos 
1975.VL4 d. patvirtintas, 4) Akademikių 
Skaučių Draugovės reguliaminas, ASD 
korespondenciniame suvažiavime 1974.VI- 
1.29 d. priimtas ir ASS Vadijos 1974.X.17 d. 
patvirtintas, 5) Filisterių Skautų Sąjungos 
reguliaminas, FSS visuotinio koresponden- 
cinio suvažiavimo 1973.V.8 d. priimtas ir 
ASS Vadijos 1975.III.26 d. patvirtintas.

ASS ideologijos, tradicijų ir veiklos 
(Lietuvoje bei išeivijoje) bruožai, paminėti;

LSS statutas, ASS nuostatai bei reguliaminai, 
organizacinio darbo taisyklės yra pristatyti 
„Akademinis Skautų Sąjūdis“ knygoje (414 
p.), Akademinės Skautų Leidyklos išleistoje 
1979 m. Čikagoje. Kiekvienas ASS vienetas, 
Korp! Vytis, ASD ir FSS padalinių valdybos 
su tuo veikalu turi būti susipažinę ir savo 
organizacijos darbe juo turi vadovautis. 
Junjorų tėvūnai ir kandidačių globėjos turi 
būti su tuo veikalu gerai susipažinę ir, ren
giant kandidatus, juo vadovautis.

Jau suėjo 68 metai, kai Lietuvoje, Kaune 
Lietuvos Universitete buvo įsteigta Studentų 
Skautų Draugovę. Prašymą Universiteto 
rektoriui leisti steigti tą draugovę pasirašė 16 
skautų, iki tol aktyviai skautavusių Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir kurie atėję į Lietu
vos Universitetą panorėjo tęsti skautavimą 
(nes iki tol buvo manyta, kad skautauja tik 
gimnazistai), padėti Lietuvos skautų viene
tams ir bandyti patiems gyventi vadovaujan
tis skautybės ideologija. Tie tikslai Nepri
klausomoje Lietuvoje visą laiką buvo aktua
lūs. Jie yra ir šiandien, išeivijoje, aktualūs. 
Akademinės skautijos spauda, Vydūno 
fondas liudija, jog nežiūrint ASS padalinių 
vienetų daugelio narių pasyvumui, pati 
organizacija yra gyva. Tačiau būtina atsikra
tyti tos stagnacijos, kuri jau kuris laikas 
įsiviešpatavo ASS narių eilėse, būtina grįžti 
prie savo iškilmingų pažadų gaunant spalvas, 
o taip pat prisiminti ASS nuostatų bei kor
poracijų reguliaminų reikalavimus: ASS 
Nuostatų 11 str. sako: ASS siekia išlaikyti 
tautinį sąmoningumą išeivijoje ir remia 
tautinės kultūros išlaikymą ir ugdymą. ASS 
aktyviai remia visus bendruosius lietuvių 
tautos ir 1918.11.16 d. atstatytos nepriklauso
mos valstybės reikalus. O Korp! Vytis regu- 
liamino 6 str. sako: 6. Korp. Vytis nariai 
visomis išgalėmis rūpinasi Lietuvos išlaisvini- 
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mo reikalu ir, įsigydami profesijas, stengiasi 
tapti naudingais savo tautos nariais, palaiko 
tautinį susipratimą kitų lietuvių tarpe, or
ganizuoja lietuvių skautų ir skaučių vienetus 
ir padeda jiems veikti. Gi ASD reguliamino 
3 str. b. skyrelis sako: ASD narės nenuilsta
mai remia Lietuvos laisvinimą, gerbia bei 
saugoja savo tautos palikimą. Tie straipsniai 
aiškiai įpareigoja kiekvieną Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narį, ypač dabar, kuo labiau 
susirūpinti Lietuvos įvykiais, kurių margumas 
toks didelis, jog kiekvienam (išeivijos) ASS 
nariui individualiaiužtektų tenykščių proble
mų nagrinėjimui, sprendimui.

Ten ant kiekvieno žingsnio, bet kokiam 
laisvojo žmogaus veikimui, sutinkama, lais
vajame Pasaulyje neįsivaizduotus sunkumus. 
Skautybei Lietuvoje plėstis kelias yra labai 
grebluotas. Juk iš Lietuvos paviršiaus išny- 
kusios „Lietuvos Komunistinio Jaunimo 
Sąjungos“ skaitlingos ir gerai įrengtos sto
vyklavietės iki šiol yra tos „Sąjungos“ nuosa
vybė ir „pašaliniai“ tomis stovyklavietėmis 
negali naudotis. Gal tikriems skautams tas 
„faktas“ ir nesutrukdytų stovyklauti kur nors 

pamiškėje, bet iš esmės tas faktas rodo, kad 
dabartinėje Lietuvoje okupacinės „struktū
ros“ ne visai išnyko. Kada jos galutinai 
išnyks — nežinia.

Tad, lyginant, kiek dabartinis Akade
minis Skautų Sąjūdis yra artimas Studentų 
Skautų Draugovei, galima pasakyti, jog SSD 
užsimojimai savo aktualumo nenustojo ir 
dabar, nežiūrint į tai, kad šiandien ne tik 
dabartinqe Lietuvoje, bet ir išeivijoje turi 
sąlygas labai skirtingas nuo 1924-jų metų 
Lietuvos Universiteto studentų skautavimo 
sąlygų Lietuvoje. O ASS obalsis „Ad Melio- 
rem“ ir tų pirmųjų studentų skautų ryžtas, 
kasdieniniame gyvenime, gyventi Skautybės 
idėjomis ir šiandieną nenustojo savo aktualu
mo. Jų įgyvendinimas, visur, priklauso vien 
nuo ASS padalinių narių gero noro. Obalsis 
„Ad Meliorem“ jokiam ASS padalinių nariui 
nesuteikia tolerancijos sau, nes kiekvienas 
ASS padalinio narys į akademinės skautijos 
eiles įstojo savo noru, nei kieno neverčiamas. 
Tad, čia galima tik paklausti: kokiam gi 
tikslui mieli Komiltonai, seni ir jauni, sten
gėtės gauti Korp! Vytis ar ASD spalvas?

LSS vadovų mokymo stovyklos dalyviai, štabas ir svečiai iš užsienio. Stovykla vyko į 
šiaurę nuo Palangos, Kunigiškose liepos mėn. 1992.
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MUSŲ ŠEIMOJE

Korp! Vytis filisteris JAV ambasados Vilniu
je pirmasis sekretorius. Algirdas Rimas, 
New Yorko universitete baigęs politinių 
mokslų ir ekonomikos studijas, išlaikęs 
Valst. D-to specialius konkurso egzaminus, 
1967 m. pradėjo dirbti JAV diplomatinėje 
tarnyboje. Po specialaus apmokymo, priva
lomo visiems kandidatams į tą tarnybą, fil. 
A. Rimas „apkeliavo“ didelę žemės rutulio 
dalį, nes dirbo JAV atstovybėse Gvianoje, 
Vokietijoje, Ekvadore, Islandijoje, Airijoje, 
o paskutiniuosius metus prieš ateidamas 
dirbti Vilniuje — Kanadoje. Specializavosi 
tarptautinių transporto ir ryšių srityje, ypač 
oro linijų bei kitų susisiekimo ir ryšių prie
monių. Vilniaus JAV ambasadoje A. Rimas, 
pagal diplomatinę titulatūrą, yra pirmasis 
sekretorius, o pagal pareigas— ekonomikos 
reikalams patikėtinis. Esminiai, pirmasis 
sekretorius ambasadoje, ambasadoriui išvy
kus, jį pavaduoja. Užtat A. Rimui tenka 
pavaduoti JAV ambasadorių Lietuvoje p. 
Darei Johnson. A. Rimui daugiausiai tenka 
dirbti mezgiant JAV-Lietuvos ekonominius 
ryšius, tarpininkaujant, kad JAV valdžios 
numatyta parama Lietuvai būtų sklandžiau 
vykdoma. Algirdas Rimas ir jo žmona Ra
munė yra gimę Lietuvoje ir 1944 metais, su 
tėvais, išvyko iš Lietuvos, bet ir jų vaikai 
išliko lietuviais. Šiuo metu fil. A. Rimas 
Lietuvoje yra paskirtas dviems metams. Po 
to, tas paskyrimas gali būti pratęstas, bet, 
JAV, sako, yra daug (Valstybės Departa
mento) pareigūnų norinčių dirbti JAV amba
sadoje Vilniuje.

Fil. Antanas Dundzila laimėjo „Dirvos“ no
velių kasmetinį konkursą. LST Korporacijos 

Neo-Lituanica vyriausioji valdyba, vykdy
dama šios korporacijos mecenato Simono 
Kašelionio valią, sukvietė laikraščio „Dirva“ 
novelių kasmetinių konkursų komisiją, kuri 
1992.XI.3 d. savo posėdyje peržiūrėjo tam 
konkursui atsiųstus aštuonis kūrinius. Ko
misija vienbalsiai nutarė premijuoti „Alius“ 
slapyvardžiu pažymėtą novelę „O, širdis...“. 
Atidarius voką rasta, kad „Alius“ yra Anta
nas Dundzila, kuriam pasiūlyta išmokėti 
1992 m. premiją, 700 dolerių. Premijos 
laureatas fil. A. Dundzila, priimdamas tą 
premiją, pasakė, kad: „... džiaugiuosi pas
kirta 700 dolerių premija, kurią tuoj pat 
nukreipsiu į Lietuvą tremtinių, politinių 
kalinių ir partizanų reikalams. Čia laikaus 
asmeninio nusistatymo, kad visuomenės 
ištekliais sukaupti pinigai privalo ir toliau 
visuomenei tarnauti...“. Džiugu, kad fil. A. 
Dundzila nenustoja rašyti.

Mirė ASD filisterė Bronė Kovienė. 1992 m. 
gruodžio 29 Chicagojemirė architektė Bronė 
Kovienė-Lukštaitė, FSS Chicago skyriaus 
narė. Buvo g. 1917.XII.23 d. Petrapily. 1935 
m. baigė Kaune Kazimieriečių gimnaziją, o 
1943 m. VD Universiteto statybos fakultetą, 
gaudama diplomuotos inžinierės — architek
tės vardą.

1944 m. pasitraukusi iš Lietuvos, 1945-46 
m. UNRA universitete Muenchene, Vokieti
joje, buvo architektūros katedros asistentė. Į 
JAV atvyko 1949 m. ir apsigyveno Chicagoje, 
kur 1952-57 m. dirbo lietuvių architektų 
„Kova Associates, Ine.“, o nuo 1957 m. buvo 
vyr.
architekte „A. Epstein & Son“ firmoje, iš 

kur specialybiniais klausimais buvo siųsta į
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Paryžių 1972 bei 1973, gi į Londoną — 1977 
m. Buvo „Society of American Registered 
Architects“ narė. ALIAS Chicago skyriaus 
pirmininkė ir „Technikos Žodžio“ bendra
darbė. Lietuvoje suprojektavo ir pastatė 
Tauragnų parapijos kleboniją. Vokietijoje 
laimėjo premiją tipingų lietuviškų namų 
konkurse Augsburge, parengė projektą 
lietuvių jėzuitų bažn., salei ir klebonijai 
Montevideo, Urugvajuje. Dirbo projektuo
jant Šv. Kryžiaus bei liet, marijonų ir jėzuitų 
vienuolynų pastatus. Skautė nuo gimnazijos 
laikų, o VD universitete priklausė ASD. 
1939 m. atstovavo Lietuvos skautams tarp
tautinėje stovykloje Budapešte, Vengrijoje. 
1958/59 m. buvo ASS Chicago skyriaus 
pirmininkė.

Fil. R. Griškelis Illinois architektų pirminin
kas. Illinois valst. JAV architektų sąjungos 
pirmininko (prezidento) pareigas nuo 1993 
m. pradžios perėmė architektas Rimantas 
Griškelis. Korp! Vytis filisteris, ASS Chicago 
skyriaus pirmininkas. Jis jau nuo 1986 m. 
buvo tos JAV (architektų) sąjungos vadovy-

Rimantas Griškelis

bėję iždininku. Toji sąjunga turi apie 2700 
narių. Architektas R. Griškelis yra „Griskelis 
& Smith Architects Ltd“ partneris, Chicagos 
šiaurinėje dalyje. Jisai dalyvavo išvystyme 
lietuvių centro Lemonte. Kalbėdamas apie 
tos JAV organizacijos veikimą R. Griškelis 
pareiškė, kad pirmininkaudamas tai organi
zacijai labiausiai rūpinsis pakelti architektų 
profesinį pasiruošimą.

12

JAV Lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos dalis valdybos. Iš kairės į dešinę, 
p-kas Kazys Laukaitis, pirmininkas fil. Svajonė Kerefytė, vice-pirmininkė, fil. Kęstutis 
Ječius, iždininkas.
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KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PARODA

Aukštesniojoje medicinos mokykloje 
atidaryta Vydūno jaaunimo fondo per 40 
metų išleistų kalėdinių atvirukų paroda. Ją į 
uostamiestį iš Čikagos atsiuntė šio Fondo 
valdybos pirmininkas Vytautas P. Mikūnas. 
Parodoje eksponuojama 80 įvairių dailininkų 
ir fotografų sukurtų atvirukų. Vienas stendas 
skirtas dailininkės Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės kūrybai. Šios dailininkės kūrinėliai 
vienas už kitą įdomesni. Visi jie išgyventi, 
išmąstyti, perpinti mūsų tautos tradicijomis, 
kruopščiai atlikti, todėl šiltai nuteikia paro
dos lankytoją. Ši tarp JAV lietuvių gerai 
žinoma dailininkė sukūrė ne tik įtaigius 
Vydūno jaunimo fondo kalėdinius atvirukus, 
bet savo darbais yra žavėjusi daugiau kaip 50 
parodų lankytojus, iliustravusi per 40 knygų. 
Jos kūrinėlių gausu vaikams skirtame žur
nale „Eglutė“, lituanistinių mokyklų vadovė
liuose. Už kūrybinę ir visuomeninę veiklą 
dailininkei A. Sutkuvienei 1986 m. suteikta 
Vydūno fondo premija.

Parodos lankytoją stebina ir dailininko, 
pirmojo Kristijono Donelaičio „Metų“ ilius
tracijų autoriaus V. K. Jonyno kūrinėliai. Be 
biblinių motyvų, čia ir Lietuva su giliomis 
žiemomis, bažnyčiomis, kalvių darbo saulutė
mis. Parodoje rasime ir vyresnės kartos daili
ninko Adomo Varno (1897-1979) atvirukų: 
„Kalėdos Lietuvos kaime“, „Partizanai Ka
lėdų naktį“. Lankytoją savotiškai nuteikia 
Sofijos Pacevičienės (Roma) atvirukai, ku
riuose matome premijuotų jos drobių: „Trys 
karaliai“, „Apreiškimas Marijai“ kopijas. 
Nuotaikingi kun. P. Brazausko, dail. J. V. 
Sodaičio, fotografų J. Liubinsko. V. Stat
kaus, A Kezio miniatiūriniai kūrinėliai.

ši paroda surengta Aukštesniojoje me
dicinos mokykloje, tik menka dalelytė tos 
Kalėdų šventės šilumos, sklindančios po viso 
pasaulio lietuvių kolonijas, kurias kiekvienais 
metais aplanko Vydūno jaunimo fondo 
Čikagoje leisti atvirukai.

BERNARDAS ALEKNAVIČIUS

Vydūno Fondo kalėdinių atvirukų siuntinėjimo talkininkai išsiuntinėję 25.000 atvirukų, 
iš k.: H. Plaušinaitienė, A. Ramtienė, Dr. P. Rasutis, viešnia iš Lietuvos, V. Šliūpas, L. 
Maskaliūnas, V. Mikūnas.
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BRONIUS VAŠKELIS* Apie UIC Lituanistikos Katedrą

Katedrą steigiant, nestokojo samprota
vimų bei pageidavimų, koks turėtų būti jos 
pobūdis ir, svarbiausia, jos užduotis. Tačiau 
Katedra vystėsi gana savaimingai, veikiama 
University of Illinois at Chicago mokslinio 
pobūdžio ir išnaudodama žaibiškai besikei
čiančias sąlygas Lietuvoje ir išeivijoje. To
kiame fone Katedra tapo Amerikos akade
miniame pasaulyje savotišku lietuviškų stu
dijų centru. Tuo mūsų išeivija išėjo iš para
pinio ribotumo. Tuo pačiu metu, kiek sąly
gos ir resursai leido, Katedra bendradarbiavo 
su Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatū
ros ir folkloro institutu, priimdama ir globo
dama norinčius studijuoti bei stažuotis. 
Pasirašius Vilniaus ir Illinois universitetams 
pasikeitimo mokslininkais ir aspirantais 
sutartį, Katedrai teko rūpintis ne tik litua
nistinėmis studijomis besidominčiais asmeni
mis. Pavyzdžiui, Katedra pakvietė keturis 
Vilniaus universiteto dėstytojus ekonomistus 
studijuoti ekonomijos vadybą, marketingą ir 
kompiuterius.

Lituanistikos katedra neapsiribojo, kaip 
kad iš pradžių buvo numatyta, tik magistro 
ir daktaro laipsnių programomis. Ji prak
tiškai apėmė visus University of Illinois at 
Chicago bakalaureatostudentų (undergradu
ate) kursus.

Lituanistinę programą žymiai praturtino 
Katedros svečiai. Paskaitas skaitė bei semi
naruose dalyvavo šie mokslininkai: kalbinin
kai — Vytautas Ambrazas ir Zimas Zinke
vičius, antropologė Liucija Baškauskaitę 

kultūrologas-sociologas Vytautas Kavolis, 
filosofas BroniusKuzmickas, istorikas Bro
nius Makauskas, literatūrologai — Algis 
Geniušas, Ilona Maziliauskiene ir Albertas 
Zalatorius. Daktarato egzaminų komisijos 
nariais buvo Vytautas Kavolis ir Rimvydas 
Šilbajoris.

Šiais metais Katedroje dirbo keturi 
asistentai. Juos universitetas atleido nuo 
mokesčio už mokslą ir tai jiems sudarė 
sąlygas studijuoti. Ateinančiais akademiniais 
metais taip pat numatyta turėti keturis 
asistentus. Žinoma, jei jiems pavyks gauti 
stipendijas. Šiuo metu Katedroje stažuojasi 
vienas aspirantas iš Lietuvių literatūros ir 
folkloro instituto, o ateinantį rudenį į Ka
tedrą atvyks dar du iš Vilniaus universiteto.

Dabar studijuoja Katedroje penki nese
niai atvykę iš Lietuvos. Vieno pagrindinė 
studijų sritis yra išeivijos literatūra, dviejų — 
anglų lingvistika, vieno — meno istorija ir 
kitos — vertimų metodologija. Rudenį 
vienas aspirantas bus Katedros asistentu, 
kuris klausys daugiausia istorijos kursus ir 
priklausys Istorijos skyriui. Taip pat rude
niop atvažiuos iš Vilniaus universiteto du 
dėstytojai. Vienas rinks medžiagą apie išeivi
jos romaną, o kitas nori susipažinti su rašy
tojo Kleopo Jurgelionio gyvenimu Čikagoje 
ir „suvokti išeivijoje susiformavusius kultū
rinio gyvenimo, literatūrinės raidos perspek
tyvų vertinimo kriterijus.“

Katedra per visus aštuonerius metus 
buvo gana sėkminga, nes susilaukė didelės

* Kalba, pasakyta gegužės 15 dieną Jaunimo centre, Čikagoje, per vakarą, 
skirtą pagerbti Lituanistikos katedros University of Illinois at Chicago vedėją 
profesorių dr. Bronių Vaškelį.
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paramos iš rėmėjų, kurie prisidėjo prie 
darbo palengvinimo ir jos darnaus funkcio
navimo. Visų rėmėjųčia nebandysiu išvar
dinti. Tačiau be Lietuvių Fondo stipendijų, 
bent šiuo metu, neturėtume aspirantų. Vy 

tauto Kamanto vadovaujamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondas, kai šiandien 
pagalvojau, patenkino visus iki vieno Kated
ros vedėjo prašymus.

Kiekvienas studentas, kuriam yra tekę bendrauti su profesorium Bronium Vaškeliu, negali nejusti 
begalinio dėkingumo už nuolatinį jo rūpestį ir globą, gerumą ir išmintį. Iš profesoriaus, 
puoselėjančio savo tautos dorinius pradus, dvasinės stiprybės semiasi visi, jį pažįstantys.

Profesoriui Broniui Vaškeliui skirtas mano eilėraštis šiek tiek primena 16-ojo amžiaus 
Vilniaus akademijos studentų rašytus sveikinimus, pašlovinimus, epigramas profesoriams, juos 
sutinkant, išlydint ar šiaip, kokių norint, didelių universiteto švenčių proga. Tad ir suvokti šį 
kūrinėlį reiktų, atsiremiant į praėjusių amžių kontekstą.

DEDIKACIJA PROFESORIUI BRONIUI VAŠKELIUI, 
RAŠYTA 16-OJO AMŽIAUS VILNIAUS AKADEMIJOS 

STUDENTO, NETIKĖTAI ATSIDŪRUSIO ČIKAGOJE

Laikas panėši j žodį, kurį naktis užgesina, 
Bet ar užgęsta tie žodžiai, kuriuos prisiminsi?

Akimirkos būtos, akimirkos esančios, akimirkos būsimos —
Visa sunyktų be ženklo, jei negirdėtumei balso:

Jame šviesa ir tvirtybė, meilė ir rūpestis liejas,
Kas pasakytų, kiek laiko tas rūpestis sveria?

Kiek valandų tame žody, kiek neregėtos vilties?
Skiemenys dyla, bet mėnuo, spinduliu apkabinęs,

Tau netikėtai ištartų, ką turėjai suvokt:
Šiam siautulingam pasauly žmogus lyg menkas laivelis,

Jį vėjai ir audros siūbuoja po begalines marias.
Bet neliūdėk: atsiranda — tas, kursai rodo tau kelią,

Kas naują krantą tau padeda rast.
Vasaras rudenys keičia, pavasarius sveikina žiemos, 

Žingsniai pavargsta, bet vėlei leidžias laimės ieškot.
Šioje žemėj tiek vartų, kas atverti juos gali?

Ir atskirti, kas verta, ką vertingu laikyt.
Neliūdėk ir žinoki: esti tas, kursai rodo tau kelią,

Kurs padeda naują krantą surast.
Triumfo arkos subyra, žvaigždės žiebiąs ir gęsta,

Bet negęsta tie žodžiai, kurie gyvuos atminty.
Išmintis ir dorybė, šlovė ir darbai neužgęsta

Ir mūsų širdis, pilna padėkos, neužgęs.

Artūras Tereškinas
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VYDŪNO FONDAS
GAVO IŠ PRELATO JUOZO
PRUNSKIO ŠITOKĮ LAIŠKĄ:

Vydūno Jaunimo Fondui

Brangieji.
Labai branginu skautybę, kuri man yra daug 
davusi. Myliu skautus, kurie parodo tiek 
daug Dievo ir Lietuvos meilės bei pasišven
timo artimui. Man daro didelį įspūdį toks 
puikus Vydūno Fondo tvarkymas ir vedimas, 
todėl siunčiu ir savo aukelę skautams — 500 
dol.

Su pagarba ir skautiška meile
Prel. J. Prunskis

1992.XII.5

Vydūno fondas labai vertina skautininko 
prel. J. Prunskio gražias mintis ir didžią 
auką, kurią tiksliai sunaudosime lietuviš
kiems reikalams. Mūsų mecenatui linkime 
stiprios sveikatos ir daug darbingų — pras
mingų dienų.

vs. fil. Vytautas Mikėnas
Vydūno fondo v-bos 

pirmininkas

SPALVOTŲ SKAIDRIŲ MEISTRAS

Klevelandietis fil. Gerardas Juškėnas 
nuo 1963 metų priklauso senam 1887 metais 
įsteigtam „Cleveland Photographic Society” 
klubui. 1968 metais įstojo į prestižinę tarp
tautinę „Photographic Society of America“ 
draugiją ir tuojau pat pradėjo dalyvauti 
spalvotų skaidrių varžybose. Tos draugijos 
narys gauna vienos žvaigždės pažymėjimą, 
kai jo darbai priimti ir eksponuoti nustaty
tame tarptautinių parodų skaičiuje.

Iki šiol G. Juškėnui suteikti ^pažymėji
mai: bendrame spalvotų skaidrių skyriuje 4 
žvaigždės, gamtos temų skyriuje 3 žvaigždės 
ir viena žvaigždė kelionių vaizduose.

Spalvotų skaidrių fotografijoje G. Juš- 
kėno pavardė randama tarptautinių parodų 
katalaguose. Jis to meno srities meistras, 
kuriuo lietuviai gali didžiuotis.

* * *

Studentai Lietuvoje pasakoja, kad praė
jusį rudenį stojant į Vytauto Didžiojo uni
versitetą iš lietuvių kalbos ar kitų dalykų 
egzaminų nebuvo, buvo tik vienas visiems, 
net ir humanitarams — iš matematikos. 
Paaiškėjo kodėl tik matematikos: mat rekto
rius A Avižienis yra matematikas.

* * *

— Vytauto Didžiojo universiteto prorek
toriaus mokymo reikalams pareigos pati
kėtos profesoriui iš Illinois universiteto, 
buvusiam lituanistikos katedros vedėjui 
Briniui Vaškeliui. Jis kartu yra ir VDU 
Humanitarinio fakulteto dekanas.

* ♦ *

Dr. Rasa Mažeikaitė lapkričio 25 d., 4 
v.p.p. skaito viešą paskaitą apie lietuvių ir 
kryžiuočių prekybą Pontifical Institute of 
Medieval Studies, 59 Queen’s Park Crescent 
(prie Šv. Mykolo kolegijos.

* * *

Fil. Dr. TOMAS REMEIKIS pravedė 
pokalbį F.S.S. Chicagos skyriaus vakaronėje 
lapkričio mėn. 20 d.

Seklyčios valgykloje buvo patiekta va
karienė, o vėliau pokalbis tema: „Rinkimai 
JAV ir Lietuvoje“.

* * *
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Fil. Dr. RASA MAŽEIKAITĖ dalyvavo 
Ateities savaitgalio programoje Chicagoje ir 
skaitė paskaitą.

* * *

Fil. B. CIPLUAUSKAITĖ skaitė pas
kaitą Ateities savaitgalyje.

* * *

Fil. ALDONA RAUCKIENĖ yra Mai
ronio lituanistinės mokyklos Lemonte (Pa
saulio Lietuvių Centre) direktorės pavaduo
toja. Tai yra pati didžiausia lituanistinė 
mokykla išeivijoje, lanko 243 mokiniai ir 
moko 30 mokytojų ir padėjėjų.

* * *

JUDITA IRENA URBAITĖ 1992 m. 
gegužės 8 d. baigė Loyolos Universitetą 
Čikagoje, įsigydama politiko bakalauro 
laipsnį, su paspecialybe prekybos srity. Lan
kydama Universitetą, trečius metus studijavo 
Romoje ir ten būdama mokino italus anglų 
kalbą. Rudenį tęs studijas įsigyti politikos 
magistro laipsnį.

Sesė Judita aktyvi lietuviškoje veikoje. 
Nuo mažens šoko tautinius šokius ir prik
lauso skautų organizacijai. Keturis metus 
dirba Akademikių Skaučių Draugovėje ir 
vienerius metus buvo Čikagos skyriaus pir
mininkė. Taip pat priklausė ir Loyolos Lietu
vių Klubui Chicagoje.

PAGERBTAS ALFREDAS 
KLEINAITIS

TarptautinisFIFA futbolo teisėjas Alfre
das Kiemaitis, sulaukęs 50 metų amžiaus, 
išėjo į pensiją, kaip to reikalauja nuostatai, 
bet pasiliko aktyvus „National Class I Refer
ee“. Prieš kiek laiko jis pakviestas būti

Alfredas Kiemaitis

„United States Soccer Federation Director 
of Instruction“. Jo žinioje yra beveik 50,000 
įvairių klasių futbolo teisėjų ir instruktorių. 
Svarbiausiospareigos— rūpintis instruktorių 
paruošimu, egzaminavimu ir pavienių valstijų 
direktorių koordinavimu,

Paskutiniu laiku Orlando mieste, Flori
da, įvykusioje „National Intercollegiate 
Soccer Officials Association“ konvencijoje 
Alfredas Kiemaitis buvo iškilmingai įves
dintas į tos organizacijos „Hali of Fame“, 
kas yra aukščiausias įvertinimas. Ta proga 
dar apdovanotas aukso laikrodžiu ir pirami
de su įšaldyta joje moneta, simbolizuojančia 
pasiektas aukštumas.

Būdamas gabus, ir mokėdamas keletą 
svetimų kalbų, futbolo teisėjų profesijoje 
Alfredas kilo kaip ant mielių. Daugiausia 
teisėjavo universitetų ir National lygos ko
mandoms. Aukščiausiais įvertinimais perėjęs 
visas futbolo teisėjų fazes, į kurias įeina 
mėgėjų, universitetų ir profesionalų, 1985 
metais Kiemaitis buvo paskirtas JA Valsty
bių atstovu Tarptautinėje futbolo teisėjų 
organizacijoje — FIFA Gavęs FIFA teisėjų 
ženklą, jis greit tapo žinomas ir tarptautinėje 
arenoje.
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Vydūno Fondo 1992 metų Laureatas

Vacys Bagdonavičius gimė 1941 m. rug
sėjo 2 d. Šiaulių rajono Gervėnų kaime. 1960 
m. baigęs šio rajono Bazilionių vidurinę 
mokyklą, studijavo Vilniaus universitete 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Po studijų nuo 
1965 m. dirbo šio universiteto moksliniu 
sekretoriumi. Nuo 1972 m. dirba Lietuvos 
Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos 
ir teisės institute iš pradžių jaunesniuoju, 
vėliau vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 
1987 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato 
disertaciją. Nuo 1992 m. vasario mėn. — šio 
Instituto direktorius.

V. Bagdonavičiaus mokslinių interesų 
sferos — Lietuvos filosofinės minties istorija, 
etika, literatūra. Jo plunksnai priklauso 
daugiau kaip 100 mokslinių bei kritikos 
straipsnių, recenzijų. Jis yra kelių knygų 
bendraautorius. Svarbiausias darbas — 
monografija „Filosofiniai Vydūno humaniz
mo pagrindai“ (V., 1987). Didžiojikitų publi
kacijų dalis taip pat skirta didžiajam lietuvių 
mąstytojui ir rašytojui Vydūnui. Šiuo metu 
V. Bagdonavičius ruošia ir skelbia kūrybinį 
Vydūno palikimą. Jau išleisti trys filosofinės 

Vydūno kūrybos tomai, baigiamas rengti 
ketvirtas, ruošiamas grožinių veikalų keturto- 
mis, tvarkomas vokiškai parašytos knygos 
„Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis 
Šimtmečius“ lietuviškasis vertimas (vertė 
Rapolas Šaltenis ir Vita Gaigalaitė).

Daug energijos V. Bagdonavičius skiria 
Vydūno atminimo įamžinimui. Nemaža čia 
nuveikė jo pastangomis 1988 m. įkurta ir jo 
vadovaujama Vydūno draugija. Jo iniciatyva 
1991 m. įsteigta vyriausybinė Vydūno 125- 
mečio jubiliejaus komisija, vadovaujama 
Kultūros ir šveitimo ministro Dariaus Kuo
lio. V. Bagdonavičius parengė šios komisijos 
veiklos programą ir aktyviai padeda ją įgy
vendinti. Gražiai gimtojoje žemėje — Bitėnų 
kapinaitėse prie Rambyno — perlaidoti 
didžio kūrėjo palaikai, Detmoldo, kuriame 
prabėgo paskutinieji keleri Vydūno gyveni
mo metai, muziejuje įrengta ir atidalyta 
memorialinė ekspozicija, pagaliau susitarta 
su Sovetsko (buv. Tilžės) valdžia dėl Vydūno 
memorialinio muziejaus šiame mieste įsteigi
mo, restauruojama buvusi Kintų parapijinė 
mokykla, kur mokytojavo Vydūnas. Kartu su 
režisieriumi Zacharijumi Putilovu V. Bagdo
navičius kuria dokumentinį filmą apie Vy
dūną.

Sovietiniaismetais V. Bagdonavičius buvo 
aktyvus tautinio judėjimo dalyvis, energingai 
reiškęsis etninės baltų kultūros atgimimu ir 
išsaugojimu besirūpinusios Ramuvos bendri
jos veikloje. Šiuo metu tuo rūpinasi neseniai- 
įkurti Tautos namai, kurių Tarybos narių 
tarpe yra ir V. Bagdonavičius. Jis yra ir 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys. 
Kartu su kitais redaguoja Vydūno ir kitų 
draugijų leidžiamus žurnalus „Ramuva“ ir 
„Naujoji sąmonė“.
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KODĖL LIETUVA DABAR KALTINAMA 
ŽYDŲ ŽUDIKŲ 

REHABILITAVIMU

Jonas Damauskas

1991-jų metų, vasaros antroje 
pusėje, vieno JAV žurnalo koresponden
tas, kelias dienas paviešėjęs Vilniuje, 
ten „surado“, kad Lietuvoje keli stalinis- 
tinių teismų nubausti lietuviai „už 
tėvynės išdavimą“ esą, buvo dabartinės 
Lietuvos vyriausybės rehabilituoti, nors 
jie, sako, kolaboravo su naciais ir 
prisidėjo prie žydų naikinimo. Tą „ži
nią“ pakartojo keli kiti JAV laikraščiai, 
jos parėmimui net pridėdami fotografi
ją su užrašu: „Lietuviai sveikina Hi
tlerį“, nors iš tikrųjų toji fotografija, 
Vakarų spaudoje plačiai žinoma, rodo 
Hitlerio 1939.03.23 d. atvykimą į Klaipė
dą tada nacių tik ką atplėštą nuo 
Lietuvos ir kur tada Hitlerį sveikino 
vokiečiai naciai. Neabejotina, kad tą 
fotografiją dabar skelbiantieji gerai 
žinojo, kas joje yra atvaizduota, bet ją 
sąmoningai, su šmeižikišku užrašu, 
paskelbė, kad pakenktų Lietuvai.

Nelaukiant Lietuvos respublikos 
prokuratūros paaiškinimo, tas pats 
korespondentas „New York Times“ 
parašė, kad, esą, Lietuvos vyriausybė 
„rehabilituoja tūkstančius, kurie buvo 
nubausti kaip nacistiniai karo nusikal
tėliai, bet pateikė tik keturias tokių 
„rehabilituotų nusikaltėlių“ pavardes. 
Tuo tarpu iš tikrųjų dviejų tų išvardintų 
prašymai rehabilituoti buvo atmesti ir 
jie niekad nebuvo rehabilituoti, o ki
tiems dviems rehabilitacinės pažymos 
buvo išduotos, nes, kaip paaiškėjo, jiems 
primestas kaltinimas buvo išlaužtas iš 
piršto.

Negana to. Staiga spalio mėnesį „iš 
Lietuvos“ Kalifornijoje atsirado Lietu
voje dabar rehabilituojamų bylos, arba, 
tikriau sakant, kelių tokių bylų dalies 
dokumentų vertimai. „Los Angeles 
Times“ dienraščio redakcija nustatė, 
kad tos „bylos“, prieš pasiekdamos 
Vakarus, buvo smarkiai perredaguotos. 
Ir taip, iš vieno asmens bylos buvo 
išimti parodymai, kur žmogus sakė, kad 
jį kankino, norėdami priversti prisi
pažinti dalyvavus masinėse žudynėse. 
Iš kitų bylų pašalinti liudytojų parody
mai, kurie sutampa su rehabilituojamų 
tvirtinimais. Tokių taisymų „Los An
geles Times“ ekspertai aptiko bent 
dviejose reikšmingiausiose bylose. 
„Greičiausiai bylas pataisė tie, kurie 
persiuntė jas į Vakarus — sovietų 
KGB“, sako to laikraščio koresponden
tas. Vadinamasis „Wiesentalio centras“ 
Kalifornijoje, kuris rūpinasi žydų žudi
kų aiškinimu ir persekiojimu, pripažįs
ta, kad tą „medžiagą“ gavo iš KGB, bet, 
sako, jie (tas Centras) KGB pasitiki, gi to 
Centro atstovas sako: „Mes, Wiesentalio 
centro atstovai, nežinome nė vieno 
atvejo, kad KGB būtų suklastojusi nacių 
nusikaltėlių bylas“, nes, esą, „Sovietų 
Sąjunga laikė save didžiausia nacizmo 
priešininke ir. . . nebūtų drįsusi rizikuo
ti tarptautine reputacija bylų klastoji
mais“ .. .

Lietuvos Parlamento užsienio komi
sijos pirmininkas Emanuelis Zingeris, 
pats žydas, pasakoja („Lietuvos Aidas“, 
nr. 187(5887), 1991.09.17 d.), kad jis
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kartu su žydais teisininkais ir Lietuvos 
prokoratūros darbuotojais dirbo ištisus 
mėnesius ir peržiūrėjo daugybę bylų. Jo 
nuomone, nekyla abejonių, kas tuos 
šmeižtus inspiruoja: „Visa tai pradėjo 
sovietiniai pareigūnai, pasirinktas pa
lankus smūgiui momentas — skandalas 
neatsitiktinai keliamas dabar, kai Lie
tuva siekia tapti JT ir kitų tarptautinių 
organizacijų narė“. Kitaip tariant, Lie
tuvai siekiant visai išsilaisvinti iš 
Sovietų pančių, Maskva ir vėl naudoja 
„Lietuvos žydų vardą“ prieš Lietuvą. 
Tas pats Emanuelis Zingeris pareiškė 
(mat jis dalyvavo Lietuvos Respublikos 
valdžiai perimant KGB pastatą Vilni- 
uje(: „Man parodė žydų skyrių, kurio 
uždavinys buvo kiršinti lietuvius su 
žydais“. Tai buvo labai klastinga KGB 
veikla.

Tuo tarpu Lietuvoje vykdoma sovie
tiškų „teismų“ bei KGB „trijulių“ nus- 
merktųjų, nukankintų, kalintų rehabili- 
tacija, vadovaujantis specialiu Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990 
m. gegužės 2 d. nutarimu, vykdoma 
labai stropiai. Iš 22 tūkstančių, nuo 1990 
m. gautų prašymų, rehabilituoti, dau
giau kaip 450 prašymų atmesta, nes 
prašytojai „darė nusikaltimus civiliams 
gyventojams, dalyvavo genocido akci
jose ar bendradarbiavo su naciais“. Tas 
bylas tikrinant, didžiausias kliūtis darė 
KGB įstaiga, kurios žinioje daugumas 
tų bylų buvo. KGB tai darė, kad nuslėptų 
savo nusikaltimus tose bylose.

Nežiūrint į tai, jog ne tik tų žurnalų 
bei laikraščių redakcijos, bet ir „visas 
pasaulis“ žino, kad stalinistai ir ištiki
miausius komunistus, net Sovietų Są
jungos kūrėjus, už tariamą „tėvynės 
išdavimą“, buvo nusmerkę, nužudę, o 
paskui, papūtus kitiems vėjams Mask
vos viršūnėse, buvo rehabilitavę, nes 
visi kaltinimai nusmerktiesiems iš tik
rųjų buvo KGB sufabrikuoti. O Lietu

voje, sovietams 1940.06.15 d. karine jėga 
kraštą okupavus, KGB buvo iš karto 
pradėtas lietuvių genocidas. Tada lietu
viai buvo stalinistų žudomi, smerkiami 
sunaikinimui, kalinami, tremiami į 
„amžino įšalo žemę“, numarinami vien 
todėl, kad jie buvo Lietuvos valstybės 
bei tautos veikėjai, lietuviai patriotai. O 
kai 1944 m. prasidėjo antroji sovietiška 
Lietuvos okupacija, visi išlikę Lietuvoje 
lietuviai KGB buvo pakaltinti „tėvynės 
išdavimu“, bendradarbiavimu su na
ciais ir prisidėjimu prie „Tarybų Sąjun
gos piliečių“ masinio žudymo. Juk vien 
lietuvių stalinistai nužudė, ištrėmė nu
marinimui (badu išmarindami net kūd
ikius ir visai paliegusius senius) ir vergų 
stovyklose iki numarinimo eksploatavo 
apie 600.000 žmonių iš Lietuvos. O 
1941.VI.14-15 d. iš Lietuvos, irgi numari
nimui, išvežė apie 7.000 Lietuvos žydų, 
iš kurių tik paskiri išliko gyvi.

Tūkstančiai lietuvių buvo KGB 
pasmerkti pakaltinant juos fantastiš
kiausiais „nusižengimais prieš Tarybų 
Sąjungą“, bet nuo 1944 m. dažniausias 
kaltinimas buvo „bendradarbiavimas 
su naciais“, dažnai paįvairinant tra
faretinį „tėvynės išdavimo“ kaltinimą 
dalyvavimu naikinant „Tarybų Sąjun
gos piliečius“ (kadangi ir čia Sovietai 
neapsiėjo be hipokrizijos, vengdami 
nusmerkiamus kaltinti žydų žudymu, 
nes gi jie patys, ypač Sovietų žydų 
kultūrininkus, Stalino laikais sistemin
gai naikino) ir niekad nesugebėjo išrauti 
rusuose iš seno įsišaknijusio antisemi
tizmo, palinkimo Rusijos žydams daryti 
„pogromus“.

Po Stalino mirties Sovietuose nors 
pradžioje nedrąsiai, prasidėjo Stalino 
laiko aukų rehabilitacija, kuri, su laiku, 
įgavo masinį pobūdį. Tad ir KGB 
pasmerktųjų lietuvių rehabilitacija ne
sudarė ką nors ypatinga, o ypač Lietu
vai atsipalaiduojant iš Maskvos pančių.
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Čia blogiausiai yra tai, kad tos rehabili- 
tacinės bylos, visą laiką rėmėsi KGB 
atitinkamų įstaigų ar skyrių duodamu 
raštu, nes pačios bylos, KGB sudarytos, 
likdavo KGB žinioje ir nebuvo prieina
mos rehabilitacinėms institucijoms. O 
juk rehabilitacija lietuvių prasidėjo, 
vyko ir vyksta fone lietuvių kovos prieš 
Maskvą ir kiekviena rehabilitacija yra 
tiesioginis kaltinimas Lietuvos okupan
tui — Maskvai. Stalinistines aukas 
rehabilituojant, beveik kiekvienoje toki
oje byloje iškildavo KGB nusikaltimai, 
liūdinantys, kad sovietai vykdė ne tik 
masinį genocidą, bet ir paskirų tautų 
Holocoust’ą, nusmerkiant sunaikinimui 
tos ar kitos tautos žmones vien todėl, 
kad jie priklausė tai tautai.

1940 m. okupavusi Lietuvą klasta ir 
smurtu, niekad nenustojo geruoju už
mačių ir toliau tą „grobį“ valdyti. Tam 
tikslui Maskva dažnai naudojo šmeižtą, 
melą, neretai prisidengiant kitos tautos 
„gynimu“. Neatsitiktinai šiemet laisva
jame pasaulyje pasigirdo balsai: 1. 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje naciai 
užverbavo daygybę koncentracijos ir 
naikinimų stovyklų prižiūrėtojų; šiose 
šalyse žydai, esą, tiesiog buvo medžioja
mi, 2. Lietuva dalyvavo okupuojant 
Lenkiją 1939 metais ir gavo Vilnių, 3. 
porai savaičių prieš V. Landsbergio 
kelionę į Prancūziją (šią vasarą), teny
kščiame prokomunistiniame laikraštyje 
„Liberation“ pasirodė teigimas, kad „V. 
Landsbergis gali atvirai didžiuotis esąs 
pronacistinės Lietuvos vyriausybės 
ministro sūnus“. Būdamas Prancūzi
joje, V. Landsbergis tas insinuacijas 
griežtai paneigė. Bet tų insinuacijų 
grandinėlė vis ryškėjo: „Lietuvoje buvo 
naikinami žydai, Lietuva buvo agresorė 
ir užpuolė Lenkiją, Lietuvos Aukščiausi
os Tarybos pirmininkas yra pronacisti
nės vyriausybės ministro sūnus, taigi ir 
jo idėjų paveldėtojas“, atseit, Lietuva 
tęsia nacių tradicijas.

Visi tie ir panašūs (neretai astrono
miškų skaičių) kaltinimai lietuviams, o 
ypač dabartinei Lietuvos vyriausybei, 
daromi žydų vardu. Čia reikia priminti, 
kad „The New York Times“ koresponden
tas (S. Kinzer), spekuliuodamas žydų 
tautos tragedija, savo straipsnyje teigia, 
kad Lietuvoje masiškai rehabilituojami 
nacistiniai nusikaltėliai. „Laisvos Euro
pos“ radijo nustatymu, medžiagą tam 
„The New York Times“ rašiniui perdavė 
minėtas Wiesentalio centras. To centro 
Jeruzalės biuro vadovo teigimu, šią 
vasarą tą biurą pasiekė daugiau infor
macijos iš Lietuvos; dalis šios informaci
jos yra archyvinė (teismo bylų nuorašai 
bei kiti dokumentai), o dalis — gyvų 
liudininkų parodymai. Iš viso, sako, 
šiuo metu (1991 m. spalio mėn.) Wiesen
talio centras turi 120 rehabilituotų 
lietuvių bylų. Čia kyla klausimas: kas 
galėjo surinkti liudininkų parodymus, 
kas prieina prie archyvų, kas galėjo 
perduoti visus tuos duomenis į užsienį, 
per stropiai saugomą SSSR sieną? 
Užsienio spauda ir radijas kalba apie 
„Lietuvos prokuratūrą“. Čia reikia pri
minti, kad iki rugpjūčio Maskvos pučo 
Lietuvoje buvo ir tokius (rehabilitacijos) 
pažymėjimus išduodavo dvi prokuratū
ros: Lietuvos Ręspublikos ir „Lietuvos 
TSR prokuratūra“. Gal tik dabar, kai 
KGB padėtis po pučo pasikeitė, pavyks 
sužinoti, iš kokios įstaigos iškeliavo į 
užsienį tos bylos. Geriausiai gal tai 
galėtų padaryti bendra Lietuvos ir 
Izraelio parlamentų tam klausimui 
skirta komisija.

Taigi, tikrais faktais neparemta 
„The New York Times“ publikacija, esą, 
„nacistiniai nusikaltėliai rehabilituoja
mi todėl, kad tokia esanti Lietuvos 
politika“, rodo, kad visa tai yra specia
liai sumanyta provokacija. Ji buvo 
pradėta vykdyti prieš Maskvos
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rugpjūčio mėn. pučą; nors to pučo viešai 
žinomi „kaltininkai“ yra suimti, bet juk 
jie nebuvo vieninteliai to pučo vykdyto
jai, nes provokacija tęsiasi ir toliau: š.m. 
rugsėjo mėn. 6 d. TASS paskleidė 
dezinformaciją, neva Lietuvoje nuo 1988 
metų rehabilituota apie 35.000 žmonių, 
kuriuos sovietai buvo nuteisę „kaip 
nacistinius karo nusikaltėlius“. Juk ši 
žinia paskelbta dviem savaitėm praslin
kus po pučo. Vienok, nors TASS rašė 
apie 35.000 „rehabilituotų“, bet Wisen- 
talio įstaiga, sako, turinti 120 „rehabili- 
tuotųjų“ bylų, o Lietuvos prokuratūrai 
perdavė tik 13 žmonių pavardes. Iš jų 6 
bylos (spalio mėn.) jau patikrintos ir 
nustatyta, kad tie žmonės buvo rehabili- 
tuoti teisingai. Kitos bylos tikrinamos, 
apklausinėjami liudininkai.

Čia verta priminti žydų klausimo 
„susipynimą“ su lenkų klausimu. Juk 
„lenkų autonomijos“ pietų rytų Lietu
voje įkvėpėjas buvo KPSS CK sekretori
us O. Šeininas, aktyviai palaikęs pučą, 
kaip ir jo vietininkai Lietuvoje, kurie 
ypatinką triukšmą Lietuvoje sukėlė po 
to, kai Lietuvos Parlamentas paleido 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybas, 
pripažinusias „tik SSSR įstatymus“ 
(panašiai, kaip 1919 m. Vendžiogaloje 
susispietę lenkininkai skelbė, kad jie 
klausys tik lenkų valdžios Varšuvoje). 
Po to sekė TASS „informacija“, perduo
ta rugsėjo 25 d., esą, Lietuvos Aukščiau
siai Tarybai įteiktas ultimatumas, kuri
ame reikalaujama iki lapkričio 1 d. 
surengti Vilniuje referendumą dėl lenkų 
teritorinės srities įkūrimo, priešingu 
atveju grasinama pradėti kovos veiks
mus prieš Lietuvos karinius dalinius. 
Esą, tada ginkluotą kovą Vilniaus 
krašte pradės lenkų „Armia Krajowa“. 
Ultimatumas vis dėlto nebuvo įteiktas, 
tačiau prie ginkuotos kovos buvo reng
tasi, nes lapkričio 11d. pravestos kratos 
ir suėmimai, aršių vietos komunistų 

tarpe pateikė gana daug ginklų, šaud
menų ir Maskvos „kietųjų“ komunistų 
partijos atsišaukimų, viską pridengiant 
lenkybės gynimu. Neatsitiktinai Vil
niaus krašte dabar, vieton sąvokos 
„lenkas, tai katalikas“, atsirado posa
kis: „lenkas, tai sovietas“.

Neabejotina, kad už visų provokaci
jų stovi Maskva. Tačiau čia yra ir kita 
medalio pusė. Sovietų suteikta dezinfor- 
macine medžiaga paremiant, triukšmą 
sukėlė minėtas Wiesentalio centras, 
kuris ilgus metus teikia medžiagą apie 
žydų Holocoust’ą bei žydų žudikus ir turi 
didelę patirtį tokios medžiagos vertini
mo srityje. Tad atrodo nuostabu, kad tas 
Centras, nepatikrinęs (?) jam KGB 
pakištos medžiagos, iš karto pradėjo ta 
medžiaga remtis ir pulti Lietuvos vy
riausybę, tuo ypač pasitarnaudamas 
Maskvai ir pakenkdamas Lietuvai. Dar 
blogiau. To Centro pareigūnai viešai 
pareiškė, kad jie tiki KGB pateiktos 
medžiagos tikrumu. Vadinasi, sukeliant 
tą triukšmą prieš Lietuvos vyriausybę, 
sąmoningai pasitarnauta Maskvai. 
Tikslas buvo aiškus: sukompromituoti 
Lietuvos vyriausybę pasaulio akyse. 
Tai įvykdyti padėjo Wiesentalio centras. 
Čia nepadės jokie Los Angeles to Centro 
biuro vadovo „post factum“ pripažini
mai, kad ta provokacija „mėginta per
rašyti (iš tikrųjų iškraipyti) Lietuvos 
istoriją“.

Kitaip tariant, Lietuvai siekiant vis 
labiau išsilaisvinti iš Maskvos vergijos 
pinklių, Maskva sąmoningai panaudo
jo „žydišką kortą“ prieš Lietuvą, kad tik 
pakenktų toms Lietuvos pastangoms. O 
Wiesentalio centras, autoritetinga žydų 
tautos institucija, kaip prie to prisipažįs
ta Centro vadovybės atstovai, gautą iŠ 
KGB medžiagą, be jokio patikrinimo 
sąmoningai nukreipia taip, kad pakenk
tų Lietuvai.

Tai nėra kažkas nauja. Šiandieną
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veik nežinomas (bet jokios Lietuvos 
žydų organizacijos, ar iš viso kokios 
autoritetingos žydų institucijos niekad 
neatšauktas) 1947 m., Lietuvos žydų 
vardu paskelbtas nutarimas, kaltinan
tis VISĄ lietuvių tautą Lietuvos žydų 
išžudymu. 1947.04.15 d. Muenchene, 
Vokietijoje „Lietuvos Žydų Sąjungos 
Amerikiečių zonoje Vokietijoje“ vardu 
suvažiavimas, kuriame, esą, buvo priim
tas ir Muenchene tada leistame žydų 
(idiš) kalba laikraštyje „Unser Weg“ 
(Mūsų kelias) 1947.07.22 d. numeryje 
paskelbtas šitoks nutarimas:

„Lietuvių tautos kaltė už Lietuvos 
žydų išžudymą. Laikraščio „Mūsų keli
as“ gavo paskelbimui tokį komunikatą: 
Mes, keli tūkstančiai išsigelbėjusių 
Lietuvos žydų, kurie šiuo metu gyvena 
amerikiečių zonoje Vokietijoje, savo 
pirmoje konferencijoje, kuri įvyko š.m. 
balandžio mėn. 15 ir 15 d. Muenchene, 
priėmėme tokią rezoliuciją apie plačios 
lietuvių tautos dalies kaltę išžudant 
Lietuvos žydus. Konferencija konstata
vo, kad: A. Visi lietuvių tautos luoksniai 
inteligentai, valdininkai, ūkininkai, 
amatininkai, darbininkai ir kiti) akty
viai dalyvavo drauge su nacių bandi
tais, išžudant Lietuvos žydus, ypač 
provincijoje. B. Didelė dalis tų žudikų- 
lietuvių gyvena amerikiečių, anglų, 
prancūzų zonose Vokietijoje bei Austri
joje, kur jie figūruoja kaip D.P. ir 
naudojasi UNRRA parama. Konferenci
ja įgalioja naujai išrinktą Sąjungos 
valdybą plačiai informuoti viešumą 
apie baisenybes, kurias plačios lietuvių 
masės įvykdė nacių okupacijos metais, 
ypač masinius išžudymus savo žydiškų 
bendrapiliečių.

Mes, sudarantieji menką likutį iš 
buvusių 160 tūkstančių Lietuvos žydų, 
esame išlikę gyvi iš tų pasibaisėtinų 
žiaurumų, kuriuos padarė lietuviai jų 
žydiškų kaimynų atžvilgiu. Kiekvienas 

iš mūsų gali plačiai papasakoti gausius 
faktus, kurie iliustruoja tuos baisius 
žiaurumus iš lietuvių tautos pusės prieš 
beginklius ir bejėgius žydų tautiečius 
okupacijos metais. Mūsų dideliam ap
gailestavimui, mes turime konstatuoti, 
kad mažesnės žydiškos vietovės Lietu
vos provincijoje buvo išnaikintos išimti
nai lietuvių, o didesnės žydų bendruome
nės su jųjų aktyvia pagalba. Taip pat 
visuotinai yra žinoma, kad žvėriškos 
baisenybės prieš žydus Kaune, pavyz
džiui įvairiuose garažuose, ypatingai 
sukrečiantis pogromas Slabodkėje, o 
taip pat tolygiai milžiniški žudymai 7- 
me forte, kur pirmomis vokiečių okupa
cijos savaitėmis buvo išžudyta per 9 
tūkstančius žydų, kaip tik buvo įvykdyti 
lietuvių.

Be to, taip pat yra žinomas aktyvus 
lietuvių dalyvavimas žydų getų bei 
stovyklų sunaikinime, kaip antai Maid- 
anake, Varšuvoje ir kitur.

Lietuvos Žydų Sąjunga Diasporoje 
— Vokietijoje, laiko savo žydiška ir 
žmogiška pareiga iškelti tuos faktus 
žydų ir nežydų viešumos žiniai.

Lietuvos Žydų Sąjunga Amerikiečių 
zonoje Vokietijoje“.

Čia visų pirma į akį krenta vien 
bendrybėmis paremtas visai lietuvių 
tautai kaltinimas toks, kokio jokia kita 
tauta Europoje, net ir vokiečiai, iš žydų 
nesusilaukė ir, kad visa tai paskelbta ne 
tuojau pat po žydų išsilaisvinimo iš 
vokiečių nacių nagų ir Vokietijos kapitu
liacijos, o tik dvejais ar daugiau metų 
vėliau. Deja, tas bendrybinių kaltinimų 
visai lietuvių tautai paskelbtas nutari
mas iš esmės nieko bendro neturėjo su 
Lietuvos žydų reikalų gynimu. Tai buvo 
žydų tautos tragedijos grubus panaudo
jimas sovietų naudai, Stalinui reikalin
gu metu „atsiradęs“. Juk 1947 m. vasara 
buvo apogėjus partizaninių kovų Lietu
voje ir Stalino daugelio divizijų didžiau
sių pastangų tas kovas užgniaužti,
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krašte žiauriausiai keršijant visoms tų 
kovų apylinkėms, o laisvajame pasau
lyje, kur tik galint, apšmeižiant, sunieki
nant tuos Lietuvos partizanus, išdrįsusi
us kovoti prieš Stalino galybę ir tuo 
pačiu griauti jo teigimus, kad, esą, 
Lietuva 1940 m. savanoriškai įsijungusi 
į SSSR. Tik toks klausimas: ar visi to 
Muencheno suvažiavimo dalyviai žino
jo tikrą to „nutarimo“ tikslą?

Savo ruožtu tos kaltinimų bendry
bės ir „visų lietuvių tautos sluoksnių“ 
išvardijimas savaime liudija, kad 1947 
m. prieš Maskvos karinę galią kovojo 
VISA LIETUVIŲ TAUTA. Šiandieną 
tai paliudija pvz. Lietuvoje 1991 m. 
išleisto žurnalo „Žaltvykslė“ medžiaga 
apie partizanų kovas ir „Lietuvos Gink
luotosios Rezistencijos 1944-1953 m. 
kovų žemėlapiai“. Kitaip negalima 
suprasti to 1947 metų „nutarimo“ tikslo.

Priedui, kiek žinia, tame suvažia
vime Muenchene tada pirmininkavo 
buvęs Kauno žydų laikraščio „Idiše 
Štame“ redaktorius dr. R. Rubinšteinas, 
kuris juk 1941 m. birželio 15 d. per 
masinius Lietuvos gyventojų išveži
mus, Danieliaus Todeso vadovautus 
Kaune, buvo išvežtas į Sovietiją. 1947-ji 
metai buvo dar žiauraus stalinizmo 
laikai ir juk niekas oficialiai iš Rusijos 
nebuvo „emigravęs“. Vadinasi, jis ko
kiu „keliu“ Sovietų buvo išleistas į tą 
suvažiavimą.

Žydų žudymas, II-jo Pasaulinio 
karo votis, buvo ne vien tik žydų tautos 
tragedija, bet drauge ir viso Pasaulio, 
save vadinančio civilizuotu. Kitaip 
negalima vertinti fakto, kad XX-j ame 
amžiuje atsirado Europoje, berods civili
zuotame krašte, maniakas, įjungęs į 
savo manijų realizavimą visą didelės 
valstybės valdžios aparatą ir kuris pats 
manė bei kitus įtikino, ir privedė prie 
savo valios vykdymo, kad jo įsivaizduo
tas „Tūkstantmetis Reichas“ išgyvens 

tik visiškai atsikratęs žydų (jojo) pasau
lyje. Kai gąsdinimai bei teroras ir 
sumanymas „kur nors (pvz. į Madagas
karą)“ iš Vokietijos, o paskui ir iš nacių 
okupuotų kraštų, iškelti žydus „netapo 
kūnu“, Hitleris nusprendė realizuoti 
„galutinį žydų likimo“ išsprendimą: 
juos visus išžudyti, drauge išžudant ir 
kūdikius, ir paliegusius senius. Skau
džiausia čia yra tai, kad tas liguistas 
Fuehrerio noras nacių tarpe rado prita
rimą. Tolimesnis klausimas — tai to 
liguisto sumanymo realizavimas kraš
tuose už III-jo Reicho ribų.

Vokietijai besirengiant karui prieš 
Sovietiją, 1941 m. kovo mėn. Hitlerio 
duotais nurodymais, Himlerio pavedi
mu, Reicho Saugumo policijos ir Saugu
mo tarnybos (t.y. Gestapo) viršininkas 
Reinhard Heidrich suorganizavo 4 
operatyvines grupes, surišant jas su 4- 
mis kariuomenės grupėmis, suorgani
zuotomis žygiui prieš Sovietiją: grupė A 
— Baltijos kraštams (įskaitant ir Lenin
gradą), grupė B — Gudijai (su specialia 
komanda Maskvai), grupė C — šiaurės 
ir vidurio Ukrainai ir grupė D — 
Besarabijai, pietų Ukrainai, Krymui ir 
Kaukazui. Grupės buvo suskirstytos į 
komandas. Grupę A sudarė Einsatz 
(veiksmo) komandos la, 1b, 2 ir 3. 
Pirmosios dvi buvo skirtos Estijos bei 
Leningrado teritorijai, 2-ji Latvijai, o 3-ji 
Lietuvai. Iki 1941 m. rudens nebuvo 
komandų veiklos griežto teritorinio 
pasiskirstymo. Pradžioje Šiauliai prik
lausė 2-jai komandai, Marijampolė, 
Kaunas, Zarasai — 3-jai komandai, o 
Vilnius buvo tvarkomas 9 komandos iš 
grupės B, o visą vakarinį Lietuvos 
pasienį, 25 kilometrų platumo, tvarkė 
Gestapo iš Tilžės. Tik 1941 m. rudens 
pabaigoje daugumas tų komandų buvo 
paverstos pastoviais teritorialiniais 
Gestapo vienetais. Tada atsirado vadi
namasis Ostland’o gestapas Rygoje, o
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Lietuvos teritorijai — Kaune, apimantis 
visas Lietuvos respublikos žemes, 
įskaitant ir Vilniaus kraštą. Grupės A. 
vadu ir Ostland’o gestapo viršininku 
(iki 1942.IIL23 d., kada žuvo per bom
bardavimą) buvo SS brigados vadas ir 
policijos generalmajoras dr. Fr. Sta- 
hlecker. 3-s komandos ir Lietuvos re
spublikos teritorijos gestapo viršininku 
(iki 1943 m. rudens) buvo SS „Standar
to“ vadas (pulkininkas) K. Jaeger (1959 
m. nusižudęs kalėjime, Vokietijoje).

Tie vienetai vokiečių kariuomenės 
užimtose teritorijose turėjo „uždavinį“ 
IŠNAIKINTI visus, kurie dėl savo 
galvosenos ar praeities, susidarius pa
lankioms sąlygoms, būtų galėję pasirei
kšti kaip vokiečių priešai. Nežiūrint į 
vokiečiams būdingą pedantiškumą, tie 
uždaviniai raštu buvo suformuluoti tik 
bendromis frazėmis. Operatyviniai 
vienetai, tuos uždavinius vykdydami, 
daugiausia vadovavosi bendraisiais 
Hitlerio nurodymais, o detalės išryškė
davo iš gestapo vadovybės viršūnių 
žodinių parėdymų. Vienok, žydai turėjo 
būti likviduoti vien todėl, kad jie buvo 
žydai. Žydams jokios išimties nebuvo.

Kiekviena tų keturių grupių turėjo 
savo koncentracijos vietovę. Grupė A, 
prieš prasidedant karo veiksmams, 
susirinko Pretzsch vietovėje, netoli 
Dancigo. Ten visi Grupės A dalyviai 
buvo painstruktuoti, kad Himlerio 
nurodymu toji grupė turinti uždavinį 
visą Ostland’ą išvalyti nuo žydų, visus 
juos iki vieno sunaikinant. Grupės A 
štabas birželio 20 d., penktadienį, atsira
do Gumbinėje, Rytprūsiuose.

Pirmą karo dieną 1941.06.22, sek
madienį, apie 8 vai. vakaro SS generolas 
dr. Franz Stahlecker’is, su savo grupės 
A priešakiniu daliniu atvykęs į Tilžę, 
Tilžės gestapo viršininkui (H. J. 
Boehme) davė parėdymą: 25 km gilumo 
ruože nuo Vokietijos sienos, Lietuvos 

teritorijoje „specialiai sutvarkyti“ visus 
ten esančius žydus, įskaitant moteris bei 
vaikus ir komunistus lietuvius, tam 
reikalui panaudojant ten eventualiai 
pradėjusias veikti lietuvių savisaugos 
pajėgas, ar kaip kitaip pasivadinusius 
tenykščius lietuvių kovos junginius, 
nes, esą, tokį parėdymą davęs Fuehre- 
ris. Rytojaus dieną, t.y. 1941.06.23 d., 
Tilžės Gestapo pradėjo tą SS gen. F. 
Stahlecker’io įsakymą stropiai vykdyti. 
Naktį birželio 22/23 d. Gargžduose buvo 
suimta apie 200 žydų, kurių tarpe buvo 
daug žydų iš Klaipėdos, iki Klaipėdos 
atplėšimo gyvenusių mieste. 06.23 d. 
tuos 200 žydų buvo pavesta sušaudyti 
vokiečių policijos „pavojaus būriui“ 
tokiems reikalams sudarytam prieš pat 
prasidedant karui, drauge paleidžiant 
gandą, kad Čia šaudomi tie, kurie, 
tariamai, 1941.06.22 d. prie Gargždų 
buvo užpuolę vokiečių kariuomenę. Taip 
prasidėjo žydų šaudymas Lietuvoje.

Birželio 24/25 d. vėlyvą vakarą su 
priešakiniais vokiečių kariuomenės da
liniais, su nedidele „Eisatz Gruppe A“ 
narių dahmi, į lietuvių partizanų išlais
vintą Kauną atvyko tos grupės vadas 
SS gen. dr. F. Stahlecker’is. Tą naktį, 
apie 3 vai. ryto, drauge su tos grupės 
vertėju, Lietuvos vokiečiu, kilusiu iš 
Kybartų Richard Šveiceriu (SS ka
riuomenės grandinio uniformoje), atvy
ko į buv. Valstybės Saugumo departa
mento patalpas (prie Vytauto 
prospekto), kur nuo 1941.06.23 d. vėlyvo 
vakaro buvo pradėję rinktis buvę VSD 
valdininkai, nes Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė 06.23 d. buvo davusi parėdy
mą Lietuvos buv. valdininkams grįžti į 
savo darbo vietas. Naktį 06.24/25 d. VS 
departamente buvo apie 40 valdininkų. 
Čia SS gen. F. Stahlecker’is poros 
valandų asmeniškame pasikalbėjime su 
susirinkusių VSD valdininkų laikiniu 
vadovu D- (gen. Stahlecker’io teigimu,
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jo 1941.10.15 d. „reporte, esančiame 
Nuembergo bylos 37-tame tome, dok. 
180-L, — organizavusiu Lietuvos saugu
mą“) aiškino kaip lietuviai turi 
įsijungti į „Lietuvos žydų problemos“ 
išsprendimą, pirmais žodžiais pabrėž
damas, jog tai esąs „degantis reikalas, 
nepaprastai svarbus visai Lietuvai“.

A. Pradžioje kalbėjo apie pasaulyje 
siaučiančią „žydųkomuną“, žydų ir 
bolševikų simbiozę. Esą, žydai yra 
didžiausi žmonijos priešai. Lietuvoje, 
sako, žydai iš karto susidėjo su įsibrovu
siais rusų komunistais. Juk, sako, žydai 
prisidėjo prie lietuvių suėmimų, kalini
mų, kankinimų, žudymo. Juk, sako, 
pirmieji NKVD pagalbininkai Lietuvoje 
buvo žydai. Žydai enkavedistai buvo 
žiauriausi sadistai ir žudikai.

B. Žydai ilgus šimtmečius Lietuvoje 
nešė nešvarą, užkrečiamas ligas ir buvo 
uzurpavę visą prekybą ir pramonę 
Lietuvoje, išpūstomis kainomis apiplėš- 
dami žmones ir pardavinėdami men
kiausias prekes. Žydai gydytojai, nuo 
seno gyvendami Lietuvoje, niekad nesi
rūpino lietuvių sveikata, gerus vaistus 
slėpdami tik saviesiems, žydams.

C. Sako, Lietuvoje žydai buvo ban
kininkai, kurie ėmė lupikiškus procen
tus iš žmonių, o advokatai savo suktumu 
padėjo žydams prekybininkams apiplė
šti lietuvius. Bolševikams atėjus, žydai 
Lietuvoje buvo paėmę į savo rankas visą 
Lietuvos pramonę ir prekybą.

Atrodo, gen. Stahlecher buvo gavęs 
iš kokių eventualių vokiečių agentų 
žinių apie padėtį Lietuvos įmonėse, nes 
konkrečiai kalbėjo apie žydų įsigalėji
mą „Maisto“, „Paramos“, „Valgio“ 
įmonėse. Esą, iki bolševikų atėjimo tų 
įmonių vadovybėje buvo vien lietuviai, o 
bolševikams atėjus tas įmones užvaldė 
žydai. Sako, „Valgio“ restoranuose bei 
valgyklose tada atsirado apie 200 žydų 
tarnautojų (iš tikrųjų buvo 102 vyrų ir 80 

moterų), kurie nežiūrėjo savo profesinio 
darbo, o vien sekė ir persekiojo'lietuvius 
tarnautojus. Toliau, sako, „Maisto“ 
vadovybėje Kaune, vieton atleistų bei 
suimtų lietuvių, atsirado apie 50 žydų (iš 
tikrųjų — 52), o „Paramoje“, visą seną 
lietuvišką vadovybę nušalinus, jos vie
toje buvo priimti tarnautojais vien 
žydai. Kiekvienoje įmonėje, sako, įvedė 
„kadrų skyrius, ar viršininkus“, kurie 
visų pirma stengėsi iš tų įmonių pašalin
ti visus lietuvius, juos pakeičiant žydais. 
Tie „kadrų skyriai“ dažniausiai buvo 
užmaskuoti NKVD skyriai.

D. Lietuviai taip pat turi apsivalyti 
nuo žydų pseudo kultūros palikimo. 
Sinagogos, ješibotai turi būti sunaikin
ti, sulyginti su žeme..

E. Vokiečiai, sako, žydų niekšingu- 
mą ypatingai gerai perprato Pirmojo 
pasaulinio karo metu, kada „Tarptauti
nė žydiška plutokratija“ įvarė peilį į 
nugarą vokiečių tautai. Fuehreris, sako, 
giliai išnagrinėjo žydijos, o ypač jos 
tarptautinių agentų kenksmingumą 
Reichui ir priėjo išvados, jog vienintelis 
kelias apsiginti nuo žydų nuodingos 
įtakos, yra visiškas jų atsikratymas, 
išmetimas iš savo bendruomenės.

Lyg reziumuodamas savo anksčiau 
pasakytus samprotavimus, gen. F. 
Stahleecker’is pakartotinai pasakė: a. 
lietuviai, visų pirma Kaune, turi būtinai 
pravalyti visas žydų gyvenamas vietas 
(šioje vietoje R. Šveiceris pridėjo: 
„Slabodkę“), ypač limpamomis ligomis 
sergančius išvalyti, b. Kauno sena
miestį tuojau pat apvalyti nuo žydų iš 
viso, išvarant juos iš miesto, c. apnaikin
ti žydų pseudokultūros palikimą: tea
trus, pasilinksminimų vietas, žydiškas 
įstaigas, d. likviduoti Kaune žydų 
sinagogas, ješibotus, e. priversti žydus 
dezinfekuoti savo gyventas patalpas, 
kad ten neliktų jokių ligų pėdsakų; f. 
visas žydų įmones iš žydų atimti.
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Baigdamas, gen. F. Stahlecker’is dar 
kartą pakartojo, jog lietuviai turi tuojau 
pat, geriausiai spontaniškai, visus žy
dus Kaune, o taip pat visoje Lietuvoje, 
izoliuoti, išskirti iš lietuvių tarpo. Žino
ma, sako, jis nenorįs čia primesti savo 
nusistatymo, bet tai yra Fuehrerio 
noras, o jisai čia tik nurodo „praktiškus 
kelius žydų problemai išspręsti“. Tačiau 
tada gen. F. Stahlecker’is nė žodžio 
nepasakė apie „žydų problemos galutinį 
sprendimą“, t.y. žydų žudymą. Tik 
išeinant gen. Stahlecker’iui, R. Šveice- 
ris, pirštų „knaktelėjimu“ į galvą davė 
suprasti, koksai būtų tas „galutinis“ 
Lietuvos žydų problemos sprendimas. O 
gen. Stahlecker’is pridėjo: lietuviai turi 
patys kuo greičiau suprasti, jog jų pačių 
interesas yra kuo greičiau iš savo tarpo 
pašalinti visus žydus, pašalinti tas 
dieles.

Birželio 25-27 dienomis V.S. Depar
tamente buVo atsiradę keli nepažįstami 
(tikrai ne buv. V.S.D. tarnautojai) jauni 
žmonės su pranešimais, kad, esą, Vili- 
ampolėje, Jonavos gatvėje ir kur tai 
senamiestyje vyksta kažkokie žydų 
susibūrimai, kad ten buvo girdėti šūviai 
ir kad tai neabejotinai komunistų vado
vaujamos žydų gaujos reiškiasi ir Sau
gumas turįs padėti tas žydų gaujas 
likviduoti. Tie pranešimai V.S.D. laiki
no budinčio valdininko buvo priimti, 
pareiškiant, kad kol kas V.S.D. neturįs 
tokiam uždaviniui žmonių, bet tie pra
nešimai bus ištirti. Buvo panašaus 
turinio ir telefoninių pranešimų. Pora 
panašių pranešimų buvo ir birželio 28 d. 
Tačiau joks V.S.D. pareigūnas, buvęs 
tada departamente, negavo jokio parė
dymo nuvykti į tuose pranešimuose 
nurodytas vietas, o ypač, kad ten suimti 
kokius žydus, nes tikrai tuo metu V.S.D. 
dar nebuvo pakankamai valdininkų. O 
paskiri, partizanų į V.S.D. patalpas 
atgabenti žmonės, kaltinti kokiu nors 

nusižengimu, užvedus jiems kvotą, buvo 
perduoti į Kauno S.D. kalėjimą. Berods 
birželio 29 ar 30 d. V.D. departamentui 
vadovauti (su specialiu rašteliu) atvyko 
buvęs V.S.D. Vilniaus Saugumo apygar
dos viršininkas, 1940.06.15 d. pasi
traukęs į Vokietiją ir ten Reicho Gestapo 
numatytas, karui prasidėjus, V.S.D. 
direktoriumi (panašiai, kaip buvo nu
matyti vadovauti Saugumui Latvijoje 
bei Estijoje, kaip apie tai rašo gen. 
Stahlecker’is jau minėtame savo raporte 
— Nuembergo bylos 37 t. dok. 180-L).

Atrodo, kad R. Šveiceris tada buvo 
likęs Kaune, o gen. Stahlecker’is per 
Šiaulius 07.4 d. jau buvo Rygoje. SS 
pulkininkas Jėgeris su savo Komanda 3 
į Kauną atvyko 07.02 d., kada Lietuvos 
žydų klausimo „sprendimą,,, pirmučiau
sia Kaune, perėmė buvęs bedarbis SS 
leitenantas Joachim Hamann. Nuo 
tada prasideda pedantiški buhalteriniai 
pranešimai apie žydų žudymą Kaune ir 
visoje Lietuvoje. Taip gen. Stahlecker’io 
1941.07.4 d. raporte (pagal 1941.12.01 d. 
Jėgerio raportą) rašo: „... lietuvių parti
zanai, mano nurodymu ir mano įsaky
mu, Kaune sušaudė 416 žydų ir 47 žydes; 
liepos 6 d. vadinamajame VII forte — 
2514 žydų. . .“

Kas, kaip, kada suplanavo, suorga
nizavo ir kokiomis priemonėmis pradėjo 
vykdyti žydų žudymą Lietuvoje, gana 
išsamiai parodo aukščiau minėtas SS 
gen. dr. F. Stahlecker’io 1941.10.15 d. 
raportas savo šefui Himleriui, paskelb
tas Nuembergo bylos 37-me tome, dok. 
180-L.

Iš esmės tas raportas, tai apžvalga 
įvykių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir 
Gudijoje, pradedant karo pirmąją dieną 
(1941.06.22) ir baigiant tų pat metų 
spalio 15 d. Tai raportas Vokietijos 
Gestapo aukšto pareigūno, SS generolo, 
seno partiečio, gavusio, Fuererio įsaky
mu, uždavinį tam tikrą vokiečių okupuo
tą teritoriją „apvalyti“ nuo žydų. Tame
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raporte gen. Stahlecker’is nusiskundžia 
„vokiečių kariuomenės vadovybės ne- 
nusivokimu Fuererio norų ir planų tos 
teritorijos atžvilgiu“. Esą, „įvedimas 
Gestapo patikėtinių geriausiai pavyko 
Estijoje, taip kaip buvo suplanuota 
Vokietijoje, dar rengiantis tam karui. 
Sako, Latvijoje, o ypač Lietuvoje, Gesta
po to nesuspėjo padaryti ir per tai buvo 
pasidaręs chaosas, nes vietos žmonės 
užbėgo vokiečiams už akių (Lietuvoje 
susibūrė tūkstančiai partizanų, susida
rė Laikinoji Lietuvos vyriausybė, kuri 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir įsakė savo buv. valdinin
kams grįžti į darbovietes, kad atstatytų 
Lietuvos Respublikos administracinę 
santvarką, įskaitant ir Valstybės Sau
gumo Departamento organizacijos at
statymą). Užtat, sako, nors Lietuvoje ir 
susibūrė stiprios partizanų grupės, bet 
dėl politinių sumetimų jos (vokiečių) 
nebuvo panaudotos kariniai. Užtat, 
sako, iš tų (partizanų) grupių buvo 
sudaryta tik 300 žmonių kovos pareng
ties pagalbos grupė („einsatzfaehiger 
Hilsftrupp“), kurios vadovavimas buvo 
pavestas lietuvių žurnalistui Kli- 
maičiui. Sako, toji grupė tolimesnėje 
pacifikacinėje akcijoje, ypač parengiant 
ir įvykdant didesnes likvidacines akci
jas, ne tik Kaune, bet ir daugelyje kitų 
Lietuvos vietovių, būdama nuolatinėje 
Einsatz Komandos priežiūroje, be jokių 
esminių sunkumų savo uždavinį atliko. 
O lietuvių Saugumas, pradėtas organi
zuoti Kaune, buvo subordinuotas EK 3 
ir, nuolat kontroliuojant, įjungiant į 
(Gestapo) darbą. Panašiai buvo padary
ta Vilniuje ir Šiauliuose, nors Vilniuje, 
sako, reikėjo padaryti didelę valymo 
akciją.

Organizuojant lietuvių pagalbinę 
policiją, jos papildymai buvo daromi iš 
partizaninių grupių, ypač kol dar buvo 
būtina pravesti didesnio masto egzekuc
ijas bei pacifikacijas, ateičiai numatant 

tas grupes pavartoti akcijai už Lietuvos 
ribų.

„Apsivalymo akcija“ Lietuvoje, 
pirmą kartą Kaune, sako, pavykusi su 
partizanų pagalba. Vienok, sako; nuos
tabiausia buvo tai, kad nebuvo taip 
paprasta ten suorganizuoti didesnio 
masto žydų pogromą. Esą, aukščiau 
minėtos partizanų grupės vadui Kli- 
maičiui, kuris visų pirma prie to buvo 
pritrauktas, ir Kaune esančio EK ne
didelio vieneto nurodymais vadovau
jantis, pogromą pavyko suorganizuoti 
taip, kad jokio vokiečių pavedimo ar 
vokiečių pakurstymo išoriniai nebuvo 
matyti. Pirmojo pogromo metu, naktį iš 
25 į 26 d., lietuvių partizanų buvo 
pašalinta per 1500 žydų, daug sinagogų 
padegta arba kitaip sunaikinta, o taip 
pat vienas žydų gyvenamas kvartalas, 
su lygiai 60 namų, sudegintas. Kitomis 
naktimis panašiu būdu buvo 2300 žydų 
padaryta nekenksmingais. Kitose Lietu
vos vietovėse, Kauno duotu pavyzdžiu, 
panašios akcijos, nors ir mažesnio 
masto, irgi buvo pravestos. Pogromai, 
sako, buvo galimi tik pirmomis okupaci
jos dienomis. Paskui, partizanus nu
ginklavus, toji „apsivalymo akcija“ 
savaime turėjo sustoti“.

To raporto skyrelyje „Kova su 
žydija“ Stahlecker’is rašo: „. . .Iš anksto 
buvo žinoma, kad vien pogromais žydų 
problema Ostland’e nebūsianti išspręs
ta. Juk pagal esminius įsakymus (ge- 
mass den grundsaetzlichen Befehlen), tik 
saugumo policijos valymo akcija, turėjo 
uždavinį, galimai pilnesnės apimties 
žydų prašalinimą realizuoti. Užtat spe
cialios komandos (Sonderkommandos), 
su pagalba parinktų jėgų — Lietuvoje 
partizanų grupių — galėjo didesnio 
masto egzekucijas miestuose ir kaimo 
vietovėse pravesti. Egzekucijų komandų 
akcija buvo pravesta be jokių sutrukdy
mų. Sudarant egzekucines komandas, 
buvo atsižvelgiama parinkti ypač tokius

28

30



vyrus, kurių šeimos nariai ar artimieji 
rusų buvo nužudyti ar išvežti. Ypač 
aštrių ir didelio masto priemonių reikėjo 
griebtis Lietuvoje. Kai kuriose vieto
vėse, o ypač Kaune, žydai ginkluoti, 
aktyviai dalyvavo pasalų šaulių kovoje 
ir padeginėjo. Tarp kita ko, žydai 
Lietuvoje nepaprastai aktyviai dirbo su 
Sovietais, ranka į ranką. Iš viso Lietu
voje likviduotų žydų skaičius siekia 
71.105. Per pogromus Kaune — 3800, o 
mažesnėse vietovėse lygiai 1200 žydų 
buvo prašalinta“. Po to, sako, žydams 
Kaime buvo pasakyta, jog tolimesnių 
pogromų išvengimui, jie turi persikelti į 
getto, kuris numatytas įsteigti priemies
tyje Viliampolėje (nes kitaip vokiečiai 
nesugebės žydų apsaugoti nuo lietuvių 
pogromų!). To raporto 8-me priede pa
rašyta, kad (raporto dienai) Lietuvoje iš 
viso nužudyta 80.311 žydų. Čia reikia 
prisiminti, kad tas gen. Stahlecker’io 
raportas yra „kertinis akmuo“ visų 
rašinių, liečiančių Holocoust, visuotinį 
žydų naikinimą ir istorikai tame raporte 
pateiktų skaičių bei faktų nekvestionuo
ja.

Vienok, giliau įsigilinus į to raporto 
duomenis apie ką tik aukščiau minėtus 
pogromus, esą, žurnalisto Klimaičio 
vadovaujamos partizanų grupės įvyk
dytus karo pirmomis dienomis, kyla 
abejonės tuo duomenų autentiškumu. 
Klimaičio pavardė iš to gen. Stahlecke
r’io raporto yra žinoma didesniuose 
veikaluose apie Lietuvos žydų Holocous- 
t’ą, bet tai ir viskas. Tuo tarpu tas pats 
Klimaitis iki 1990 metų, iki savo 
mirties, ilgus metus gyveno Vakarų 
Vokietijoje, netoli Hamburgo miesto ir 
niekad ir niekur neteko girdėti, kad jam 
kas būtų kėlęs bylą, kaip nacių karo 
nusikaltėliui, žydų žudikui. Kiek žinia, 
Lietuvoje, bene porą dešimčių metų 
buvo taip pat ieškomi aukščiau minėtų 
pogromų Lietuvoje, Kaune pėdsakai. 

Tačiau, sako, jų niekur nesurado. Juk 
gen. Stahlecker’io raporte sakoma, jog 
per tuos pogromus iš viso buvo „praša
linta“ 5000 žydų, o iš jų Kaune 3800. Kur 
gi jie buvo palaidoti ir kodėl niekam 
nepavyko surasti jų kapų? Juk tokiam 
skaičiui žvirblių jau reikėtų didelės 
duobės, tuo labiau tokiam dideliam 
skaičiui žmonių palaikų palaidoti. Tada 
pradėta galvoti, kad gen. Stahlecker’is, 
norėdamas kuo nors pasigirti prieš 
Himlerį, tuos pogromus ir jų aukų 
skaičių išgalvojo ir užtat, sako, tame 
raporte, žinios apie tuos pogromus yra 
tik bendro pobūdžio ir tik „apvalūs“ 
skaičiai. Sako, galėjo būti ir taip, kad 
skaičius 5000 nėra išgalvotas, vienok tai 
nėra nužudytų žydų skaičius, bet pirmo
mis karo dienomis Lietuvos teritorijoje 
žuvusių sovietų karių skaičius, kuris, 
sako, maždaug ir buvo toks. Čia dar 
galima pridėti, jog 1941 m. pirmomis 
karo savaitėmis, nei Kaune, nei kur 
kitur Lietuvoje nebuvo žinoma, kad būtų 
buvę žydų pogromai. Apie žydų žudymą, 
apie bestijališką žudymą Lietūkio ga
raže Kaune, tuojau pat buvo žinoma, bet 
apie žydų pogromus tada Kaune niekas 
negirdėjo. Tačiau jei ir būtų tiesa, kad 
SS gen. dr. Fr. Stahlecker’is, rašydamas 
apie jo inspiravimu įvykdytus pogro
mus Lietuvoje, pamelavo, tai tas tik dar 
labiau paryškina jo moralinį menkumą.

Savo ruožtu, tas Stahlecker’io ir 
vėlesni du Jėgerio raportai, ypač baisus 
savo nužudytų moterų ir vaikų 
skaičiais, nepasako nieko apie tai, kaip 
tos žudynės, vokišku konsekventišku- 
mu, buvo vykdomos vietoje. Tai kaip tik 
labai ryškiai parodo Vokietijos Teismo 
Ulmo mieste 1956-1958 m. nagrinėta 
„Tilžės Komandos“ byla, kurioje buvo 
teisiami ir nuteisti Tilžės Gestapo, 
Tilžės miesto policijos, Klaipėdos miesto 
bei pasienio policijos 9 pareigūnai 
vokiečiai ir 1 lietuvis, kurie vykdė jau
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minėtą 1941.06.22 d. gen. Stahlecker’io 
duotą Tilžės Gestapui įsakymą išžudyti 
žydus Lietuvos teritorijoje (KZ- 
Verbrechen vor Deutschen Gerichten 
Band II. Einsatzdommando Tilsit. Der 
Prozess zu Ulm. Europaeische Verlag- 
sanstalt, Frankfurt am Main, 1956. 514 
p.). Kaip jau buvo minėta, Tilžės Gesta
po birželio 22 d. vakare gautąjį gen. 
Stahlecker’io įsakymą pradėjo vykdyti 
tą pačią naktį, Lietuvoje, Gargžduose 
suimant 200 žydų, juos sušaudant Gar
gžduose birželio 24 d. Toje byloje buvo 
nagrinėjama 40 atvejų žydų šaudymo to 
25 km ruožo įvairiose vietovėse, įvykdy
tų 1941 m. birželio-rugsėjo mėn.

Toje byloje išryškėję atskirų vieto
vių žydų žudymo vaizdai pilni detalių, iš 
kurių matyti, kad: 1. žydų žudymas 
Lietuvoje nuo pirmos dienos buvo pla
ningas ir gerai organizuotas. 2. Tų 
žudynių realizavimas paskirose Lietu
vos vietovėse veik trafaretiškas ir kur 
nebuvo jokio spontaniškumo (tai pogro
mų „atributas“). 3. Tada, nuo 1941.06.22 
dienos į Lietuvos žemes atėjo preciziška, 
vokiečių Gestapo sugalvota, suplanuota 
ir jų sumontuota žydų žudymo „maši
na“, kur tarytum Kafkiškos vaizduotės 
padaras, žudymų vykdytojas gestapi
ninkas, savo bejausmingumu ir automa- 
tiškumu nesiskyrė nuo to šautuvo, 
kuriuo jis žudė. 4. Žudynes gestapinin
kai vykdė blaiviai; tuo tarpu ne vokieči
ams, įtrauktiems į tą žudynių mašiną, 
dosniai duodavo alkoholio, kad tą darbą 
ir tas nevokietis irgi atliktų; Gestapas 
taip darė visur.

Gen. Stahlecker’io 1941.06.22 d. 
vakare, Tilžės Gestapui duotas įsaky
mas išžudyti žydus Lietuvoje, vykdy
mas, atnešęs į Lietuvą Holocoust’ą, 
buvo maždaug šitaip trafaretiškas:

1. Žydų šaudymą, naikinimą spren
dė Gestapo įstaiga, pareigūnai;

2. Žydų vyrai suimami ir laikomi 

atskirai nuo moterų ir vaikų;
3. Suimant visuomet buvo paskelbi

amas koks pretekstas, priedanga;
4. Gestapininkai visuomet apgaudi

nėjo apie suėmimo tikslą, paskirtį;
5. Tik vėliau, gal nuo liepos mėn. 

pabaigos pradėjo sakyti teisybę;
6. Vienok duobių, griovių parengi

mą tuoj užkraudavo sušaudomų daliai;
7. Varomus žydus nuolat skubino, 

dažnai mušant net lentgaliais;
8. Suimtuosius kiek atokiau nuo 

šaudymo vietos laikė paklupdytus;
9. Atgabentieji pirmučiausiai į spe

cialią dėžę turėjo sudėti vertybes;
10. Taip pat atskirai turėjo sudėti 

visus, su savim turėtus, pinigus;
11. Visi turėjo nusirengti, atskirai 

sudedant rūbus ir baltinius;
12. Prie duobių varė nedidelėmis 

grupėmis, vis skubindami;
13. Pasipriešinančius šaudė vietoje, 

daugiausia tai darė gestapininkai;
14. Šaudomieji dažnai turėjo nus

tumti į duobę anksčiau nušautus;
15. Šaudomiems buvo paskelbiama, 

kad jie sušaudomi Fuererio įsakymu;
16. Pradžioje fotografavosi visi 

šaudytojai, o vėliau fotografavo tik 
lietuvius;

17. Už bet kokią pagalbą žydams, 
buvo sušaudomi ir lietuviai;

18. Šaudytojai vaišinosi restora
nuose už tai apmokant žydų pinigais;

19. Visas sušaudytų turtas buvo 
paimamas Reicho nuosavybėn;

20. Apie sušaudymą tuoj buvo 
pranešama į Tilžę, Stahlecker’iui ir į 
Berlyną, į Reicho Gestapo vyriausią 
vadovybę

Čia dar yra vienas veiksnys, apie 
kurį kažkodėl neprisimenama. Ypač 
Sovietų spaudoje prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, jo metu ir po jo nemažai rašė ir apie 
Vokietijos „5-ją koloną“ Lietuvoje. 
Neabejotina, kad vokiečių agentų tink-
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las Lietuvoje, karui prasidėjus tuojau 
pat suaktyvino savo veiklą. Jie pirmieji 
tada Lietuvoje bandė realizuoti savo 
viršininkų nurodymus. Tai neturi nieko 
bendro su lietuvių partizanų, su Lietu
vos Laikinosios Vyriausybės veikla. 
Toji 5-ji kolona iš esmės veik vien 
Gestapo agentūra, savo veiklą Lietu
voje suaktyvino pirmąją karo dieną ir 
gal kurioje vietoje galėjo parodyti savo 
iniciatyvą ir žydų atžvilgiu, tačiau. . . 
antras okupantas nieko apie tokią 
„lietuvių“ iniciatyvą niekad neparašė. 
Ta proga verta prisiminti, kad vokiečiai 
1941 m. birželio mėn. Lietuvoje buvo 
kaip antrieji, kurie išlaisvino iš pirmojo. 
1945 m. vasario mėn. teko matyti 
antrųjų sutikimą Poznanėje, bet šį kartą 
tais „antrais“ buvo Sovietai, kuriuos 
lenkai entuziastiškai sutiko su gėlėmis, 
nes jie tada lenkus išlaisvino iš „pirmų
jų“. Priedui, juk 1941.06.22 d. Lietuvoje 
nebuvo jokios Lietuvos valdžios, o juo 
labiau lietuvių administracinio aparato, 
nes buvę autoritetingieji vyriausybės 
nariai buvo kalinti, išvežti ar pasitraukę 
iš Lietuvos, o liko vien tik masė be vadų, 
kurią nuo 1940.06.15 d. kurstė okupan
tai: iki 1941.06.22 d. bolševikai, po to — 
naciai.

Toliau, nežiūrint į Gestapo grasini
mus Lietuvoje, kad kiekvienas už bet 
kokią pagalbą žydams bus sušaudytas 
ir toje lietuvių tautoje kuri „Muencheno 
1947 metų nutarimu“ visa esanti atsa
kinga už žydų žudymą Lietuvoje, buvo 
nemažai žmonių, kurie visaip stengėsi 
padėti žydams, kurie su pavojumi savo 
gyvybei stengėsi gelbėti konkrečius 
žydus ir nežiūrint į tai, kad buvo 
lietuviai, kurie už tai neteko gyvybės 
(pvz. Panevėžio srityje lietuvis polici
ninkas, atsisakęs nušauti jam nurodytą 
žydą, pats buvo gestapininko nušautas, 
o jo lavonas įmestas į duobę drauge su 
žydų lavonais; Kaune gyd. Žakevičius ir 

kiti). Juk „Yad Washem“ alėjoje Izrae
lyje yra visa virtinė medžių su lietuvių 
vardais, o tokių tolimesnių vardai tik 
dabar pradėjo aiškėti.

Prieš kelerius metus buvo rašyta, 
kad išnagrinėjus didelio skaičiaus lite
ratūros, rašančios apie žydų naikinimą 
Lietuvoje (pvz., „Faktai kaltina“ kny
gos, išleistos LTSR) duomenis, buvo 
prieita išvada, jog visos vokiečių 
okupacijos etų, buvo apie 800 vietos 
asmenų, kurie tiesiogiai buvo prisidėję 
prie žydų naikinimo Lietuvoje. Tuo 
tarpu jau minėta TASS informacija 
skelbia, kad, esą, Lietuvoje (neteisėtai) 
rehabilituota 35.000 nacių nusikaltėlių. 
Iš tikrųjų ši TASS žinia tėra tik jau 
minėto Muencheno 1947 metų nutarimo 
tąsa, nes ir Gestapo pagyrūnai tokių 
fantastiškų skaičių nežinojo.

Tad, galima pasakyti, jog ir au
kščiau minėti visi astronomiški kaltini
mai, kad, esą, dabartinė Lietuvos vy
riausybė nepagrįstai rehabilitavusi 
tūkstančius nacių nusikaltėlių, Sovietų 
teismų, esą, už tai nubaustų ir kad 
Lietuvos vyriausybė esanti vadovauja
ma nacių, tėra vien eilinis Maskvos 
puolimas Lietuvai, įtraukus į tą akciją 
žydų organizaciją ir piktam panudojus 
Lietuvos žydų vardą prieš Lietuvą. 
Žinant 1940 m. ir tolesnes Maskvos 
klastas Lietuvos atžvilgiu, tai nebūtų 
nieko nuostabaus ir dabar. Čia svarbu 
yra tik tas, kad Lietuvos žydai ar 
atitinkamos žydų organizacijos iki šiol 
neatšaukia tų „Lietuvos žydų“ vardu 
paskelbtų šmeižtų apie Lietuvą. Tie 
šmeižtai neabejotinai ir šiandieną yra 
naudingi vien Maskvai, tai Maskvai, 
kuri Lietuvos žemes laikė ir.. . laiko 
„amžinomis rusų žemėmis“.

Žydai nuo Vytauto laikų gyveno 
Lietuvoje (XV a. pabaigoje apie 6000, 
XVI a. pradžioje —10000,1578 — 25.000, 
1611 - 50.000,1644 — 100.000, 1938 —
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168.000; t.y. kiek virš 7% visų Lietuvos 
gyventojų), o atgavus Vilnių, dar prisi
dėjo apie 70.000. Ir kruopščiausi žydų 
istorikai (S.A. Beršadskis, Simon Dub- 
nov ir kiti) nerado, kad istorijos bėgyje 
lietuvių santykiai su žydų mažuma būtų 
buvę priešiški, o tuo labiau, kad lietuviai 
būtų žydus persekioję (kai tuo tarpu 
viduramžiais įvairiuose kraštuose vis ir 
vis buvo vykdyti žydų pogromai). Tik po 
senosios valstybės žemių patekimo 
Rusijai, atsirado „čerta osiedlosti“ (ap
sigyvenimo riba) ir visa virtinė Rusijos 
imperijos „įstatymų apie žydus“, kurie 
nepaprastai varžė bet kokį žydų aktin- 
gumą. Priedui prie to, net XX amžiaus 
pradžioje Rusijoje vyko veik sistematiš- 
ki žydų pogromai. O juk Lietuvoje 1923 
m. žydai savo rankose turėjo 77% visos 
Lietuvos prekybos, o pramonės — 22%. 
1922 m. tarp 391 Lietuvos gydytojo, 154 
buvo žydai (t.y. 39.4%), o 1937 m. tarp 
798 Lietuvos gydytojų — 341 buvo žydas 
(t.y. 42.66%). 1926 m. Lietuvos universi
tete lietuvių studentų buvo 67.8%, o žydų 
— 31.4%. Iš jų medicinos fakultete 
lietuvių — 49.5%, o žydų — 45.7%; teisių 
fakultete lietuvių — 66.7%, o Žydų — 
29.1%. Tačiau čia dar yra vienas BET. 
Lietuvos respublikoje žydai naudojosi 
laisve visose gyvenimo srityse, vienok 
juose pradėjo kilti nepasitenkinimas, 
išsiplėtojęs lietuvių kooperacijos (ypač 
Žemės ūkio kooperatyvų) sąjūdis sa
vaime stūmęs žydus iš anksčiau turėtų 
monopolinių pozicijų. Gausėjo ir lietu
vių veikliųjų verslininkų skaičius, su
darydamas žydams konkurenciją, kuri
os anksčiau veik visiškai nebuvo. Gal 
čia reikia ieškoti priežasčių dabar kar
tais metamų kaltinimų, kad, esą, „Para
ma“ Lietuvoje buvo antisemitinė orga
nizacija? Tokiu atveju gali būti, kad 
Maskva žydų vardą ir toliau naudos 
prieš Lietuvą.

Lietuvos respublika 1940.06.15 d. 

buvo okupuota ir nebuvo suvereni val
stybė. Ne paslaptis, kad Lietuvos 1940 
(lygiai ir 1941-44 m. III-sis Reichas) ir 
1944 metų okupantas, Sovietų Sąjunga, 
Lietuvą valdė teroru, kur to teroro 
svarbiausias įrankis buvo KGB, kuri 
buvo, yra ir bus nepriklausomos Lietu
vos priešas. Tad lietuviams absurdiškai 
skamba Wiesentalio įstaigos teigimas, 
kad ši įstaiga tiki KGB medžiaga, 
liečiančia Lietuvą, o ypač Sovietų teis
mų ar trijulių sprendimais.

Lietuvos respublika 1990.III.il d. 
paskelbė atstatanti savo nepriklauso
mybę. Visa virtinė valstybių vyriausy
bių (o jų tarpe net ir Sovietų Sąjungos) 
pripažino Lietuvos respublikos suvere
numą ir užmezgė su Lietuva diplomati
nius santykius. Pagaliau net ir Jungti
nės Valstybės Lietuvos respubliką 
priėmė į savo sudėtį. Tad Lietuvos 
respublika turi teisėtą organą, savo 
vyriausybę, kuri vienintelė yra kompe
tentinga atsakyti į klausimus, susietus 
su Lietuva bei jos gyventojais.

Čia prasminga priminti, jog 
1918.11.16 d. Lietuvos Tarybos nutarimu 
atstačiusi savo valstybės nepriklauso
mybę (ir užbaigus svetimo krašto oku
paciją, pradėtą 1795 metais), buvo 
vienintelė valstybė, kurios 1918.XII- 
1924.VI laikotarpio ministrų kabine
tuose buvo savarankiškas ministras 
(Lietuvos) Žydų reikalams. Iki 
1940.06.15 d. Lietuvos žydai, savo žydiš
kiems klausimams turėjo savivaldą. O 
dabartinės Lietuvos respublikos Parla
mente, Užsienio komisijos pirmininkas, 
atstovas E. Zingeris, yra Lietuvos žy
das. Tas pareigas atstovas E. Zingeris 
eina „ne nuo šios dienos“ ir neabejotinai 
yra kompetentingas kalbėti Lietuvos 
žydų bei jų reikalų gynimo problemo
mis. Čia trūko tik vieno dalyko: gero 
noro!

Parašyta 1991 m. spalio mėn.
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Kun. J. Pakalniškis.............................. 15 -
Valerija Palčiauskiend ......................... 4 -
Indrė Paškauskienė.............................. 5 -
Mirga Pažemėnaitė.............................. 10 -
Manvydas Šepetys ................................5 -
Valerija Šimkienė...................................5 -
Alma ir Rimas Stočkai..........................5 -
Violeta ir Algis Strikai.......................30 -
Vidmantas Variakojis..........................15 -
Raimundas Šlenys .............................. 10 -
Ramūnas Bužėnas..............................80 -
Vacys Garbonkus................................ 30 -
Ramona ir Algis Graužiniai............10 -
Kęstutis Grigaitis................................ 10 -
Dr. Laimutė Griniūtė..........................10 -
Vytautas Kamantas ........................... 20 -
Leonarda Kilikonienė......................... 40 -
Irma Laisvėnaitė ................................ 10 -
Audronė ir Gražutis Matučiai .... 10 -

Visiems Garbės Prenumeratoriams ir au
kotojams tariame Širdingą ačiū.

Leidėjai ir Administracija
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