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V E D A M I E J I

KUO DABAR RŪPINSIMĖS?
Neseniai atšventėme ketvirtąsias metines nuo 1990 metų Kovo 11-tosios, ka

da Lietuva vėl buvo atstatyta kaip nepriklausoma valstybė, nors tik ir prieš pusmetį 
atsikračiusi svetimos kariuomenės. Mėnesi anksčiau, švenčiant tradicinę Vasario 
16-tąją ir atiduodant įprastą auką ,,laisvinimo" reikalams, teko pagalvoti: juk 
Lietuva jau laisva, tai kam skirti auką? Jau praėjo daugiau kaip metai nuo Lietu
vos Seimo rinkimų, sumaišiusių išeivijos nuotaikas ir laisvos Lietuvos viziją. Nuo
taikas dar temdo ir ateinančios iš Lietuvos žinios apie sunkų gyvenimą, apie Sei
mo priimamus įstatymus ir Seimo daugumos darbus. Kyla klausimai, ar patiki
ma Lietuvos teisinė sistema, ar ten saugu, ar Seimo dauguma neturi minčių, kaip 
apsaugoti įstatymais save ir tuos, kurie aktyviai tarnavo LKP ar net buvo stri
bais. Norėtume save įtikinti, kad balsuotojai išsirinko geriausius iš geriausių. Juk 
jie ten gyvena ir naujus įstatymus toleruoja. Tad gal neturėtume jaudintis dėl 
užsienio politikos ėjimų: juk naujoji Lietuvos valdžia turi savo Užsienio reikalų 
ministeriją, savo ambasadorius ir vykdo savo politiką. Išeivijos pastangos ban
dyti gerinti santykius su svetimų kraštų vyriausybėmis ar organizuoti pagalbą 
Lietuvai šiuo metu gal ne tik nereikalingos, bet gali būti ir kenksmingos, nes jos 
gali nesiderinti su pačios Lietuvos vyriausybės ar atitinkamo Seimo komiteto 
planais. Mes, ištikimi savo tėvynės Lietuvos vaikai, visuomet padėsime, jei Lie
tuvos valdžios būsime prašomi.

Tuo tarpu tik kai kurios atskiros institucijos yra prašiusios išeivijos pagal
bos, pavyzdžiui, vaistų ir medicinos instrumentų, tačiau užsienio politikos klau
simais Lietuvos valdžia į išeiviją oficialiai dar nesikreipė. Tiesa, savo laiku buvo 
prašoma patarimų konstitucijos klausimais ar ekonomikos ir bankų tvarkyme, ta
čiau vėliau buvo leista suprasti, kad jūs, išeiviai, nesikiškite ir netrukdykite mū
sų įprasto darbo, mes patys susitvarkysime. Išeivijoje visose srityse turime daug 
ekspertų, kurie idealizmo vedini skubėjo Lietuvon, gal gerai ir neišstudijavę ten 
esamos padėties. O ta padėtis yra labai komplikuota. Tačiau atsiminkime, kad vis 
dėlto Lietuvoje vienokia ar kitokia demokratija yra. Vieni žmonės patenkinti Sei
mo rinkimų rezultatais, kiti labai nusivylę. Natūraliai auga opozicija valdančiai 
daugumai. Norėtume, kad ta opozicija būtų ne tiek kovinga, kiek darbinga ir pa
ruoštų geresnius valstybės valdymo projektus negu tie, kuriuos kritikuoja. Tokia 
kritika būtų naudinga ir pozicijai, ir opozicijai.

Norint išeiviją ir toliau prilaikyti arčiau tautos kamieno — Lietuvos, vis dėl
to reikėtų išblaškyti kai kurias išeiviją jaudinančias mintis. Aktyviąją išeiviją 
daugiausia sudaro tremtiniai ar karo audros į užsienį nublokšti lietuviai. Jie per 
visus okupacijos metus buvo vienybėje su kovojančia tauta. Rezistencija ir par
tizanai buvo mums šventi žodžiai. Tačiau, kai šių metų Sausio 13-tąją dieną kai 
kurie Seimo nariai iš Seimo iškilmingojo posėdžio nešė gėles pasipriešinimo au- 
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koms pagerbti, tai Seimo kairiojoje puseje pasigirdo pastabos: ,,banditai". Tas 
Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjų pastabas išeivija išgirdo. Išgirdo ir vėl 
sudrebėjo. Lietuvoje dirbo bent keli tūkstančiai KGB kadrinių tarnautojų. Valdžia 
jų dar neapklausinėjo, bet priešingai — išdavė jiems pasus ir moka pensijas. Tuo 
tarpų tremtiniams vis dar nėra sudarytų sąlygų grįžti tėvynėn, dažnai trukdoma 
išduoti pasus, o ką jau bekalbėti apie pensijas. Tremtinių sąjunga buvo susitarusi 
su AT ir pravedė įstatymą dėl archyvų saugojimo. Dabartinė valdžia šį susitarimą 
sulaužė, paskirdama tremtiniams nepriimtiną asmenį tiems archyvams saugoti. 
Valdžia nesugebėjo tokio paprasto reikalo išspręsti ir sukėlė visoje tautoje triukš
mą. Aukšti buvę KGB karininkai yra skiriami vadovauti krašto apsaugos tarnyboje, 
jiems duodama teisė nešioti ginklus.

Tai tik kelios bauginančios žinios iš Lietuvos, keliančios abejones ir susirūpi
nimą tiems, kurie iš viso pasaulio šią vasarą rengiasi vykti į Lietuvą dalyvauti 
Dainų ir tautinių šokių šventėse, kongresuose bei kituose renginiuose. O gal šias 
abejones geriau palikti laiko tėkmei ir susirūpinti tuo, kas šiuo momentu mums 
patiems svarbu ir tikra — pačios išeivijos ateitimi. Nes Lietuva dar nėra pajėgi 
savo išeivijai padėti.

K. A.

IŠDAILINTAS TRĖMIMŲ SIAUBAS
Šiame numeryje spausdiname žiupsnelį gyvų liudininkų prisiminimų ir keletą 

istorinių nuotraukų iš Lietuvos partizanų kovų prieš raudonąjį okupantą ir kančių 
gyvenimo Sibiro lageriuose. Tai yra autentiška Lietuvos kovų ir kančių istorijos 
dalelytė. Tai yra faktai, patvirtinti šimtų ir tūkstančių aukų, nebegrįžusių iš miškų, 
iš Sibiro, ir tų, kurie išlikę gyvi, dabar dar vargsta palikti svetimame krašte, arba 
tų, kurie, vieno buvusio tremtinio žodžiais, pačioje Lietuvoje yra išmesti į istori
jos šiukšlyną.

Neseniai knygų rinkoje pasirodė pirmasis (iš 16-kos knygų serijos) „Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" tomas. Jame — dokumentų rinkinys apie 1941, 
1945-1952 m. Lietuvos gyventojų trėmimus. Leidėjai — Lietuvos istorijos in
stitutas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Šio tomo sudarytojai ir redaktorius 
(visi Lietuvoje) jame pateikia KGB archyvuose rastą medžiagą — dokumentus. 
Tačiau tie KGB-istų kabinetuose dailiai surašyti dokumentai neparodo to tikrojo 
trėmimų siaubo, kurį pergyveno šimtai tūkstančių politinių kalinių bei tremtinių. 
Knygoje nerandama komentarų, nėra paaiškinimų, kad to, kas dokumentuose 
parašyta, negalima priimti už tikrą pinigą, kad tai neatitinka žuvusių ir dar gyvų 
liudininkų pasakojimams ir parodymams. Mums, kurie tikrąją istoriją žinome, 
tai yra aišku. Bet ar bus aišku tiems, kurie tą ,,objektyviai" pateiktą dokumentų 
knygą skaitys už daugelio metų?

J. B.
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K O M E N T A R A I

KAIP ĮAMŽINTI LIETUVOS PARTIZANUS?

Iš JAV gavau iškarpą „Darbininke" 
(Nr. 44, 1993.XI. 12) publikuoto straips
nelio „Bus pagerbti Pabaltijo šalių par
tizanai", dėl kurio norėčiau išsakyti ir 
savo nuomonę (šiaip ar taip mūsų šei
moje žuvo keturi broliai partizanai), ap
tariant šio ne eilinio sumanymo įgyven
dinimą. Jeigu visa širdimi esu linkęs 
pritarti parodos apie Lietuvos partizanų 
kovas surengimui, tai didesniąją dalimi 
proto būčiau prieš paminklo statymą 
New York'o Forest Parke.

Pagal mane, ši idėja padiktuota dau
giau romantiško sentimento, o ne svei
kos nuovokos. O argumentacija, kad 
jaunoji išeivijos karta, pamačiusi pa
minklą, labiau sulietuvės, yra, švelniai 
tariant, gerokai naivi. Ne paminklai su
stiprins lietuvybę, ir tai turėtų gerai įsi
sąmoninti paminklo statymo iniciato
riai, apskritai labai pagirtini dėl savo 
patriotizmo, tačiau privalantys respek
tuoti pastabas asmenų, nusiteikusių 
prieš tokio paminklo statymą. Na, tar
kime, paminklas Lietuvos partizanams
— gerai. Tačiau, kiek suprantu iš 
straipsnio, ten kalbama apie paminklą 
visiems kovotojams už laisvę. Ogi tų 
partizanų, tų kovotojų pilnas pasaulis
— ir Baltarusijoje, ir buvusioje Sov. Są
jungoje, ir Baltijos kraštuose, ir Airijo
je, ir Palestinoje, ir Angoloje, ir Somali
joje, ir dar daugelyje daugelyje šalių. 
Negi visiems jiems reikia bendro pa
minklo?

Dar labai daug partizanų veiklos faktų 
pačioje Lietuvoje nėra tinkamai įvertin
ta, nėra aprašyta daug didvyriškų mūsų 
„žaliūkų" mūšių su raudonaisiais oku

pantais, nėra žinomos daugybės kritu
sių partizanų palaikų užkasimo vietos, 
o ir žinomose kapvietėse daug kur tik 
menki kryželiai, o kai kur ir ničnieko. 
Daugelio, oi daugelio, žuvusių Lietuvos 
partizanų artimųjų širdyse skausmo ne
sumažins tas faktas, kad ten, už Atlan
to, kažkokiame Forest Parke, pastatytas 
partizanams paminklas, į kurio statymą 
buvo įtrauktos be pabaltiečių dar ir 
ukrainiečių, baltarusių bei lenkų bend
ruomenės. A propos, — dėl pastarųjų. 
Gal šiuo faktu ir pasidžiaugs gerb. pro
fesorius Tomas Venclova, tačiau vargu 
ar pasidžiaugs gyvi likę Vilnijos krašto 
lietuviai, kurių šeimas išskerdė lenkų 
partizanai, Armijos Krajovos žudikai, 
apginkluoti ir proteguojami okupantų 
vokiečių valdžios, o kovojantys tik prieš 
lietuvius, ginkluotus ar beginklius. 
Nesu užkietėjęs šovinistas, juoba am
žinas lenkų priešas. Savo pažiūras lie
tuvių-lenkų santykių klausimu esu išsa
kęs savo atsiminimuose (kurių, deja, 
dar nenorima išspausdinti), tačiau ver
siją dėl bendro lietuvių ir lenkų parti
zanų paminklo reikėtų visapusiškai ap
galvoti. Ar šias pastangas pateisins 
galimi rezultatai? Ar nebūtų racionaliau 
nukreipti jas aktualesne, naudingesne, 
svarbesne kryptimi.

O tų krypčių tiek išeivijoje, tiek Lie
tuvoje — devynios galybės. Pvz., rim
to, išsamaus filmo apie partizanus su
kūrimas. (Lietuvoje toks filmas — „Par
tizanai" — apie A. Ramanauską-Vana
gą yra sukurtas ir retkarčiais per televi
ziją parodomas, tačiau jis labai prastas.) 
Arba prisiminimų bei istorinių žinių
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publikavimas ir išspausdinimas, arba, 
sakysim, kapitalinio veikalo apie parti
zanų veiklą išleidimas, surinkus gerai 
dokumentuotą ir teisingą medžiagą, ar
ba... šitokių „arba" norint galima labai 
daug surasti. Šia proga norėčiau paste
bėti, kad tiek jau išleistose knygose, tiek 
spaudos straipsniuose pasitaiko labai 
daug neteisingų, iškreiptų, išgalvotų 
faktų ir teigimų, kurių atsiradimo mo
tyvus galime suprasti, tik jokiu būdu 
nepateisinti. Noriu priminti tai ir pa
rodos rengėjams, renkantiems parodai 
medžiagą: reikalingas didelis įžvalgu
mas ir atsargumas, antraip galima pri-

sivirti košės.
Tai šitokios padrikos ir trumpos būtų 

mano mintys, perskaičius spaudoje 
publikuotą straipsnelį apie Lietuvos 
partizanų kovų įamžinimą, šito jie, be 
abejo, nusipelnė ir turi būti įamžinti, tik 
ar būtinai granite, ar būtinai Forest Par
ke. Visiškai netrokštu, kad į mano pa
stabas būtinai būtų atsižvelgiama. Man 
užtenka jau to, kad galėjau jas išsakyti.

Pranas Veverskis,
buvusios partizaninės organizacijos 

— Lietuvos Laisvės Armijos narys 
Kaunas, 1993.XI.28

NE KO MES NORIME, BET KĄ DARYSIME

Praeitų metų pabaigoje išeivijos spau
doje pasirodė Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) kreipimasis „Į 
mielus tautiečius tolimoj šaly!" įvyk
džius šio kreipimosi autorių prašymą 
įdėmiai jį perskaityti, kyla keletas klau
simų, išryškėja kai kurie praeities politi
niai ėjimai, atsiranda noras paspėlioti 
apie Tėvynės sąjungos ir Lietuvos liki
mą.

Visų pirma krenta į akį — Mes nori
me... Norime, kad atgimtų dorovė, no
rime, kad žmogus Lietuvos įstaigose ne
būtų stumdomas, norime, kad jo nuo
savybė nebūtų dar kartą atimta, norime 
parengti naują Lietuvos valdininkų kar
tą. Norime, kad pagal valdančiosios 
partijos poreikius nebūtų kaitaliojami 
įstatymai, norime, kad neįsigalėtų vi
suotinė korupcija, norime, kad Lietuvos 
prezidentas nemeluotų... ir dar daug vi
sokiausių norų.

Išvardinę visus norus, autoriai gan lo
giškai pažymi, kad tam reikalinga mū
sų pagalba, reikalingas švietimo, aiški

nimo bei politinis darbas, reikalingas 
nuolatinis ryšys.

Visa tai skamba labai gražiai. Bet nei 
vienu žodeliu neužsiminta, ką ir kaip 
darysime. To „ką darysime" pasige
dome ir Seimo rinkimų metu, 1992 m. 
rudenį. Tada irgi daugiau buvo kalba
ma apie norus ir tikimasi, kad Lietuvos 
žmonės nebalsuos už į LDDP pavirtu
sią Lietuvos komunistų partiją. Tuo tar
pu LDDP žadėjo bent šlapią dešrą at
piginti. Prisimename, kuo baigėsi rinki
mai. Reikia vis dėlto suprasti, kad žmo
nės nebalsavo už komunistus, bet prieš 
esamą sunkią padėtį.

Pažiūrėkime į kai kuriuos norus. No
rima, kad atgimtų dorovė ir atsakomy
bė. Į šią sąvoką turėtų įeiti ir politinė 
atsakomybė. Ką matome dabar? Sąjū
džio priimtas rinkimų įstatymas įvedė 
proporcingą balsavimą. Pusė seimo na
rių buvo išrinkti pagal partijų sąrašus 
ir nėra kam nors atsakingi. Atšaukti Sei
mo narį beveik neįmanoma. Už tokį rin
kimų įstatymą balsavo ir Sąjūdis. Jeigu
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norima atsakomybės, pradėkime aiškin
ti, kad Tėvynės sąjunga, laimėjusi rin
kimus, įves tą atsakomybę. Tam pasiek
ti reikia dalykiškai nurodyti ir žings
nius, kurių bus imamasi.

Norima, kad iš žmogaus nebūtų dar 
kartą atimama jo nuosavybė. Ką tai reiš
kia? Ar norima įteisinti jau okupantų, 
o ir savųjų, atliktą nuosavybės atėmi
mą, tuo pačiu metu giriantis, kad Kons
titucija pripažįsta nuosavybės teisę? 
Norų neužtenka. Reikia paaiškinti, ką 
darysime su žeme, kurią pagal (dar so
vietinį) Valstiečių ūkio įstatymą atė
mėme iš teisėtų savininkų ir išdalinome 
„draugams” ir saviesiems. Ką darysime 
su žeme, kurios nenorime atiduoti tei
sėtiems savininkams, o sklypeliais dali
name tiems, kurių nosys gražiau atro
do, ar kurie yra savesni už kitus? Kal

bant apie nuosavybės teisėtumą, prisi
mena Lietuvoje kartojami nuogąstavi
mai, kad gali prireikti atiduoti žemę ir 
kitataučiams. O jei tie kitataučiai prieš 
1940 metus buvo Lietuvos piliečiai ir 
teisėtai tą nuosavybę įsigiję, — argi po
litinė dorovė nereikalauja ją grąžinti tei
sėtiems savininkams?

Baigdami savo kreipimąsi į išeivijos 
lietuvius, autoriai kviečia: „Teikitės į 
Tėvynės sąjungą, steikite jos skyrius už
sienyje, suburkite platų rėmėjų ratą!” 
Mielai tą padarysime, tačiau leiskite ir 
mums pareikšti, ko norime. Ogi norime 
konkrečių planų, konkrečių pasisaky
mų, kaip ir ką darysime. Tai išgirdę, 
kalbėsimės toliau, kaip tai įvykdyti.

P. Algis Raulinaitis

LIETUVOS ATEITIES VIZIJOS BELAUKIANT

Gerb. Redaktoriau,

rašyti šį laišką paskatino žurnalo Į 
laisvę lapkričio numeris (117), kurį 
gavau prieš Naujuosius metus. Žurnalo 
informatyvus ir analitinis tonas sudaro 
kontrastą daugeliui labai emocionalių 
straipsnių, kuriuos tenka skaityti išei
vijos laikraščiuose. Kalbant apie šio 
žurnalo straipsnius, pirmiausia reikia 
paminėti Vytautą Volertą, kuris neven
gia emocionalumo, bet išlaiko objekty
vumą, pasakodamas apie LFB indėlį, 
puoselėjant išeivijos kultūros vieną iš 
svarbiausių bangų — spaudą. Neginčy
tinas, bet dažnai užmirštas tiesas pri
mena Gintė Damušytė, išryškindama, 
kad demokratijos pagrindas yra kiekvie
no pareiga visuomenei. Iš Eduardo Pa- 
šakinsko prisiminimų sužinojau apie LF

žurnalisto Jono Virbicko, su kuriuos 
1944 m. išsiskyrėme prie Žarėnų, liki
mą. įdomus pokalbis su Seimo nare Vi
lija Aleknaite. Tačiau reikšmingiausia 
publikacija yra Vinco Bartusevičiaus 
straipsnis „Socializmo liekanos Lietu
vos žmonių santykiuose”.

Autorius, užaugęs toli nuo tėvynės ir 
ilgai atskirtas nuo jos geležine uždanga, 
sugeba išryškinti mūsų politinių, ūki
nių, ir socialinių nesėkmių priežastis 
daug išsamiau, negu daugelis kitų poli
tologų ir sociologų, turėjusių galimybę 
tiesiog pažinti nepriklausomą Lietuvą ir 
jos gyvenimą okupacijos sąlygose. Pa
sak Bartusevičiaus, tų nesėkmių svar
biausia priežastis — neturėjimas vals
tybės kūrimo koncepcijos. Vietoje jos 
buvo vadovautasi socializmo skelbtomis 
aktyvaus neigimo, t.y., buvusios san-
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tvarkos (anksčiau kapitalistinės, dabar 
socialistinės) griovimo nuostatomis. Iš 
čia svarbiausias tikslas — priešų paieš
kos ir pastangos juos likviduoti. Manau, 
kad ir šiandien, besibaigiant ketvirtie
siems nepriklausomybės metams, ta 
priežastis nepašalinta: daug ,,garo" 
veltui išleidžiama, kai opozicija valdžio
je esančius kaltina okupantų padarytais 
nusikaltimais, o šie įrodinėja, kad jie 
niekuo dėti, esą dar be kelnių bėgioję, 
kai tie nusikaltimai buvo daromi ir pan. 
Taip nukreipiamas dėmesys nuo labai 
svarbių tikslų — socialinių klausimų 
sprendimo, kultūros ugdymo, valstybės 
stiprinimo ir kt. Politikai, palikę nu
sikaltėlių paieškas teisėsaugos orga
nams, galėtų veiksmingiau atlikti savo 
pareigą — kurti valstybę, kuri gintų 
žmonių interesus. Demokratinėse vi
suomenėse valstybės kūrimo ir jos rei
kalų tvarkymo efektyviausias kelias iš
ryškėja idėjų ir politinių programų var
žybose.

Deja, pas mus tokios varžybos ne
vyksta, nes nei valdžioje esanti LDDP, 
nei opozicinė Tėvynės santara nėra 
patiekusios nei Lietuvos ateities vizijos 
— svarbiausiųjų tikslų, kurių turėtų 
siekti Lietuvos valstybė, nei programų, 
kaip tuos tikslus įgyvendinti. Ir 92-jų 
rudenį šios politinės jėgos, besiruošda
mos Seimo rinkimams, neturėjo išbaig
tų programų, tad ir žmonės balsavo ne 
už programas, bet prieš tuos, kurie ne
sugebėjo valdyti. Dabar programoms 
ruošti geriausias sąlygas turi opozicija: 
jos neslegia tiesioginė atsakomybė 
visuomenei, galima stebėti oponentų 
klaidas ir iš jų mokytis. Tačiau dabartinė 
opozicija šių galimybių neišnaudoja. Jos 
pagrindinis dėmesys nukreiptas į tai, 
kaip įrodyti, kad LDDP nesugeba 
valdyti. Tuo buvo galima įsitikinti, ste
bint Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) — svarbiausios opozicinės

partijos suvažiavimą, vykusį gruodžio 
pradžioje. Apie valstybės kūrimo pro
blemas beveik nieko nebuvo svarstyta, 
priimtose rezoliucijose apsiribota 
valdančiųjų kritika. Visiems aišku, kad 
vien su kritika nieko gero nepasieksi: 
reikia pozityvių minčių ir idėjų. Deja, 
jų nėra.

Negaliu teigti, kad dėl jų nebuvimo 
yra kaltos vien socializmo liekanos žmo
nių santykiuose ir galvosenoje. Atkūrus 
nepriklausomybę, kol veikė skirstymų 
ir dotacijų sistema, socializmo karvutę 
kurį laiką melžė tie, kurie buvo val
džioje ar prie jos gretinosi. Tačiau 
apsukruoliai, nieko nelaukdami, patys 
ėmėsi tvarkyti savo reikalus: spjovė jie 
į „socializmą" ir sukūrė pogrindžio 
ekonomiką, kurioje veikia tik džiunglių 
dėsniai. Į ją sugužėjo tie, kurie nepri
pažįsta moralės skrupulų. Pogrindžio 
ekonomika pasidarė rimta konkurentė 
viešajai ekonomikai, ji viską šlavė į savo 
aruodus. Žmonės nuskurdo, o pogrin
džio turtuoliai pajamas skaičiuoja mili
jonais dolerių. Tik tais pinigais Lietuvos 
ūkis nepasinaudoja; jie iššvaistomi pra
bangai arba slepiami užsienio bankuo
se (taigi vargšė Lietuva finansuoja 
turtingąsias šalis). Juodosios ekonomi
kos verslininkai šeimininkauja, jų „ad
vokatai", įsiskverbę į partijas ir valdžios 
sąrangas, viską daro, kad nebūtų veiks
mingos valdžios, kad būtų užblokuota 
kiekviena pozityvi idėja ar programa. 
Ant tų „advokatų" meškerės pakliūna 
ir daugelis naivuolių, laikančių save 
politikais.

Negaliu pritarti V. Bartusevičiaus 
teiginiui, kad „rinkimų rezultatai rodo 
Lietuvos žmonių pasipriešinimą pradė
jusiai skverbtis naujai, vakarietiškai 
gyvenimo ir darbo filosofijai". Grei
čiausia tokią nuomonę įtaigavo rinki
mus pralaimėję politikai, neišdrįsę pri
pažinti savo padarytų klaidų, ir bandy-
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dami suversti kaltę „dar nepriaugusiai 
prie vakarietiško gyvenimo” arba „gra
žių vilionių suklaidintai” tautai. Nega
lima taip kalbėti apie tautą, kuri ryžtin
gai ėmėsi griauti sovietinę tvarką, kuri 
savo pasiryžimą demonstravo Baltijos 
kelyje ir savo siekimus pašventino krau
ju Sausio tryliktąją. Tautos apsispren
dimą patvirtina sociologinių apklausų 
rezultatai: žmonės nenori, kad grįžtų 
buvusi sovietinė santvarka, tačiau, de
ja, savo ateitį ji labai miglotai įsivaiz
duoja. Tauta nėra kalta, kad ji neteko 
beveik visų savo dvasinių ir politinių 
vadų ir nesugebėjo pakankamai išau
ginti naujų dvasios galiūnų. Bet reikia 
pripažinti jos nuopelnus, o taip pat ati
duoti pagarbą tiems negausiems Lietu
vos politikams, kurie ėmėsi atsakomy
bės, kaip išsilaisvinti iš sovietinės 
okupacijos. Juk visas pasaulis stebėjosi 
Lietuvos politikų išradingumu ir jų vei
kimo preciziškumu. Tai buvo pasiekta 
dėka visų — ir tautos, ir politikų — dar
naus susiklausymo. Deja, atgavus ne
priklausomybę, tas susiklausymas pra
dėjo irti, nes nebeužteko jėgų ir idėjų 
paruošti valstybės kūrimo koncepciją. 
Tuo pasinaudojo prisiplakėliai ir dema
gogai, nustūmę nuo valstybės vairo di
delę dalį politikų, kurie dar sovietiniuo
se brūzgynuose pramynė takelį į nepri
klausomybę.

Naudingų valstybės kūrimo pamokų 
tikėjomės iš užsienio lietuvių, nes jie 
gerai pažįsta Vakarų demokratiją, dau
gelis buvo ir suniokiotos Vokietijos at
kūrimo liudininkai. Tačiau iš užjūrio lie
tuvių dažniau mus pasiekdavo žinios

apie įvairių grupuočių vaidus, negu ge
ros idėjos. Vis dėlto didžiulį vaidmenį 
Lietuvos politinės minties raidoje turė
jo Lietuvių Fronto bičiulių studija „Į pil
nutinę demokratiją” — tikra nepriklau
somos Lietuvos vizija. 1990 m. ją Lietu
voje perspausdino žurnalas Krantai, 
vėliau Į Laisvę fondas išleido ir atskiru 
leidiniu. Daugelis Lietuvos politikų iš 
šios studijos sėmėsi įdėjų. Tačiau stu
dija buvo paruošta beveik prieš 40 
metų. Per tą laiką daug kas pasikeitė 
Lietuvoje ir pasaulyje. Todėl minėtą 
studiją reikėtų atitinkamai koreguoti ir 
papildyti, norint pilnai pateikti 
šiuolaikinę Lietuvos viziją. Tai sunkus 
ir atsakingas darbas, reikalaująs įjung
ti visas intelektualines jėgas. Būtina, 
kad prie jo prisidėtų ir išeivijos lietuviai. 
Iniciatyvą galėtų parodyti LF bičiuliai. 
Tam tikslui būtų galima išnaudoti lietu
viškų studijų savaites, rengiamas Lie
tuvoje, Dainavoje (JAV) ir Europoje. Jo
se reikėtų išdiskutuoti rūpimus klausi
mus, remiantis išsamia informacija ir 
išklausius skirtingas nuomones. Reikia 
pastebėti, kad praėjusią vasarą vykusios 
studijos nesusilaukė platesnio atgarsio 
Lietuvos politikų tarpe, jų išvados ir pa
siūlymai nebuvo aptarti plačiojoje spau
doje, nebuvo panaudoti partijų progra
mų ruošimui. Norint, kad pastangos 
nebūtų bergždžios, studijų rengėjai tu
rėtų iš anksto paskelbti svarstomas 
temas ir organizuoti jų aptarimą 
visuomenėje ir svarbiausia — spaudoje.

Jonas A. Antanaitis
Vilnius, 1994.1.17
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS — APIE LIETUVĄ

Tautos dvasia dar gyva

...Vakar parašiau vienai savo 
draugei laišką, tiesiog desperatišką 
laišką. Ir dangus atrodė juodas, ir 
viskas aplinkui juoda, ir kreida, ku
ria esu apsibrėžusi apie save ratą, 
— juoda... Visi esame tiesiog įelekt
rinti tos skurdžios buities, to gyve
nimo be jokių perspektyvų. Todėl 
iš mūsų ir lekia kibirkštys, nors 
šiaudu palietus. Bet va, vakar va
kare žiūrėjau laidą per televiziją su 
aktore Teofile Vaičiūniene, netru
kus sulauksiančia 95-rių metų. Tai 
išskirtinė asmenybė savo vitališku
mu, linksmumu bei moteriškos sa
vo vertės supratimu. Tarp kitko, 
prisipažino ją klausinėjančiam žur
nalistui, kad per visą gyvenimą ne
sutikusi vyro, kuris nebūtų jai 
simpatizavęs. Daugelis tokių senu
čių jau ir sakinio nebesurezga, o ji, 
gardžiai pasikvatodama, tiek pri
šnekėjo įdomiausių dalykų iš prieš
karinės ir dabartinės Lietuvos, jog 
tiesiog užkrėtė linksmumu. Juo
kiausi ir aš, o to seniai nebeprakti
kuoju.

O va, visu ketvirčiu šimtinės vy
resnė už mane p. Vaičiūnienė tie
siog spinduliuoja, sėdėdama ant 
kuklios sofutės pensionate, teisin
giau pasakius ubagyne, nes, neį
stengdama išsimokėti mokesčių už 
savo butą, buvo priversta jo atsisa

kyti. „Kaip jūs žiūrite į litą?", — pa
klausė žurnalistas. „Jis man biau
rus, jis suterštas vagių pirštų!", — 
atsakė ji. „Kam simpatizuojate iš 
valdžios vyrų?" Ji patylėjo ir, nie
kinamai šyptelėjusi, atsakė: „Nie
kam! Jūs tik supraskite: štai atėjo 
vagis, atsisėdo į valdžios krėslą, ir 
jis mane valdo! Smetonos laikais to
kiose įmonėse kaip „Maistas", 
„Pieno centras" niekas neapsivogė, 
o dabar, kas dabar dedasi? Ne, atsi
prašau, tokios valdžios turbūt dar 
niekur pasaulyje nėra buvę. Žinau, 
jai nepatiks mano kalba, bet tegu 
nepatinka. O ką ji man bepada
rys?" Nepasakė tik: „Iš ubagyno 
išmes, ar ką?

„Kaip jums patiko Sąjūdis?" — 
buvo kitas klausimas. — „O, aš juo 
žavėjausi. Ten buvo tikrai puikių, 
šviesių galvų. Gaila, kad vėliau 
išsisklaidė, išsibarstė". Aš dar 
pridurčiau: nuėjo Mamonai tar
nauti. Aišku, istorija deramai viską 
įvertins. Na, ir paskutiniai 
Vaičiūnienės žodžiai buvo pakilūs, 
kupini optimizmo: „Nieko, nieko, 
tegu jie (valdžios vyrai) valgo ir 
geria, tegu apsivalgo ir persigerta, 
tegu gauna cirozę, bet mes žino
kim, kad Tautos dvasia tebėra gy
va. Nežus mūsų tauta, nežus!"

Tai štai ir man prašviesėjo akys. 
O senosios mūsų inteligentijos juk 
belikęs vienas kitas tauresnis atsto-
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vas, kurių, kaip matote, niekas 
nevertina, net į ubagyną išgrūda...

Aha, dar ką turiu parašyti — tai 
atsiimti savo žodžius, kuriuos jums 
rašiau prieš popiežiaus vizitą. Net 
ir monsinjorui J. parašiau tuoj po vi
zito, prašydama jį, kad atsiprašytų 
už mane popiežių. Mes juk esame 
tikri bandykščiai, penkiasdešimt 
metų laikyti uždarame garde. Visko 
bijome, viską įtarinėjame, nebenu
tuokdami, kokių šviesių asmenybių 
gali būti pasaulyje. Popiežiaus vizi
tas buvo tikra dvasinė atgaiva. Gai
la, kad daugeliui — neilgam. Žino
ma, stebuklo jis negalėjo padaryti, 
bet šviesia savo asmenybe, tikiu, 
apšvietė ne vieno mūsų tamsią sie
los kertelę. Jeigu jos ir neišsi
kuopsime, tai bent žinosime, kas 
ten veisiasi...

J. S. — Vilnius
1993, gruodis

Ateinu iš vargų šalelės

...Šiandien išsiruošiau į malonią 
kelionę (nors ir šiuo laišku) pas jus. 
Eidama galvoju ką šį kartą jums at
nešiu iš taip nuskurdusios savo šir
dies.

Ateinu iš vargų šalelės, kuri jau 
atsidūrė bedugnėje. Mielieji, pa
tikėkit, tikriems lietuviams neretai 
jau norisi staugti žvėrim, matant 
kaip daugumiečiai stumia Lietuvą į 
tą bedugnę, širdis jau šaukia iš visų 
jėgų: Lietuva, kur tave veda? Sku
bėkit, Lietuvos ąžuolai! Savo mei
le, auka ir protu tapkit tuo dugnu, 
kad nebekristume dar žemiau. Savo 
galingom šakom iškelkit iš bedug
nės garbingą Lietuvą, nuplautą nuo 
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melo, apgaulės, nudvasėjimo, dvi
veidystės, egoizmo, neapykantos, 
nužmogėjimo, išdavystės ir visokio 
blogio.

Skubėkit, ąžuolai! Žiauri rytų 
,,žiema” jau čia pat. Bet tikiu — 
įvyks stebuklas, susiūbuos Lietuvoj 
ąžuolai, nušluostys lapais ašaras, 
pagirdys tautos gyvybės vandeniu 
visus...

Tad mintimis aš dažnai pas jus ei
nu. Einu, kai išrinktoji dauguma 
priiminėja neteisius įstatymus. Ei
nu, kai krečia drebulys nuo žmonių 
nudvasėjimo... Bet ir vėl sakau: ne 
visi, ne visi Lietuvoje mes tokie 
negeri. Juk ir blogiausiame žmoguje 
kažkur, tik gal labai giliai pasislė
pęs, yra gėrio daigelis. Gal tik rei
kia jėgos ir laiko tą daigelį paža
dinti? Šitoji jėga, galvoju, yra Kris
tus. Tik jame matau žmonių dvasinį 
ir moralinį prisikėlimą...

O. B. — Garliava 
1994, sausis

Kaip akmuo pelkėje

...Tikriausiai žinote, kad mūsų 
Lietuvėlėje nevisai gražūs dalykai 
dedasi, bet mes nieko negalime pa
daryti. Bolševikai, gavę tautos 
„mandatą”, elgiasi kaip jiems 
geriau. Dabar jau atvirai preziden
tas parodė, kieno jis reikalus gina, 
vetuodamas pajamų ir turto dekla
ravimo įstatymą. O štai — valstybės 
saugumo komiteto pirmininku iš
rinktas stribas Petkevičius, Matot, 
ko sulaukėm! Buvę tautos fizinio ir 
dvasinio genocido vykdytojai vėl 
grįžta prie savo ištakų, grįžta į 
valdžią ir atvirai juokiasi iš žmonių,



praėjusių Sibiro katorgas ir tremtį. 
Visa valdžia kuruptuota, buvę no
menklatūrininkai grobia Lietuvos 
turtą, o prokuratūroje medžiaga 
apie korupciją skęsta kaip akmuo 
pelkėje. O žmonės jau pavargo nuo 
tokios politikos ir nebenori net 
galvoti, kad valdžia juos apvagia. O 
gal valdžios iš viso nėra, gal Seimo 
nariai (kairieji) atstovauja tik sau ir 
mafijozinėms struktūroms?..

E. K. — Vilnius 
1994, sausis

Pagalba turi būti apgalvota

...Nusikalstamumo lygis Lietuvo
je tikrai yra aukštas, tačiau 
išaugusio nusikalstamumo korta 
sumaniai panaudojama politikai:

1. Žmonėms įteigiama: „Ak, 
kaip buvo gera anksčiau. Buvo tvar
ka".

2. Per nežinomus nusikaltėlius 
galima daryti spaudimą valdžios 
opozicijai ir spaudai. Ką nepavyks
ta nupirkti, tas įbauginamas. Nusi
kaltėlių vardu ar jų rankomis gali 
puikiausiai veikti užsienio slapto
sios tarnybos.

3. Dėl tų priežasčių nusikalsta
mumo baubas perdėtai didinamas. 
Sovietmečiu visi duomenys apie 
nusikalstamumą būdavo slepiami. 
Atrodė, kad Sovietų Sąjungoje telk
šojo idealios ramybės būvis.

4. Baugindama augančiu nusi
kalstamumu, valdančioji partija 
lengviau gali Seime priimti anti
konstitucinius įstatymus, siūlyti ne
paprastąsias priemones.

5. Nusikalstamumo baubas nu
kreipia mintis dalinai ir nuo

socialinių problemų.
Mūsų žmonės nepripratę ir prie 

didelio informacijos srauto apie 
negatyvius visuomenės reiškinius. 
Laikraščiai, kovodami dėl tiražų, 
kiekvieną menką įvykėlį stengiasi 
pateikti kaip sensaciją. Žmonės bu
vo pripratę skaityti komunistinę 
spaudą, kurioje viskas buvo patei
kiama kaip oficiali medžiaga. Da
bar, kai atsirado visokiausių leidi
nių, kai kurie neatskiria, pavyz
džiui, rimtos spaudos nuo bulvari
nės. Dažnai sakoma: „pasakė per 
televiziją". Nesvarbu, kas sakė, bet 
pasakė, ir tai jau viskas yra kaip 
įstatymas.

Tiesa, visuomenės galvosena ir 
supratimas keičiasi, bet tai dar ilgas 
kelias. Tik neabejotinai galime pasi
džiaugti, kad daugelis žmonių jau 
suprato, jog LDDP juos apgavo, 
kad ji jų interesų neatstovauja, o at
stovauja prisivogtam (buvusių par
tiečių privatizuotam) kapitalui.

Tačiau į Lietuvą važiuoti nereikia 
bijoti. Reikia visada apgalvoti, 
kur ir kaip elgtis, kad netaptum, 
pvz. vagišiaus, auka. Juk Amerikoje 
irgi ne visur galima laisvai vaikšti
nėti. Padėti Lietuvai reikia visada, 
nežiūrint kas ją valdo, tačiau ta 
pagalba turi būti apgalvota. Neatsa
kinga duoti pinigus valdžiai, kuri 
juos išvogs. Tačiau galima finan
suoti konkrečias programas, įsitiki
nus, kad jos bus įgyvendintos. To
kios programos gali būti ir mažytės, 
pvz. keleto dolerių premija moki
nukų rašinėliui apie Maironį...

J. K. — Kaunas 
1994, sausis
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S K A I T Y T O J Ų  Ž O D I S
Išsaugoma Tautos atmintis

.. .Esu Tamstoms labai dėkingas už šį 
leidinį, linkiu geriausios sėkmės ir Die
vo palaimos ir toliau šį žurnalą lei
džiant. Su įdomumu skaitau jį, skaito 
ir mano pažįstami, artimieji. Jis ypač 
įdomus ir naudingas tiems skaityto
jams, kurie jau gimę pokario laikotar
piu, mokėsi ir studijavo sovietmečiu, 
kada nebuvo laisvos spaudos, laisvo 
žodžio, laisvos religijos, Tad žurnale pa
teikiama skaitytojui daug lig šiol neži
notos medžiagos... rezistencijoje daly
vavusių lietuvių išgyvenimai bei atsimi
nimai. Juos skaitydamas persikeli isto
riškai į dar visai netolimą praeitį. Taip 
išsaugoma Tautos atmintis. Ir prie to 
darbo kilniai ir pasiaukojančiai priside
da visa Į laisvę redkolegija. Ačiū 
Tamstoms...

Petras Žvirgždys, 
Klaipėda

Daugiau partizanų tematikos

Norėčiau, kad ant kiekvieno Į laisvę 
viršelio būtų spausdinamos partizanų 
nuotraukos, pvz., kaip LLA vado Kazi
miero Veverskio, Broniaus Krivicko, 
Mamerto Indriliūno ir kitų. Gal ir vie
ną numerį ištisai reikėtų skirti LLA (Lie
tuvių Laisvės Armijai), jos istorijai ir 
veiklai nušviesti. Juk iš tos organizaci
jos yra išaugęs ir visas Lietuvos parti
zanų sąjūdis.

Albinas Šmulkštys, M.D.
Gibbstovvn , N.J.

Ko siekia Lietuvos partijos?

Sveikinu su Į laisvę žurnale pastebi
mu nuomonių įvairumu. Praeitame nu
meryje jr vėl teko skaityti daug puikių 
straipsnių. Tik pasigedau laiškų iš

Lietuvos. Gal skaitytojams būtų įdomu, 
jei žurnalas paskelbtų redakcijos pa
sikalbėjimus su pagrindinių partijų Lie
tuvoje vadais: Krikščionių demokratų, 
Socialdemokratų, Tėvynės sąjungos ir 
kitų, išryškinant jų programas ir taip 
sužinant, ko jie konkrečiai siekia.

Jonas Pabedinskas, 
Westchester, IL

Bolševizmas nėra socializmas

Jei būčiau socialistas, jausčiausi Į lais
vę žurnalo giliai įžeistas, nes trys auto
riai (Vytautas Kubilius, Vincas Bar
tusevičius ir E. Šarūnas) bolševizmą 
nepagrįstai vadina socializmu (Žr. Į 
laisvę Nr. 117).

Socializmas yra ūkinė ir politinė sant
varka, siekianti demokratiniu būdu 
švelninti socialinę nelygybę. Tuo tarpu 
bolševizmas, arba rusiškas komuniz
mas, bandė įgyvendinti tariamo pro
letariato diktatūrą neišpasakytu teroru 
(masinėmis žudynėmis, koncentracijos 
stovyklomis, kankinimais, dvasiniu 
išprievartavimu ir kt.). Bolševizmą 
vadina socializmu sąmoningai (propa
gandos sumetimais) patys komunistai, 
o nemokšos tik juos pamėgdžioja. To
dėl redakcija turėtų tai pataisyti.

Ši Į laisvę žurnalo laida įdomi, svari 
ir aktuali — gražiai atitinka dabartį. Tik 
kiek nuobodokas Bartusevičius, bandąs 
iškart atskleisti visą savo išmintį.

Bronius Nemickas, 
Rushing, NY

Nesutinku dėl moterų

Geriausias ir įdomiausias praeito (Nr. 
117) Į laisvę numerio straipsnis buvo 
Vinco Bartusevičiaus,,Socializmo lieka
nos Lietuvos žmonių santykiuose”.
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Labai gaila, bet nenoriu sutikti su 
įvade prie pasikalbėjimo su Vilija Alek
naite padaryto palyginimo dviejų mo
terų politikių. Iš turimos informacijos ir 
jų pačių pasisakymų, aš labiau linkęs 
sakyti, kad jei K. Prunskienė yra gudri 
ir praktiška politikė, tai V. Aleknaitė — 
tik naivi politikos svajotoja.

Vincas Akelaitis, 
Cleveland, OH

Kapitalą leisti į apyvartą

Pačiais ryškiausiais taškais, kuriuose 
susitinka Lietuvoje išsaugota ir išeivijoje 
subrandinta krikščioniškoji sąmonė, 
laikau Naująjį Dienovidį Lietuvoje ir Į 
laisvę žurnalą Amerikoje. „ND" redak
torė Aldona Žemaitytė stebėtinai natū
raliai sutapo su ateitininkų-frontininkų 
dvasia, tarsi iš to paties dirvožemio būtų 
išaugusi. „ĮL” 117 numeryje prakalbusi 
Lietuvos seimo narė Vilija Aleknaitė irgi 
buvo mūsų idėjoms pribrendusi ir, vos 
konkrečiau jas pažino, tapo sava. Bėda, 
kad Lietuvoje frontininkai mažai žino
mi. Juk to paties ,,ĮL'' numerio straips
nių autoriai iš Lietuvos — Vytautas 
Kubilius, Česlovas Stankevičius, E. 
Šarūnas (slapyvardis?), Laimantas 
Jonušys, Julius Keleras — savo idėjomis 
ir lietuviškais rūpesčiais vargu kuo 
skiriasi nuo LFB sąjūdžio.

Vienas iš įdomiųjų šio „ĮL” numerio 
rašinių yra rašytojo Vytauto Bubnio 
trumpas, bet daug sakantis laiškas. Jis 
rašo: („ĮL” 117 numeryje) „nemaža 
man buvo vertingos informacijos, iš 
kurios aš plačiau susipažinau su LFB 
veikla, apie kurią, prisipažįstu, maža 
žinojau”. Su susižavėjimu apie fron
tininkus jam pasakojusi Vilija 
Aleknaitė, kuri praėjusią vasarą 
dalyvavo stovykloje Dainavoje. Aš su 
rašytoju Bubniu susipažinau dar 
brežneviniais laikais, daugiau pa
bendravau šiemet Vilniuje. Tada man

atrodė, kad jis LDD partijoje jautėsi 
nesavas. Dabar iš jos išstojo. Gal gi tas 
„ĮL” numeris ir buvo šiaudas, laužęs 
dramblio nugarą.

Per 50 metų LF-LFB sukrovė didžiulį 
politinės ir kultūrinės rezistencijos 
kapitalą. Deja, jį laikome tarsi uždarytą 
seifuose. Ne išeivijos, o Lietuvos 
žurnalistai — Aldona Žemaitytė, Vilija 
Aleknaitė, Vidmantas Valiušaitis, 
Valdas Vasiliauskas laikas nuo laiko 
pakelia to seifo dangtį. Daugiausia in
iciatyvos rodo Žemaitytė su N. 
Dienovidžiu. Išeivijos bičiuliai gan 
pasyvūs. Neveikią tapatinti su 
išmintingu atsargumu nederėtų. 
Sutelktą kapitalą reikia paleisti į 
apyvartą.

Juozas Kojelis,
Santa Monica, CA

Išgirstame atviresnį žodį

Vinco Bartusevičiaus straipsnis apie 
socializmo liekanas Lietuvos žmonių 
santykiuose nuosekliai ir suprantamai 
aprašo komunizmo sistemos pasireiški
mus kasdienybėje. Autorius išryškina 
„veiksmų vertinimą dviguba morale, 
bet pabrėžia, kad „legalių kelių pralobti 
nėra”. Tikrumoje tokių kelių yra, tik jie 
ne visada bendražmogiškumo kryptimi 
yra naudojami.

Rašydamas apie tvarką, „kokia ne
tobula ji bebuvo, prie kurios žmonės 
buvo pripratę ir kurioje jie jau buvo 
išmokę gyventi (42 psl.), Bartusevičius 
kviečia į realybę: nuosaikiai, ramiai, 
tikroviškai ir be piktų žodžių padeda 
geriau suprasti tautiečius užuot juos 
smerkus.

Būtina giliau susipažinti su tokiomis 
mintimis. Tai pagelbės artimiau suprasti 
Lietuvą ir joje gyvenančius mūsų bend
ro kamieno tautiečius.

Antanas Valiuškis, 
Barrington, RI
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MIRĖ ALINA SKRUPSKELIENĖ
Alina Skrupskelienė-Petrauskaitė, publicisto Igno Skrupskelio naš

lė, mirė 1994 sausio 24 d. Matulaičio slaugos namuose, Putname. Ve
lionė gimė 1904 kovo 20 d., buvo lituanistė, Kauno Aušros mergaičių 
gimnazijos mokytoja ir direktorė. Amerikoje iš pradžių gyveno Hart
forde, o nuo 1959 m. Čikagoje, kur iki pensijos dirbo University of Il
linois. Nuo 1920 m. buvo ateitininkė, Ateities žurnalo redakcijos narė, 
priklausė „Šatrijos" korporacijai, buvo Ateitininkų Federacijos tarybo
je. Reiškėsi ir Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdyje, buvo Į Laisvę Fondo 
tarybos narė. Suredagavo knygą „Lithuanian Writers in the West", o 
kartu su Česlovu Grincevičiumi spaudai parengė ir suredagavo šešis 
Juozo Brazaičio raštų tomus.

Alina Skrupskelienė buvo nuoširdi ir miela asmenybė, niekad ne
atsisakanti savo darbu bei sugebėjimais įsijungti į kultūrinę ar visuo
meninę veiklą. Liūdesy pasiliko dukterys Enata, dr. Viktorija, sūnus 
dr. Kęstutis su šeima, sesuo dr. Jonė Meškauskienė su šeima ir visi, 
kuriems ją teko laimė pažinti.

Klaiku, bet ir teisinga

Sveikintina, kad paskutiniajame žur
nalo numeryje atspausdinote eilę jūsų 
suvažiavimų pranešimų ir paskaitų, ši 
visa medžiaga yra akademišku kruopš
tumu paruošta ir pilnai pavaizduoja šių 
susibūrimų lygį bei nuotaikas.

Mano dėmėsį ypatingai patraukė V. 
Bartusevičiaus gerokai išplėsta, bet 
išskirtinai įdomi paskaita. Jis gana 
klaikiai, bet turbūt teisingai išsakė 
dabartinės Lietuvos vaizdą: „Lietuva 
šiuo metu yra nevaldomas kraštas, t.y. 
seimas, vyriausybė, teismai negali pri
versti paklusti savo valiai ir ją vykdyti 
nei savo organus iki pat žemiausios ad
ministracinės grandies, nei atskirus pi
liečius. Lietuvoje vyksta tai, ką ga
lėtume pavadinti organizuota netvarka, 
bet iš tikrųjų vyksta valstybės dezin
tegracija".

Šio pobūdžio išvados gali būti labai

naudingos kuriant netik Fronto bičiulių, 
bet ir kitų išeivijos politinių junginių 
veiklos programas.

Jonas Daugėla,
Ormond Beach, FL

Tvirto ryžto!

Gerb. Redaktoriau,
sveikinu Jus ir visus žurnalo Į lais

vę darbuotojus su Šv. Kalėdom ir Nau
jaisiais Metais. Daug jėgų jūsų darbuo
se ir tvirto ryžto! Su pagarba.

Artūras Šablauskas, 
Vytėnai, Kaunas

Gerbiama Redakcija, 
nuoširdžiausiai sveikiname su šv. Ka

lėdomis ir artėjančiais Naujaisiais me
tais. Linkime darbingų, kūrybingų ir 
sėkmingų metų!

Tautos Pažangos Judėjimo 
Taryba, Lietuva
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S U S I T I K I M A I  
S U  PROF. DR. VYTAUTU VARDŽIU

1924.IX.2-1993.X. 19

Išlydėjus i Amžinybę brangų žmogų, jo artimieji draugai ir bičiuliai nuolat 
vis žvelgia į praeitį, norėdami prisiminti susitikimus su tuo žmogumi, 
išryškėjusius kartais net ir trumpesnio bendravimo metu. Tokie prisimi
nimai pasilieka lyg gražus paminklas iš žodžių. A.a. dr. Vytautui Vardžiui 
mirus, redaktorius kreipėsi į kai kuriuos asmenis, prašydamas juos 
pasidalinti savo prisiminimais apie velionį. Malonu, kad atsiliepė šie 
asmenys, kuriems nuoširdžiai esame dėkingi:

dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Vytautas Bieliauskas, Nathalie Gag
nere, Algimantas S. Gečys, Jonas Kairevičius, dr. Petras Kisie
lius, Vincas Natkevičius, dr. Antanas Razma, Antanas Sabalis, 
dr. Walter F. Scheffer, dr. Vytautas Vygantas.

Jų prisiminimų montažas ir spausdinamas sekančiuose puslapiuose. 
Skaitytojai teatleidžia redaktoriui už paliktus kai kuriuos pasikartojimus: 
juk kartais tie patys faktai, perpinti savitomis kiekvieno rašiusiojo 
nuotaikomis, atrodo lyg skirtingoje šviesoje.
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PROFESORIUS DR. VYTAUTAS VARDYS gimė 1924 m. rugsėjo 2 d. 
Beržore, Kretingos apskr. Baigęs Palangos gimnaziją, mokėsi kurį laiką 
Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijose, o 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, 
— Eichstaetto seminarijoje. 1945-49 studijavo filosofiją ir literatūrą Tue
bingeno universitete. Atvykęs į Ameriką, studijas tęsė Carrol kolegijoje, 
Montanoje, vėliau Wisconsino universitete, kur 1953 m. gavo magistro 
laipsnį, o 1958 m. — politinių mokslų daktaro laipsnį. Kurį laiką tam pa
čiam Wisconsino universitete ir dėstė, bet nuo 1968 m. persikėlė į Okla
homos universitetą, kur buvo Politinių mokslų departamento vedėjas. 
Universiteto siunčiamas, 1968-1973 vadovavo Muenchene, Vokietijoje, 
to universiteto rusų ir sovietų studijų centrui. Kaip politikos mokslų spe
cialistas dažnai buvo kviečiamas ir kitų universitetų bei įvairių institutų 
konsultacijoms ar paskaitoms, dalyvaudavo konferencijose JAV-bėse ir 
įvairiuose užsienio kraštuose. 1992 m. išėjęs į pensiją, dr. Vytautas Var
dys savo mokslinės ir visuomeninės veiklos nenutraukė.

Nuo pat jaunystės buvo ateitininkas, Vokietijoje — Moksleivių atei
tininkų sąjungos pirm., Ateities žurnalo redaktorius, Amerikoje — 
Studentų ateitininkų sąjungos pirm., Ateitininkų Federacijos tarybos 
narys ir pirmininkas, vienas iš Lietuvių studentų s-gos steigėjų ir 
pirmininkų. Buvo ypač aktyvus Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdžio veikėjas, 
Į Laisvę fondo kūrėjas (1960) ir jo tarybos pirmininkas, Į laisvę žurnalo 
(1958-60) redaktorius.

Dr. Vytauto Vardžio publicistiką, lietuviškai ir įvairiomis kitomis 
kalbomis, sudaro arti poros šimtų straipsnių ir apžvalgų, daugiausia 
politinėmis, visuomeninėmis temomis, spausdintų įvairiuose laikraščiuose 
ir tokiuose žurnaluose, kaip pvz., Aidai, Į laisvę, Ateitis, Lituanus, Slavic 
Review (jo redakcijos nariu jis buvo 1974-78), The Baltic Review, Foreign Af
fairs, The Russian Review, International Review of Political Science ir daugely 
kitų žurnalų įvairiomis kalbomis.

Dr. Vytauto Vardžio parašytos ar suredaguotos knygos: Lithuania 
under the Soviets: Portrait of a Nation (1965, redaktorius ir autorius); Karl 
Marx: Scientist? Revolutionery? Humanist? (1971, red. ir autorius); The 
Catholic Church: Dissent and Nationality in Soviet Lithuania (1978); The Baltic 
States in Peace and War (1978, red. ir autorius); Regional Identity under Soviet 
Rule: the Case of the Baltic States (1990, red.).

Spaudai ruošiamos ar jau paruoštos knygos:
Krikščionybė Lietuvoje 1387-1987. Veikalas 600 metų krikščionybės 

Lietuvoje jubiliejui paminėti; Christianity in Lithuania. To paties veikalo 
versija anglų kalba. Abu tomai leidžiami Čikagoje Krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus komiteto; Lithuania: A Rebel Nation, šioje naujausioje knygoje 
nagrinėjami įvykiai, atvedę į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Ją 
leidžia universitetinė Westview Press leidykla. Knyga bus apie 250 psl. 
ir pasirodys 1994 m. vasarą.
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Dr. Vytautas Vardys praeitą pavasarį dar lankėsi Lietuvoje ir dalyvavo 
Į Laisvę Fondo Lietuvos filialo narių susirinkime Vilniuje 1993 m. gegužės 
27 d. Susirinkimui vadovavęs Į LF Lietuvos filialo tarybos pirmininkas 
Vidmantas Valiušaitis pakvietė V. Vardį pasisakyti filialo ateities veiklos 
klausimais. Čia yra protokole užrašyti Vytauto Vardžio žodžiai, žodžiai 
turbūt paskutinieji artimų idėjos bičiulių draugėje.

VYTAUTAS VARDYS —
APIE VERTYBES IR TIKSLUS

Į Lietuvą visada malonu sugrįžti. Malonu su jumis susitikti. Aš apie 
jus ir Fondo filialą daug žinojau, bet neturėjau progos tiesioginiam san
tykiui. Man teko proga sumanyti Fondo idėją prieš 33 metus ir ją padėti 
įgyvendinti, nors aš pats negalėjau toliau tęsti tų administracinių pareigų, 
nes profesija mane numetė į kitą šoną, ir dr. Ambrozaitis tą reikalą tęsė. 
šiuo metu esu Į Laisvę Fondo tarybos pirmininkas. Bet mes išeivijoje 
visada elgiamės draugystės pagrindu. Draugystė paprastai padaro poli
tiką, kultūrą ir daugelį kitų dalykų, o tos visos tarybos reikalingos yra, 
jos būtinos, kadangi reikalinga yra nustatyti tam tikras elgesio normas, 
atskaitomybe ir t.t., bet visa tai vyksta bičiulių suėjimo, bendro darbo 
pagrindu. Todėl aš skaitausi esąs pirmininkas, bet į tą pirmininkystę žiūriu 
ne kaip į kokį pirmininkavimą, bet daugiau kaip į pareigos atlikimą, 
draugavimą tam tikroj situacijoj.

Aš norėčiau čia priminti porą dalykų. Būtent Lietuvių Fronto bičiuliai, 
apie kuriuos gerb. pirmininkas čia kalbėjo... Žinoma, jie turi daug įvairių 
nuopelnų. Apie juos mes čia nekalbėsim. Ne tik bendruomenėj, ne tik 
išeivijos politinėj veikloj, išlaikant lietuviškąjį valstybingumą, teisingiau 
pasakius, nepripažinimo politikoj, ir daugely kitų dalykų, bet mes kartu 
rūpinomės ir kultūriniais reikalais. Iš to kultūrinio rūpesčio ir yra kilęs 
šitas fondas. Tas rūpestis yra istorinis ta prasme, kad jis yra tam tikro 
laiko rūpestis.

Trys mintys, sakyčiau, vedė Lietuvių Fronto bičiulius per tuos 
paskutiniuosius 50 metų. Visų pirma, krikščioniškųjų vertybių įsisavini
mas ir tikėjimas, kad jos sudaro pagrindą normaliam ir reikalingam tiek 
politiniam, tiek kultūriniam ar kitokiam bendradarbiavimui. Antra, 
rezistencija okupantui ir įvairioms jo institucijoms ar darbams kiek tik tai 
įmanoma ir kur tai įmanoma. Ir trečia, pilnutinės demokratijos idėja. Po 
visų šitų metų Lietuvai tapus laisvai, visos trys mintys pasilieka labai 
aktualios. Krikščioniškųjų vertybių mintis yra labai aktuali mūsų seku
liarizuotoj visuomenėj Vakaruose. Aš manau, kad ji ypatingai aktuali
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Lietuvos sąlygose. Rezistencija pasikeitė tam tikra prasme. Prof. V. Lands
bergio vadovybėje Lietuva gynėsi ir apsigynė prieš prievartą. Bet rezisten
cija pasikeitė ta prasme, kad prasidėjo kūrybinis darbas ir, kitaip tariant, 
ne tiek gynyba, kiek ėjimas į priekį. Ir trečia — pilnutinės demokratijos 
idėja, kuri yra ne tiktai įdomi, ne tiktai lietuviška ir istoriškai sąlygota, 
bet jinai palieka aktuali, ir palieka aktuali tiek Lietuvai, tiek, sakyčiau, 
Europai, ir pačiai Amerikai, nes mes turime irgi savo demokratijos 
problemų didelį krepšį. Tokiu būdu, kai iškilo mintis, kad Lietuvių Fron
to bičiuliai turėtų grįžti Lietuvon kokiu nors būdu, mums atrodė, kad mes 
turėtume grįžti politine kultūrine plotme, kurioje susijungtų žmonės, kurie 
tas vertybes brangina ir kurie mano, kad tokia visus apimanti veikla yra 
naudinga tam tikram laiko tarpui ir tam tikrose situacijose visos tautos 
ir valstybės gerbūviui. Tą gerbūvį, žinoma, aš čia nesiimsiu definuoti, bet 
sakyčiau, kad mes ypatingai esame susirūpinę ir ypatingai norime paremti 
bet kokias pastangas ugdyti ne tik lietuviškąją kultūrą, bet taip pat ir 
lietuviškąją politinę kultūrą. Politinę kultūrą aš suprantu kaip moralės 
principų pritaikymą politikai, išdirbimą (parengimą) tam tikrų normų, tam 
tikrų principų, reikalingų demokratinei sistemai, sklandžiam ir efektingam 
demokratijos įgyvendinimui, sklandžiam ir efektingam pasiekimui tiek 
ekonominių, tiek politinių ar kitų reformų bei siekių ir t.t. Nuo politinės 
kultūros lygio priklauso krašto gerovė labai didele dalimi, nes kartais 
turima gamtos turtų, turima daug talentų, turima visa ko, bet jeigu politinė 
kultūra nėra tokio lygio, kuri leidžia valstybei susiorganizuoti, 
suorganizuoti visas kūrybines jėgas į pozityvią kryptį, tada prarandama 
ir talentų, prarandama ir laiko, ir politinė kultūra pasidaro didelė sąlyga 
save ugdyti.

Jūs girdėjote iš pirmininko pranešimo, kad filialas čia ėjo keliomis 
kryptimis. Būtent, buvo čia organizuojamos studijų dienos, leidžiamos 
knygos. Galbūt reikėtų kada nors bandyti suorganizuoti tam tikrą 
Smegenų centrą, kuris pagelbėtų šitų tikslų siekiant, ir kuris iš tikrųjų, 
manau, Lietuvoje yra būtinas šitoms jėgoms, kadangi šiuo metu ir šiose 
politinėse sąlygose ne tik Lietuvoje, bet ir kitur neįmanoma stabilios tiesios 
politikos vesti, jeigu neturime kasdienio intelektualinio įplaukio, kasdienio 
intelektualinio įnašo, iš kurio paskui susidaro įstatymų, politikos tam 
tikros krypties nustatymai. Kadangi gyvenimas yra pasidaręs tiek komp
likuotas, daug faktologijos, toks didelis informacijos srautas, tad kas nors 
turi visa tą suorganiuoti ir kryptingai panaudoti, kad tie, kurie yra politiko
je ir daro politinius sprendimus Seime ar kur kitur, kad jie turėtų visą 
tą informaciją paruoštą, nes kitaip ir diskusijos ir įstatymų parengimas 
yra labai netobuli. Tokio Smegenų centro sudarymas yra svarbus užda
vinys. Aš šitom keliom pastabom norėčiau tik pradėti diskusiją. Žiūrėkite 
į tai kaip į pasisakymą diskusijoms, į kurias aš manau, mes visi įsijungsim,
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Dr. Vytautas Vardys Dainavoje. 
Nuotr. V. Maželio.

kad būtų galima sudaryti tokį nuomonių vienumą. Nuomonių vienumas 
paprastai yra ir įvairumas. Jis nepaprastai naudingas. Nuomonių vie
numas įvairume labai padeda.

Aš čia prisimenu, jeigu kam tas žodžių pavartojimas sukelia tam tikras 
asociacijas, maždaug 1951-uosius metus. Amerikoje tada buvo kuriama 
lietuvių studentų sąjunga. Susirinkome entuziastingai, o paskui ėmėme 
konkuruoti vieni su kitais. Mūsų konkurencija buvo labai smarki: ir tokia, 
ir kitokia. Paskui priėjome išvados, kad konkuruodami turime eiti tam 
tikra kryptimi, kad visą energiją atiduoti konkurencijai nereikia. Tada 
susirinkome visi iš kairės ir dešinės ir surašėme tokį raštą, kurį 
pavadinome Vienybė įvairume. Aš tą raštą neseniai suradau kažkokiuose 
senuose dokumentuose, ir man buvo labai įdomu į jį pasižiūrėti. Ką aš 
galvoju apie vienybę įvairume? Galvoju, kad mūsų nuomonės gali skir
tis daugeliu įvairių dalykų tiek politikos, tiek kultūros klausimais ar 
priėjimu, kaip dalykus daryti. Aš manau, kad ir mus čia jungia tie trys 
nusistatymai, kurių fundamentu mes galime pasiremti ir tą kūrybinį 
nusistatymą čia išdiskutuoti.
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BŪTŲ DABAR LABAI REIKALINGAS LIETUVAI

Juodu geluonimi pervėrė žinia apie prof. dr. Vytauto Vardžio mirtį. 
Dalindamasis su jumis nesugrąžinamos netekties skausmu, noriu vertin
gai prisiminti jo paskutinįjį apsilankymą Lietuvoje. Sakau vertingai dėl 
to, kad jo viešnagė tapo jam ir mums įtempto ir prasmingo darbo 
dienomis. O juk jis sunkiai sirgo! Mes tada to nežinojome.

Į Laisvę fondo Lietuvos filialo direktorių tarybos posėdis įvyko 1993 
m. gegužės 24 dieną mano bute, Kaune. Vykstant itin painiai idėjų, ir 
ne tik idėjų, kovai Lietuvoje, fondo filialas buvo atsidūręs lemtingoje 
kryžkelėje. Mums reikėjo paramos. Prof. dr. V. Vardys, išklausęs kitų 
posėdininkų kalbų, lygia ramia lietuviška šnekta, nieko nepeikdamas ir 
neužgaudamas, prabilo apie fondo ištakas ir dabartį. Tapo ramu ir gera 
jo klausyti. Esu jautrus kalbos dalykams, todėl įkrito į širdį tai, kad tas 
žmogus, kelis dešimtmečius gyvenąs svetimų kalbų apsuptyje ir besidar
buojąs svetimomis kalbomis, taip lygiai lietuviškai šneka, tarytum prieš 
mėnesį kitą iš Lietuvos išvažiavęs būtų. Daugelis Lietuvoje šitaip kalbėti 
jau nebemoka, o ypač dabartinės valdžios vyrai, kurių kalba suluošinta 
rusų kalbos įtakos.

Profesorius dalyvavo ir Fondo Lietuvos filialo narių visuotiniame 
susirinkime, kuris įvyko 1993 m. gegužės 27 dieną Vilniuje, A. Jakšto 9, 
Piliečių chartijos būstinėje. Šiame susirinkime kalbėjo įžymūs visuomenės 
veikėjai, Fondo Lietuvos filialo nariai: Vytautas Landsbergis, Saulius 
Šaltenis, Algirdas Saudargas, Vilija Aleknaitė, Mečys Laurinkus, Česlovas 
Stankevičius, atvykęs iš JAV žurnalistas ir visuomenės veikėjas Juozas 
Kojelis ir kiti. Pirmininkavo Fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas 
Vidmantas Valiušaitis. Man teko užduotis rašyti susirinkimo protokolą. 
Dabar itin džiaugiuosi, kad paruošiau stenografiškai tikslius posėdžio ir 
visuotinio susirinkimo protokolus. Juose išliko prof. dr. V. Vardžio min
tys ir idėjos. Jis kalbėjo apie būtinumą sugrįžti prie krikščioniškųjų 
vertybių, laikytis visiškos (pilnutinės) demokratijos idėjų, apie būtinumą 
ugdyti ne tik kultūrą, bet ir lietuviškąją politinę kultūrą, nuo kurios lygio, 
jo nuomone, didele dalimi priklauso krašto gerovė. Kadangi gyvenimas 
tapo komplikuotas, daug faktologijos, profesorius pasiūlė įkurti tokį 
Smegenų centrą, kuris kauptų informaciją ir ją paruoštą pateiktų 
politikams. Tai padėtų ne tik konstruktyviau diskutuoti su oponentais, 
bet ir geriau paruošti įstatymų projektus.

Man labai įstrigo profesoriaus tezė apie nuomonių vienovę įvairume. 
Profesorius sakė, kad konkuruodami turime eiti tam tikra kryptimi, kad 
visą energiją atiduoti konkurencijai nereikia.

Rugpjūtyje Lietuvoje gavome Į laisvę žurnalo išleistą velionio paskaitą 
„Lietuvos politinė kultūra ir laiko reikalavimai", kurią 1993.VI.20 jis skaitė 
LB politinėje-visuomeninėje konferencijoje Southfield'e. Ją išplatinome. 
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Į laisvę Fondo tarybos pirmininkai: buvęs pirm. Vytautas Vardys ir, jam mirus, išrinktas dr. Kęstutis 
Skrupskelis. Nuotr. V. Maželio.

Būtų naivu šią paskaitą girti, nes ji yra aukščiau mėgėjiškų vertinimų. 
Noriu pasakyti tik tai, kad profesorius būtų dabar labai reikalingas Lietuvai 
kaip politinių mokslų gal vienintelis tokio lygio specialistas ir sovietologas. 
Svarbu, kad greta gilių profesinių žinių gausos politikos klausimais 
rašančiu autoriumi galėtum pasitikėti. Dabar Lietuvoje daug kas imasi 
plunksnos politiniais klausimais rašyti, tačiau dažnai jie išblukina 
lietuviškumą, tyčia arba dėl praeities palikimo naštos iškreipia mintį. Prof. 
V. Vardys buvo didelis žinovas, pakantus, kitaip galvojančiam ir doras.

Atmintin man įstrigo ir tai, kad, sužinojęs, jog aš priklausau Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčiai ir ten turiu tam tikras pareigas, profesorius 
pasisakė besidomįs reformacijos idėjomis ir sutarėme prie progos apie tai 
pasikalbėti. Deja to nebepadarysime...

Šiuo nesenų prisiminimų žiupsneliu norėčiau palydėti velionį į Am
žinybę ir pasakyti bei parodyti, kad jo darbai gyvena. Mirtis nėra visagalė.

Jonas Kairevičius,
Į Laisvę Fondo Lietuvos filialas
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JAM PRIE ŠIRDIES BUVO LIETUVIŠKOJI VEIKLA

Pajūris — mūsų žemė,
Gintaras — mūsų auksas,
Čia į kiekvieną pėdą 
Mes amžinai įaugsim.

Vytautas Žvirzdys, 1940 
Vytauto D. gimnazija, VE kl.

Mūsų tautos likimas suvedė mane į pažintį Tuebingene 1945 metais 
su jaunu Tuebingeno universiteto studentu Vytautu Žvirzdžiu, vėliau 
Amerikoje pakeitusiu pavardę į Vardį. Tai buvo dėka ateitininkų 
organizacijos, kuriai abu priklausėme. Dar prieš mudviejų pažintį stud. 
Vincas Natkevičius šitaip man apie Žvirzdį pasakojo: „Tai labai gabus, 
gilus, turįs didelių organizacinių sugebėjimų studentas, labai jaunas baigęs 
gimnaziją". Greit įsitikinau, kad Vytautas tikrai buvo savo amžių praaugęs 
proto gyliu, išsilavinimu, net patirtimi. Todėl jis visą savo amžių, nors 
ir jaunesnis už savo artimuosius draugus, turėjo jų tarpe įvertinimą ir 
pagarbą.

Tuebingeno universitete 1944-49 metų laikotarpyje susitelkė bent 300 
lietuvių studentų. Iš jų apie 100 priklausė studentų ateitininkų draugovei. 
Žvirzdys ypač aktyviai veikė Šatrijos korporacijoje, tačiau netrukus visą 
savo organizacinį talentą paskyrė Moksleivių ateitininkų sąjungai, kuriai 
pirmininkavo 1946-1948 m. Jo kadencijoje buvo tikras MAS sužydėjimas 
tiek veikla, tiek ir skaičiais (virš 700 narių).

Reino konferenciją 1947 gegužės 20-22 d. — bene patį didžiausią įvykį 
išeivijos ateitininkų veikloje — suplanavo ir įvykdė Vyt. Žvirzdžio 
vadovaujama MAS Centro valdyba. Konferencija pasižymėjo darbo 
nuotaika, rimtumu, užsiangažavimu ir ištikimybe tautai ir ateitininkų 
idėjai. Atidarydamas Reino konferenciją, studentas Vytautas Žvirzdys taip 
kalbėjo:

„...Jeigu ateitininkai susikūrė kaip kovos sąjūdis prieš nihilizmą 
ir socializmą, jei tąsyk ateitininkų pagrindinis uždavinys buvo iš
saugoti sveiką katalikišką tautinę lietuvio dvasią ir ištikimybę savo 
kraštui, šiandien mes esame atsikūrę kaip kovos avangardas prieš 
buržuazijos ir liberalizmo išugdytą dvasios nihilizmą ir ateistinį 
gyvenimo stilių. Mūsų pareiga šiandien yra budėti ne tik sveikos 
lietuvio dvasios, bet ir pačios tautos gyvybės sargyboje... Mūsų 
apsisprendimas yra aiškus: už idealistinę asmenybę, ir už pilnai 
krikščionišką jos turinį. Ateitininkai visada kovojo prieš 
materializmą ir komunizmą, jie lygiai taip pat kovos ir prieš naująjį
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nihilistinį tipą... Tikrai, mūsų idėja yra sena, bet mes patys nau
ji. Šioji idėja mūsų jaunystės kaina taps nauja tikrove”. (V. 
Žvirzdys, Ateitis, 1974, Nr. 1).

Toji Reino Konferencija buvo iš tikrųjų nepaprasta jaunimo 
manifestacija ir susidraugavimas. Galima drąsiai tvirtinti, kad ji nubrėžė 
išeivijos ateitininkams ateities veiklos gaires ir atbaigė susiorganizavimo 
pagrindus. Ir šios labai sėkmingos konferencijos sumanytojas ir vyriausias 
organizatorius kaip tik ir buvo 22 metų studentas Vytautas Žvirzdys 
(Vardys).

Aktyviai dalyvaudamas ateitininkiškoje veikloje, turėdavau vis 
daugiau progų susitikti ir pabendrauti su Vytautu. Neretai buvau 
kviečiamas ir į moksleivių stovyklas eventualiai mediciniškai pagalbai. Per 
šią ateitininkišką veiklą tapome labai artimais draugais. Nekenkė tam ir 
šioks toks mūsų charakterių skirtingumas: jis — žemaitis, daugiau 
flegmatikas, aš — suvalkietis, turbūt labiau sangvinikas. Jo charakteri 
ženklino žemaitiškas ramumas, mąstymo gilumas, logiškumas. Jis buvo 
įdomus pokalbiuose ir minties dėstyme. Dar gimnazijos suole rašęs 
eilėraščius, vėliau studijavęs filosofiją ir literatūrą, dar vėliau pasuko 
politikon ir tapo žymiu sovietologu.

Mūsų artimą draugystę ugdė ir mudviejų su žmona tapimas krikšto 
tėvais Vardžių dukros Rūtos. Lankydamiesi Čikagoje, Vardžiai dažnai 
užsukdavo į mūsų šeimos namus. Vytautas mėgdavo kalbėti politinėmis 
temomis, tačiau jam ypač prie širdies buvo apskritai lietuviškoji veikla 
ir lietuviškos jos kultūros apraiškos. Gero ūpo pagautas, draugams mėgo 
užtraukti žemaitišką „Plaukė pylelė per ežerėlį, nendreles laužydama. 
Turėjo gerą baritono balsą. O vienas pats mėgo sau niūniuoti „Domine, 
exaudi, Kristau išklausyk..."

Iš jo vadovautos Moksleivių ateitininkų sąjungos išaugo daugybė 
stiprių asmenybių išeivijoje, jaučiančių sau už garbę, buvus Vytauto 
Vardžio auklėtiniais, pavyzdžiui, dr. Vytautas Vygantas, kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, konsulas Vaclovas Kleiza, Ateitininkų Fed. vadas Juozas 
Polikaitis, Antanas Sabalis ir daugybė kitų. Reikia pastebėti, kad Vardys 
buvo gal per daug perkraunamas ar net išnaudojamas organizacijų, 
kurioms jis priklausė. Jis nuolat buvo kviečiamas paskaitoms, posėdžiams, 
jo nuolat buvo klausiama patarimų. Jis buvo pramatytas pagrindiniu 
paskaitininku ir šių metų Ateitininkų Kongrese, Vilniuje. Deja, jis jau 
amžinybėje.

Tai tik keletas prisiminimų iš mano asmeninio bendravimo su a.a. 
Vytautu. Jo asmenybė labai plati ir gili. Jo didelis mokslinis ir kultūrinis 
palikimas grįžta i gimtąjį kraštą, didindamas mūsų tautos kultūrinį turtą.

Petras Kisielius
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ĮŽVALGUS, RYŽTINGAS IR DRĄSUS

Mudviejų draugystė prasidėjo 1939 vasarą, kai Vytautas Vardys (tada 
Žvirzdys) dar tebebuvo aukštesnių klasių gimnazistas, rašinėjąs eilėraš
čius, kurių vienas antras buvo išspausdintas moksleivių laikraščiuose. 
Gyvai atsimenu tų metų liepos mėn. Platelių ežero saloj vykusią Že
maitijos moksleivių ateitininkų vasaros stovyklą. Prieš akis būrys (kokia 
20-30) mergaičių ir berniukų, jų vidury Palangos gimnazijos moksleivių 
ateitininkų pirmininkas Vytautas, netoli jo gimnazijos kapelionas kun. 
P. Patlaba (jau senokai iškeliavęs amžinybėn). Mes visi patogiai įsitaisę 
minkštutėj pievutėj, dvelkia švelnus vėjelis, vėsinąs karštus liepos 
mėnesio saulutės spindulius. Kalbu stovyklautojams apie ateitininkų 
ideologijos principus. (Buvau neseniai išrinktas Moksleivių ateitininkų 
sąjungos pirmininku). Mano pranešimas sunkokas, nes Šalkauskį, 
formulavusį at-kų ideologijos principus, supopuliarinti beveik 
neįmanoma. Rods, vienas klausytojų, vėliau Amerikoj at-kų federacijoj 
įkopęs į vadovaujančią vietą, po pranešimo viešai reiškė nepasitenkinimą, 
jog buvę sunku suprasti, apie ką aš kalbėjęs... (Šalkauskio populiarinimo 
problema neišspręsta iki šiol; ji turbūt dar aktualesnė dabarties Lietuvo
je.) Vytautas nereikalavo Šalkauskį populiarinti. Jo gabumai buvo 
akivaizdūs, — juos praregėjau vėliau, kai jį geriau pažinau.

Ta artima pažintis truko kelerius metus. Prasidėjo ji Bavarijos 
Eichstaette, kunigų seminarijoj, kur ir aš buvau trumpai 1944/45 žiemą 
užklydęs. Tada Vytautas buvo ten klierikas, juo tapęs po abitūros (1941) 
dar Lietuvoj ir nuo 1942 mokęsis Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijose. 
1945 vasarą mes abu iš Eichstaetto kunigų seminarijos išstojom. Kai kas 
priekaištavo, kad aš išvedęs Vytautą iš seminarijos. Jis pats šitai neigė 
ir pabrėžė, kad jau Lietuvoje buvo apsisprendęs į kunigus neiti. Iš 
Eichstaetto nuvykome į nedidoką Pietų Vokietijos miestą, kur telkėsi 
nemaža lietuvių studentų. Mat ten buvo nesunku lietuviams įstoti į 
universitetą: juos priimti vokiečiams tiesiog įsakinėjo prancūzų okupacinė 
valdžia. Daug čia pasidarbavo prof. R. Schmitlein, nepriklausomoj 
Lietuvoj dėstęs prancūzų kalbą Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir 
karo metu prancūzų armijoj iškilęs net į generolus. Jis, būdamas 
okupacinės valdžios narys, kaip tik prižiūrėjo vokiečių universitetus ir 
lietuviams studentams kiek galėdamas padėjo. Tokiu būdu ir mudu ga
lėjom nesunkiai universitetan pakliūti. Jis studijavo filosofiją, aš taip pat 
tęsiau jos studijas, pradėtas Lietuvoj.

Iškilus idėjai atkurti išeivijoj ateitininkus, Vytautas, Julius Kakarieka 
(dabar profesoriaująs Čilėje) ir aš sudarėm pirmąją išeivijos Moksleivių 
at-kų sąjungos centro valdybą, kurioj man teko pirmininkauti: mat buvau
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Moksleivių ateitininkų sąjungos kursų dalyviai Memmingene, Vokietijoje, 1947 m. Vienas iš vadovų 
— stud. Vytautas Vardys — penktas iš deš. pirmoj eilėj.

ir amžiumi vyriausias ir paskutinis nepriklausomoj Lietuvoje Moksleivių 
at-kų sąjungos primininkas. Jis ir aš 1945/46 žiemą apvažiavom kone visas 
lietuvių DP stovyklas, kur tik buvo įkurtos lietuviškos gimnazijos, 
organizuodami at-kų kuopas. Kelionė prasidėjo bene Muenchene, Vokieti
jos pietuose, ir baigėsi Luebeke, Vokietijos šiaurėje. 1946 balandžio mėn. 
sukvietėm Tuebingene pirmąjį išeivijos moksleivių at-kų suvažiavimą. 
Netrukus po to Vytautas pakeičia mane, tapdamas Vokietijos moksleivių 
at-kų pirmininku ir atkurtos Ateities redaktoriumi.

Išemigravus Vytautui į Jungtines Amerikos Valstybes, mano ryšiai su 
juo ilgesnį laiką buvo nutrūkę. Jie atsinaujino 1966, kai Vytautas, jau 
politinių mokslų profesorius, ėmė beveik kasmet lankytis Vokietijoj. Nuo 
tada jis buvo dažnas Europos Lietuviškųjų studijų savaičių paskaitininkas. 
Paskutiniausiais Vytauto gyvenimo metais mudviejų senoji draugystė vir
to nuoširdžia bičiulyste, ypač kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma. Kelis 
kartus jis aplankė mane, uoliai susirašinėjom. Mudviem ypač rūpėjo, ar 
galima ir ar reikia dabarties Lietuvoj įgyvendinti kultūrinę autonomiją.

Pasisakydamas šiandieninės Lietuvos spaudoje, o ir išeivijos publi
cistikoje, mano bičiulis rodėsi pakankamai įžvalgus, ryžtingas ir drąsus, 
nes nevengė išeiti prieš įsigalėjusias visuomenės nuomones. Sakysim, jis 
laikė politiškai žalingomis pastangas kone visus, be gausių išimčių, 
lietuvius, buvusius komunistų partijos narius, murkdyti į vad. 
„voratinklį" ir tuo netiesiogiai juos varyti į „brazauskininkų" bučių, 
gelbstintis nuo „išdavikų" vardo ir gal net persekiojimo.

Nėra abejonės, kad su Vytauto Vardžio mirtimi išeivijos katalikai 
nustojo vieno geriausių jo kartos atstovų. Jo mirtis per ankstyva.

Vincas Natkevičius



ATVERSTOS KNYGOS JO TEBELAUKIA

Man buvo lemta būti kartu su Vytautu tos pačios Žemaitijos — Pla
telių parapijos ir valsčiaus — augintiniu. Jis gimė Beržoro bažnytkaimyje 
dviem metais vėliau už mane, o aš Visvainių km. Jis — žvejotojo, smulkaus 
prekybininko vyresnis sūnus, o aš — ūkininko vyr. sūnus. Jis baigė 
Palangos gimnaziją, kur tėvai persikėlė dėl darbo, o aš Skuodo-Plungės 
gimnaziją. Iki gyvenimo galo išlikome artimiausi draugai, nors keliavome 
skirtingais likimo keliais.

Jau gimnazistas Vytautas išsiskyrė savo gabumais, kūrybiškumu iš 
mūsų kitų moksleivių. Atostogų metu, po atlaidų ar kitomis progomis 
prie gražių Platelių-Beržoro ežerų pakrančių, ar prie Vytauto mamos 
vaišingo stalo kartu su žaviomis moksleivėmis Vytautas skaitydavo savo 
eilėraščius. Nors jis ir jaunesnis už mus kitus, bet jau stebino mus savo 
dailiojo žodžio kūryba. Jis buvo mums pavyzdys, jautėme garbę būti jo 
draugystėje.

Mudviejų draugystės nesuardė nei tremtis, nei skirtingos studijos bei 
profesiniai ar visuomeniniai įsipareigojimai, nei gyvenviečių atstumai.

Baigęs gimnaziją, vokiečių okupacijos metais ruošėsi kunigystės 
pašaukimui ir pradėjo studijuoti teologiją-filosofiją Telšių-Vilniaus-Eich
staetto (Vokietijoje) seminarijose. 1945 m. paliko kunigų seminariją ir tęsė 
filosofijos, literatūros studijas Tuebingeno universitete, kur ir aš pradėjau 
medicinos mokslus. Čia vėl abu džiaugėmės susitikę po ilgų karo audrų. 
Tuebingeno universitete buvome virš 300 lietuvių studentų. Gyvenimas 
buvo nuostabiai gražus, gyvenome privačiuose butuose, nes prancūzų 
okupacinė valdžia išvietintuosius DP studentus ir kitus nuoširdžiai globo
jo. Lietuviai studentai tęsė visas Kauno-Vilniaus universitetų tradicijas 
su korporacijomis, papročiais, o taip pat ir su studentiškais ginčais, bei 
„kautynėmis".

Tuebingene studijuodamas, Vytautas atgaivino Moksleivių ateitininkų 
sąjungą, tapdamas jos centro valdybos pirmininku (1946-48). Į centro 
valdybą buvau pakviestas ir aš kartu su Rože Šomkaite, Vytautu Vygan
tu, Pranu Joga, kun. Petru Patlaba (a.a.) ir kitais.

Vėliau JAV-bėse jis buvo Lietuvių studentų sąjungos ir jos fondo 
steigėju ir pirmininku, taip pat Studentų ateitininkų sąjungos pirmininku 
(1953), Ateitininkų Federacijos tarybos pirm. (1965); LF bičiulių vadovybės 
narys, Į Laisvę fondo steigėjas.

Vytautui vadovavimas buvo natūralus pašaukimas; su juo dirbti buvo 
vienas malonumas, pasididžiavimas, akademinis prasiturtinimas.

Jis buvo V. D. u-to (Kaune) senato narys (1989), Baltų studijoms 
skatinti draugijos (AABS) steigėjas ir pirm., Antrojo Lietuvių mokslo ir
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Vytautas ir Nijolė Vardžiai su juos 1993. IX. 7 aplankiusiu dr. Antanu Razma.

kūrybos simpoziumo programų vadovas (1973).
Atvažiavęs į JAV-bes, įsigijo doktoratą iš politinių mokslų Wiscon

sino universitete 1958 m., savo ypatingus talentus panaudojo politiniuose 
moksluose, 13 metų profesoriaudamas Wisconsino u-te. Vėliau (1968- 
1992) — Oklahomos universiteto pilnas profesorius, užimdamas įvairias 
vadovaujančias pozicijas moksliniuose seminaruose ir universiteto ad
ministracijoje.

Oklahomos u-to siunčiamas ar kitų kraštų universitetų kviečiamas 
Vytautas aplankė daug kraštų: Sovietų Sąjungą, Baltijos valstybes, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumuniją, Jugoslaviją, Rytų Vokietiją, Vakarų 
Europos kraštus, Japoniją, Korėją ir Kanadą. Dar 1993 m. pavasarį lankėsi 
Vilniaus u-te su paskaitomis, bet sugrįžęs skundėsi, kad ten blogos 
gyvenimo sąlygos atėmė jam daug jėgų.

Dar kelias savaites prieš jo mirtį Vytautą ir jo žmoną Nijolę aplankiau 
jų namuose, Norman, Oklahoma. Jis jau vėžio buvo apkankintas, bet jo 
dvasia buvo stipri: rūpinosi savo šeštojo veikalo užbaigimu. Jis taip pat 
buvo pasižadėjęs būti konsultantu ,,Lietuvių kovų ir kančių istorijai,,

/ 
kurią leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, vadovaujama 
Broniaus Nainio. Bent sąmoningai apie mirtį mažai tekalbėjo. Kai į Čika
gą atėjo liūdna žinia — Vytauto mirtis, mes keli Vytauto draugai: dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Petras Kisielius, dr. Vytautas Vygantas ir aš nuvy
kome pomirtiniam atsisveikinimui.

Oklahomos u-to vadovybė ir dvasiškija suruošė aukšto akademinio 
lygio pomirtinį atsisveikinimą ir laidojimo apeigas. Jo palaikai buvo 
palaidoti St. Joseph Cemetery, Norman, Oklahoma. Jis pats ir jo žmona 
Nijolė taip norėjo, nes didžiąją mokslinio gyvenimo dalį jis čia praleido, 
o jo žmona su trim vaikais čia gyvena.



A.a. Vytauto Vardžio šeima: iš k. — Vytautas S. jr., Elzytė Vardytė-Lietuvninkienė, Nijolė Vardie
nė, Ina Vardytė-George, Linas ir Rūta Vardyti.

Po laidotuvių, Nijolės pakviesti, aplankėme jų namus ir Vytauto stu
dijų kambarius. Ten stalai, lentynos ir net garažas buvo pripildyti kny
gomis, žurnalais, laikraščiais. Atverstos knygos, rašomi straipsniai laukė 
Vytauto grįžimo — visą tai užbaigti. Jo gyvenimo siūlas staigiai ir nelauktai 
buvo nukirptas. O Vytautas taip dar buvo reikalingas šeimai, lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje, Lietuvos atstatymui ir mokslo pažangai.

JAV-bėse Vytautas sukūrė šeimą su Nijole Rimkute ir užaugino penkis 
vaikus: tris dukras: Iną (vyras — Jerry George, anūkai — Matthew ir Vic
toria), Elzytę (vyras — Vytenis Lietuvninkas, anūkai — Julius ir Andrius), 
Rūtą ir du sūnus — Vytautą ir Liną. Dukros yra baigusios aukštuosius 
mokslus, sūnūs dar studijuoja.

Vytautas buvo paskendęs knygų bei žurnalų skaityme, pasiruošime 
paskaitoms bei seminarams, tad praktiškam gyvenimui daug laiko nelik
davo. Jo laimei Nijolė tvarkė pavyzdingai kasdieninį šeimos gyvenimą. 
Vardžiai turėjo persikelti į tolimą Oklahomą dėl geresnių profesoriavimo 
ir finansinių sąlygų. Su širdgėla jie paliko aktyvią Čikagos-Wisconsino 
lietuvių veiklą, gimines ir turėjo susigyventi su amerikiečių aplinka Ok
lahomoje. Tačiau laikas nuo laiko Vytautas su šeima dalyvaudavo įvai
riuose lietuvių renginiuose, seminaruose, LB tarybos suvažiavimuose, 
Dainavos studijų savaitėse.

Karo audros, gimtinės praradimas, finansiniai sunkumai nesustabdė 
Vytauto veržimosi į mokslo aukštumas. Tai gyvas pavyzdys, ką galima 
pasiekti darbu, talentu ir pasiryžimu.

Antanas Razma



Į Laisvę Fondo vadovybė 1992 m. Dune Acres, Indiana: iš k.— Juozas Baužys, Alfonsas Pargauskas, 
dr. Vytautas Vardys, dr. Kazys Ambrazaitis, Vidmantas Valiušaitis. Nuotr. M. Ambrozaitienės.

NETIKĖTAI PALAUŽTAS PLAČIAŠAKIS ĄŽUOLAS

Vytautą S. Žvirzdį-Vardį sutikau Tuebingeno universitete 1945 metų 
rudenj. Dėmesį atkreipė jo nebaigiamos diskusijos su vilniečiu Julium 
Kakarieka ant universiteto laiptų, bendrabutyje, Unros valgykloje ir 
Steinlacho alėjoje ties Uhlenbad. Vytautas, filosofijos studentas, atvyko 
į Tuebingeną apsiginklavęs filosofijos ir literatūros žiniomis iš Telšių, 
Vilniaus ir Eichstaetto seminarijų ir man atrodė tada visa galva aukštesnis 
savo išsilavinimu už kitus studentus. Tuo metu organizavome studentų 
atstovybe- Vytautas suorganizavo Moksleivių at-kų sąjungą ir buvo jos 
pirmininku, tada atkūrėme Gajos korp., tada steigėsi „Šviesos" sąjūdis. 
U-tete buvo virš 300 lietuvių studentų, vėtytų ir mėtytų karo audros, 
būdavo įdomūs studentų susirinkimai.

Nors mus skyrė 6 metų amžiaus tvora, tačiau nedelsiant tarp mūsų 
atsirado draugystė: tiek ideologiniai, tiek kiti organizaciniai darbai išgriovė 
visas tvoras ir ta draugystė be pertraukos išliko iki galo. Jau tada diskusi
jose bet kokiu klausimu Vytautas rodė stiprų nugarkaulį, buvo 
nepalenkiamas nei tuščių kalbų, nei svetimų idėjų.
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Tik atsitiktinai sustojus ties Vytauto S. Žvirzdžio — vėliau tapusio 
Vardžiu — rašomuoju stalu, būtų nuostolinga mesti tik paviršutinišką 
žvilgsnį į jo asmenybę, visuomeninius ir akademinius darbus, neaptarus 
tų darbų reikšmės. Subjektyvūs vertinimai, be duomenų, gali skaitytoją 
suklaidinti, nes buvome per daug artimi bičiuliai, dalinomės asmeniškomis 
išpažintimis ir nuodėmėmis, kurios nėra surašomos popieriuje, nei išsa
komos palaidais paragrafais.

Iš gyvenimo kaleidoskopo išimu tik keletą atmintinų vaizdų, kur gy
venimo kryžkelėse susitiko mūsų keliai ir ryškiau įrašė atmintinas vėžes.

Studijų metu Vokietijoje, Vytautas man labiausiai sužibėjo Reino 
konferencijoje. Būdamas MAS pirmininku, jis atidarė MAS konferenciją, 
nustelbė kitus laive vykusius parengimus ir virto visos Reino konferenci
jos oficialiu atidarymu. Tai buvo 1947 m. gegužės 20. Visi supratome 
Vytauto puikią to laiko orientaciją, stovint ant pokarinių griuvėsių. Tokio 
lygio susiėjimo vienos idelologijos žmonių už Lietuvos ribų daugiau 
nebuvo. Atmintyje pasiliko Vytauto žodžiai iš atidaromosios kalbos:

„...Mūsų pareiga šiandien yra budėti ne tik sveikos lietuvio 
dvasios, bet ir pačios tautos gyvybės sargyboje. Mums buvo lem
ta matyti, kaip Rytuose išaugo socialinis milžinas, kaip ateistinė 
idėja davė gyvenimui pavidalą, sukurdama kovojančio komunis
tinio žmogaus tipą, — mums tenka taip pat regėti, kaip Vakarų 
krikščionybė neįstengia persilaužti į kūrybinį kelią, dar nepajė
gia pati, totalistinės ir liberalinės dvasios įveikta, pavidalinti bend
ruomenės ir paskiro žmogaus gyvenimo...” Savo žodį užbaigė 
sekančiai:

„Jos (Reino konferencijos) tikslas — įkvėpti jėgų ne tik kovai 
su naujai žmoniją ir mūsų tautiečius užplūstančia beprasmingu
mo, buržuazinio nihilizmo ir pasislėpusio ateizmo banga, bet ir 
pasiryžimo aukotis už tikrojo ir amžinojo krikščioniškojo žmo
gaus ir krikščioniškosios bendruomenės kūrybą. Šitoji kova ir 
šitokia kūryba yra kartu neklaidingas ginklas žygyje už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą”. (Ateitis, 1947, rugsėjo mėn.)

Tai idealisto studento žodžiai, kurie ir vyresniesiems davė šviesos 
pakeliui į nežinomą rytojų, šalia stovintis Julijonas Būtėnas, spontaniškai 
sušuko: „Tai mūsų jaunasis pranašas”, — ir nuskubėjo Vytautą pasvei
kinti, o jį pasekė Ivinskis, Barzdukas, Maceina, Damušis, Natkevičius ir 
kt., kurių šviesūs veidai tebėra atmintyje. Tada pajutome, kaip aklinai 
sugrįžimo tėvynėn durys užtrenktos, dairėmės, kur toliau keliausime 
benamiai.

Vytautas atgaivino tremtyje Ateities žurnalą ir jį redagavo 1946-48 
metais, po to perdavė P. Jurkui. Atvykome į JAV tais pačiais 1949 metais. 
Vytautą suradau studijuojantį Helena, Montana, tęsiantį filosofijos studi- 
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1964.11.8 d. įvykusio LFB vadovybės posėdžio New Jersey mieste dalyviai. Iš k., sėdi: Kazys Ambro
zaitis, Juozas Gimtus, Juozas Brazaitis, Rožė Šomkaitė, Vytautas Vardys, Leonas Prapuolenis. Sto
vi: R. Rudys, Vytautas Vaitiekūnas, Vytautas Majauskas, Antanas Razma, Petras Kisielius, Anta
nas Mažiulis, Antanas Pocius, Šliažas.

jas. Jo laiškai prisidėjo, kad sutikau prisiimti uždavinį: perkelti Ateitį į JAV 
ir ją redaguoti. Pasikviečiau Vardžio siūlomą entuziastingą jaunųjų 
redakcinį kolektyvą. Paprašiau Vardžio straipsnio, nes tada moksleiviuose 
jautėsi baimė ir pasimetimas. Vytautas vėl ir šiame krašte pasirodė 
vadovu. Jis tada ramino:

„Jei yra Dievas, laisvės troškimą žmogui įdiegęs, yra ir laisvė. 
Jei yra laisvė — jinai taps ir mūsų tėvynės nuosavybė. Pagaliau, 
jei tikime į prisikėlusį Kristų, nėra argumentų netikėti į Lietuvos 
prisikėlimą. Ir daugiau — grįžimas į gimtąjį kraštą yra aksioma. 
Jis privalo būti kasdieninėj ryto ir vakaro maldoj: jau vien dėl to, 
kad grįžimas veda į betarpę galimybę atlikti prievoles savam 
kraštui". (Ateitis, 1950 m. balandis.)
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1952-58 m. studijuodamas politinius mokslus ir ruošdamas doktoratą 
Wisconsin universitete, netoli Čikagos, Vytautas artimai bendravo su 
įvairiomis lietuvių organizacijomis, Aktyviai dalyvavo LFB veikloje. 1958 
m. prof. J. Brazaitis perdavė jam Į laisvę žurnalo redagavimą, jį redagavo 
iki 1960 metų. Buvo vienas iš svarbiausių iniciatorių ir steigėjų „Į laisvę 
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti" ir buvo jo pirmininku. Tada jau pro
fesoriavo Wisconsino u-tete. Aktyviai dalyvavo LB. Šis laikotarpis 
ypatingai turtingas lietuviška veikla, knygų rašymu ir stipriais žingsniais 
į Amerikos ir pasaulinę žurnalistiką.

1968 metais buvo pakviestas į Oklahomos u-tetą, dėstė politinius 
mokslus, ilgus metus pirmininkavo politinių mokslų katedrai, tuo pačiu 
buvo direktorium ir to universiteto Muencheno Centro, Vokietijoje. Buvo 
narys Harvardo u-teto rusų tyrimų centro, gavo Fordo fundacijos ir Hoo
verio Instituto Stanfordo u-teto stipendijas, buvo Advancement of Baltic 
Studies prezidentu, keletą metų buvo garsaus Slavic Review žurnalo 
redakcijos kolektyve ir t.t. Tai tik maža dalis išvardintų pareigų. Tuo pačiu 
metu reikėjo rūpintis šeima, buvo pavyzdingas penkių vaikų tėvas, visi 
vaikai mokėsi kolegijose. Žmona Nijolė Rimkutė Vardienė dažnai 
juokaudavo, kad Vytautas, nuolatos lakstydamas tarp Tokijo, Korėjos, 
Washingtono, Muencheno, kartais sustoja ir Oklahomoj...

Nors mus ir mūsų Šeimas skyrė daug mylių, savo laimėjimais ir ne
sėkmėmis dalinosi laiškais ir telefonu. Savo laiškuose pasakodavo apie 
naujus sumanymus ir darbus, apie įspūdžius užsienio konferencijose. 
Atsiųsdavo savo knygų ir straipsnių puikius vertinimus ir recenzijas. 
Gaudavo kvietimų konsultacijoms tarptautinėje politikoje. 1971 m. kovo 
mėn. laiške atsiuntė kopiją savo straipsnio apie okup. Lietuvą New York 
Times kvietimu, kuris buvo atspausdintas vedamuoju (vasario 13). Dažnai 
amerikiečių spaudoje tilpdavo pasikalbėjimai kaip su sovietologijos 
ekspertu.

Laiškuose rašė ir nusiskundimų dėl savo izoliacijos Oklahomoje, ir 
kad draugai palieka jį vieną gyvenimo srovėje. Pavyzdžiui, 1981 m. 
gruodžio 18 laiške išvardino tų metų nemalonumus:

„...Nebuvo tai taikingi metai. Negalėjau praleisti neatsiliepęs į 
Remeikio... Kronikos, skirtos tik Vatikanui, paskelbimą Akiračiuose. Bet 
pamačiau, kad manęs niekas niekur nepalaikė iš saviškių. Gi Akiračiai 
atsikeršijo pereitą vasarą, apskelbdami mane pro-sovietinių tezių skelbėju. 
Mėnesį vėliau, Prancūzijoje, Greimas atsisakė dalyvauti Studijų savaitėje 
dėl to, kad ten buvo paskaita apie sukilimą. Su maniškėm sukilimo in
terpretacijom ir panašiai, atrodo, sunku buvo susiderinti Kavoliui. Kaip 
lapė, pasiprašęs iš manęs įvairių atspaudų — ir jų negrąžinęs, nors dukart 
buvo prašytas, — per Padėkos Dienos simpoziumą, girdėjau, įvairiais 
būdais mane išterliojo. Budreckis savo knygoje ,Lithuania 700 years'
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Vytauto Vardžio darbo stalas laidotuvių dieną. Nuotr. K. Ambrozaičio.

nukopijavo pažodžiui visą kelių puslapių straipsnį apie partizanus, visai 
nepažymėdamas šaltinio (rugs. 29,1970). Misiūnas (su Taagepera) knygos 
apie Baltijos valstybių pokarį rankraštyje implikavo Laik. Vyriausybę kaip 
gal atsakingą už žydų šaudymą ir taipgi išleidusią prieš žydus įstatymų, 
nors gal prieš savo valią. Skaičiau knygos rankraštį. Rekomendavau 
pataisas... Leidėjui protestavau net iki to, pasisakydamas prieš knygos 
leidimą, jei tai nebus pataisyta..." Ir t.t.

Vardys visą laiką buvo Į Laisvę fondo taryboje, praeitų metų (1993) 
pradžioje buvo išrinktas tarybos pirmininku. Į Laisvę fondas paruošė prof. 
Vardžio rinktinių raštų tomą spaudai. Patyręs savo ligą, pareiškė, kad 
pasekmes žinąs, bet kovosiąs iki galo. Jau pavojingai sirgdamas, važiavo 
pavasarį į Lietuvą konsultacijoms Vilniaus universitete. Išvažiuodamas 
pareiškė, kad tai esanti jo paskutinė kelionė į Lietuvą. Paskutiniais 
mėnesiais didvyriškai laikėsi, net skubiai ateinančią gyvenimo pabaigą 
dalinai slėpdamas nuo šeimos.

Prof. dr. Vytautas S. Vardys ieškojo sintezės tarp modernizmo ir mū
sų tautinių ir krikščioniškų vertybių. Ragino nesiginčyti, bet tolerantiškai 
kalbėtis su visais, nes iš komunikacijos ir dialogo kyla akcija. Nešant 
pilnutinės demokratijos idėjas į Lietuvą, pirmiausia susirūpinti politikos 
kultūra, kurios šiuo metu ten labai pasigedo. Atsisveikindamas su Lietuva, 
prašė rūpintis politinės kultūros ugdymu.

Kazys Ambrazaitis
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MEMORIAL TRIBUTE TO VITO VARDYS

Dr. Vito Vardys was the "stuff" 
that made America great. When he 
came to the United States, he not 
only had to learn the customs and 
mores of America, but he had to 
use a new language so essential for 
communication here. In spite of 
these challenges, he found a way to 
go to college, earn a degree, and ad
vance to graduate work and a 
Ph.D. in Political science at the Uni
versity of Wisconsin. By these ac
complishments, he demonstrated 
that he was a man of extraordinary 
abilities.

As a member of the Depart
ment of Political Science when Vito 
was hired, I was privileged to have 
had his friendship and scholarly as
sociation throughout his years at 
the University of Oklahoma. The 
real treat was his wide ranging inte
rests in the affairs of the world 
which stimulated the mind and en
riched the association with him. 
Even when I visited him on his 
death bed, the conversation turned 
to various events that were covered 
in the New York Times, which was 
laying on his chest, that he had 
read that day.

Vito's scholarship, authorship, 
and professional activities gave the 
Department much of which to be 
proud. His graduate students ap
preciated his expertise in Russian, 
Baltic, and East European affairs. 
His close relations and communica
tions with scholars and leaders in

Dr. W. F. Scheffer.

Dr. Vytautas Vardys buvo vienas 
iš tų asmenų, kuriais remiasi Ame
rika. Atvykęs į JAV, jis ne tik turė
jo susipažinti su Amerikos gyveni
mo būdu ir papročiais, bet ir išmok
ti tinkamai naudoti svetimą kalbą. 
Vis dėlto jis sugebėjo pradėti studi
jas kolegijoje, jas baigti, vėliau Wis
consino universitete gauti magistro 
ir daktaro laipsnius politinių moks
lų srityje. Tai rodo, kad jis buvo ne
paprastų gabumų žmogus.

Tuo laiku, kai Vytautas pradėjo 
dirbti Oklahomos universitete, 
buvau Politinių mokslų departa
mento narys ir per daugelį metų tu
rėjau garbę kartu su juo draugauti 
ir bendradarbiauti mokslo srityje. 
Ypatingai malonu buvo pajusti jo 
plataus masto dėmesį pasaulio 
problemoms, skatinantį protauti ir 
tuo praturtinantį bendradarbiavi
mą. Net ir tada, kai lankiau jį prieš 
mirtį ligos patale, mūsų pokalbis 
sukosi apie tos dienos New York 
Times liečiamus įvairius įvykius, o 
ką tik skaitytas dienraštis gulėjo ant 
jo krūtinės.

Departamentas didžiavosi juo 
kaip mokslininku, autoriumi, o taip 
pat jo profesine veikla. Jo studen-
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Nijolė Vardienė prie karsto, 1993.X.21.

many countries gave him insights 
which made his teaching and writ
ings uniquely his.

Vito will be long remembered 
not only as a scholar and teacher, 
but also as a real human being who 
cherished his friends and family. 
We will miss him in all the years 
ahead.

tai vertino jo nuomonę Rusijos, Bal
tijos kraštų ir Rytų Europos klausi
mais. Tamprūs ryšiai ir bendradar
biavimas su daugelio kraštų moksli
ninkais bei vadovaujančiais asmeni
mis praturtino jo įžvalgas. Visa tai 
jis saviškai perteikė savo paskaitose 
ir raštuose.

Vytautas bus ilgai prisimenamas 
ne tik kaip mokslininkas ir dėstyto
jas, bet ir kaip gili žmogiška asme
nybė, kuri ugdė savo draugus ir šei
mą. Mes ilgai jo pasigesime.

Walter F. Scheffer 
Regents' Professor Emeritus 
Of Political Science
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DR. VARDYS WAS A VERY DISTINCTIVE PROFESSOR

The way I remember, Dr. Vardys 
was a professor with a very dis
tinctive European style: he was 
rather formal, and quite strict in the 
classroom. He seemed to have high 
standards for his students to 
achieve. When a student would 
perform poorly, he would gently 
but forcefully say: "Come and see 
me after the class, we need to talk". 
In a way, he was a quiet man, but 
always thoughtful. Dr. Vardys was 
also very generous and caring: 
when I first arrived to Norman and 
could not get paid as a research 
assistant because of problems with 
my visa, Dr. Vardys was one of a 
few persons who actually offered to 
help me materially. He told me: 
,,We don't want you to starve". He 
also had a good (and very Euro
pean) sense of humour.

But above all, I remember Dr. 
Vardys as a teacher and as a man 
with a wide breadth of knowledge. 
There was not only his mastering of 
several foreign languages, but iso 
his ability (rather impressive) to 
keep up to date at a time when 
changes were occurring so rapidly 
in the Soviet Union. Thus no won
der that our first meeting was de
layed for a few days at the time of 
the 1991 August coup, while every
body was trying to get his opinion.

Finally, I would like to say that 
taking his graduate seminar great-
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Nathalie Gagnere 
Graduate student 
University of Oklahoma

Dr. Vardį prisimenu kaip labai iš
skirtinio europietiško stiliaus profe
sorių: buvo formalus ir gana griež
tas, iš savo studentų daug reikalau
jąs. Silpnesniuosius studentus jis 
pasikviesdavo: „Užeik pas mane 
po paskaitos, mums reikia pasikal
bėti". Tačiau studentais jis nuošir
džiai rūpinosi. Kai aš, ką tik atvy
kusi į Norman kaip jo tyrimų asis
tentė, dėl vizos problemų, kurį lai
ką negalėjau gauti algos, dr. Vardys 
buvo vienas iš nedaugelio, kuris pa
siūlė man paramą. „Mes nenorime, 
kad badautum", — pasakė jis. Jis 
turėjo taip pat ir labai puikų euro
pietišką humoro jausmą.

Tačiau labiausiai prisimenu dr. 
Vardį kaip dėstytoją ir kaip žmogų 
su plačiu žinynu. Ne tik dėlto, kad 
jis laisvai vartojo kelias svetimas 
kalbas, bet svarbiausia, kad jis su
gebėdavo būti gerai informuotas 
apie žaibiškai besikeičiančius įvy
kius Sovietų Sąjungoje. Tad nieko 
nuostabaus, kad ir mūsų pirmasis 
susitikimo posėdis turėjo būti 
kelioms dienoms atidėtas dėl tuo 
laiku prasidėjusio 1991 rugpjūčio 
pučo, apie kurio eigą visi mėgino 
gauti dr. Vardžio nuomonę.

Pagaliau norėčiau pasakyti, kad,



ly influenced me in my decision to 
study Eastern Europe affairs, pro
cesses of democratization and the 
role of Catholic Church. His class 
convinced me of the significance of 
all these questions and led me to 
choose a topic along these lines for 
my disertation.

jo įtakoje besiruošdama magistrui, 
apsisprendžiau tolimesnėms Rytų 
Europos, jos demokratizacijos pro
ceso ir Katalikų Bažnyčios rolės 
studijoms. Dr. Vardžio paskaitos 
nulėmė šių temų svarbą ir paskati
no įjungti jas į mano disertacinį 
darbą.

37

Prof. V. Vardžiui atminti ir jį pagerbti Oklahomos universiteto Politinių mokslų departamentas įstei
gė specialų žymenį, pavadintą prof. Vardžio vardu, skiriamą šio departamento doktorantams už iš
skirtinius mokslo darbus bei tyrimus.



Vytauto Vardžio 1993.VI.20 Detroite skaityta pa
skaita buvo išleista atskiru leidiniu ir Lietuvoje. 
Išleido ĮLF Lietuvos filialas.

VYTAUTAS VARDYS

PRARASTOS PROGOS NEGRĮŽTA

Prieš keletą metų, kalbėdamasis su vienu labai aktyviu lietuvių veikėju 
išeivijoje, kuris save laikė svarbiu politiku, siūliau jam savo darbe naudotis 
mūsų JAV universitetuose dirbančių politinių mokslų specialistų 
patarimais. Bet jis man labai tvirtai atšovė, sakydamas, kad jam politinių 
mokslų specialistų nereikia, nes ,,geram politikui reikia tik sveiko proto, 
kurio aš pakankamai turiu". Tai buvo gana siauro žmogaus nuomonė, 
bet, deja, tokių žmonių mūsų tarpe buvo, ir yra ir dabar. Tokie „sveiko 
proto" pilni mūsų išeivijos „politikai" nesugebėjo nei nenorėjo suprasti 
bei įvertinti tokių žmonių, kaip Vytautas Vardys. Nesugebėjo jo min
timis bei patarimais pasinaudoti ir beatgimstančios Lietuvos politikai nei 
Sąjūdžio klestėjimo metais, nei dabartiniu LDDP valdymo laiku. O Lie
tuvai politinių mokslų specialistų trūko ir tebetrūksta.

Tiesa, Vytautą Vardį labai vertino pasaulinio masto mokslininkai ir 
politikai. Jis buvo laikomas Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos politikos 
specialistu ne tik JAV politikų (kongresmanų, senatorių ir JAV vyriausy
bės pareigūnų), bet taip pat ir Europos valstybių vadovų. Yra įdomu 
pastebėti, kad jam teko dalyvauti diskusijose ir konsultuotis buv. Sovietų 
S-goje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Korėjoje ir Japonijoje. 
Tiesa, jį taip pat labai vertino jo idėjos draugai — Lietuvių Fronto bičiuliai,
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ateitininkai ir Lietuvių Bendruomenės veikėjai. Jo paskaitos būdavo gerai 
paruoštos, gilios ir turiningos. Žinoma, „sveiko proto" politikams jos 
nebuvo suprantamos. Turbūt nesugebėjo Vardžio suprasti nei dabartiniai 
Lietuvos valstybininkai, nes išklausę jo labai svarbią paskaitą pernai 
Detroito konferencijoje (dalyvaujant net ir dabartiniam premjerui 
Šleževičiui), grįžę namo, tęsė ir tebetęsia savo darbą ta pačia kryptimi, 
nors Vardys ten buvo davęs labai rimtų pasiūlymų krypties pagerinimui. 
Turbūt ir šiuo atveju „sveikas protas” nenori nieko bendro turėti nei su 
mokslu, nei su logika.

Ir taip su Vytauto Vardžio nelaukta mirtimi Lietuva prarado progą 
pasinaudoti jo mintimis, jo patarimais ir jo paties veikla. Vytautas Lietuvai 
ir lietuviškiems reikalams visuomet rasdavo laiko. Išeivijoje kai kurie mūsų 
jį girdėjome su džiaugsmu ir laikėme sau privilegija jo klausytis. Amerika 
ir kiti kraštai skaitė jo straipsnius, jo knygas ir toliau jas skaitys. Jo 
bendraminčiai lietuviai jo niekuomet neužmirš. Tik gaila, kad Lietuvos 
vadovai — ir „dešinieji", ir „kairieji" juo nepasinaudojo. Jis buvo Lietuvos 
turtas, kuris buvo taip lengvai pasiekiamas, jeigu to tik būtų norėta. 
Gyvenimas bėga, o prarastos progos dažnai jau nebegrįžta.

Asmeniškai Vytautą pažinau daugiau iš jo raštų bei paskaitų. Susiei
davom daugumoje lietuviškose konferencijose, pasikeisdavom nuomo
nėmis ir vis sakydavom, kad reiks kada nors rasti laiko atsisėsti ir daug 
išsikalbėti. Bet abu buvome labai užsiėmę ir vis laukėm, kad kada nors 
rasim daugiau laiko... Ir taip tas laikas jau baigėsi. Neišnaudojau progų 
ir praradau savo kolegą, negalėjęs jo pilnai išklausyti. O gal jau yra laikas 
mums visiems mokytis turimų progų neprarasti?

Vytautas Bieliauskas

VARDŽIO PALIKIMAS — ŠIŲ DIENŲ VISUOMENININKAI

Pokarinėje Vokietijoje lietuvių pabėgėlių dalis buvo susispietusi mažo 
Bavarijos miestelio Eichstaetto apylinkėse. Čia juos traukė 1944 m. vasarą 
iš Lietuvos persikėlusi visa Kauno kunigų seminarija su rektoriumi L. 
Tulaba. Klierikų giminės, draugai ir pažįstami norėjo būti arčiau vieni kitų 
ir čia sulaukti karo pabaigos. Karui pasibaigus ir amerikiečių kariuomenei 
užėmus Bavariją, visi užsieniečiai buvo patalpinti gretimame Rebdorfo 
lageryje. Ten susidarė ir gerokas būrys lietuvių.

Vienas iš seminarijos klierikų buvo Vytautas Vardys (Žvirzdys), kar
tu su seminarija pasitraukęs iš Lietuvos. Rebdorfo lageryje tuo metu at
sirado ir Vytauto motina su antruoju sūnumi Broniu. 1945 m. vasarą
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nemaža grupė klierikų iš seminarijos išstojo ir persikėlė į šį lietuvių lagerį. 
Tą pačią vasarą, rektoriui Tulabai pradėjus, susiorganizavo ir pati pirmo
ji lietuvių gimnazija šiapus geležinės uždangos. Vytautas Vardys taip pat 
išstojo iš seminarijos ir įsiregistravo Rebdorfo stovykloje, tačiau čia 
nuolatos negyveno: studijavo filosofiją Tuebingeno universitete, o sto
vykloje pasirodydavo tik atostogų metu. Jo brolis Bromus lankė gimnazi
ją. Jis buvo visiškai kitoks negu Vytautas: Vytautas buvo intelektuali
nis-pedagoginis žmogus, o Bronius buvo grynas sportininkas ir pasaulė
žiūriniais klausimais sau galvos nekvaršino.

Pradėjus veikti gimnazijai, organizavosi ir moksleiviai ateitininkai. 
Visa tai negalėjo atsitikti be Vytauto Vardžio žinios, nes pirmoji MAS cent
ro valdyba jau buvo sudaryta Tuebingene. Vardys buvo tos valdybos na
rys. Pirmininku buvo V. Natkevičius. Kadangi Eichstaetto gimnazija bu
vo pirmoji ir tuo metu didžiausia, ir be to buvo Vardžio „namai", tai ir 
pirmieji MAS žingsniai buvo čia pradėti. Pirmieji susirinkimai buvo net 
slapti. į juos mane pakvietė 8-tos klasės mokinys Antanas Bunga. Viena
me tokiame susirinkime kalbėjo ir iš Tuebingeno atvykęs studentas Vy
tautas Vardys. Tai buvo pirmasis mūsų susitikimas. Kalbėjo jis labai įdo
miai; mes, ano meto gimnazistai nebuvome iki tol nieko panašaus gird
ėję. Nebuvo tai nei pamokslas, nei paskaita. Tai buvo labai logiška, rami, 
bet kartu ir entuziastinga kalba. Viso to jo pranešimo tema, kiek atsime
nu, buvo tokia: „Jaunimui reikia idealų. Pasaulį valdo idėjos; jos galin
gesnės už viską. Tauta be idealizmo negali išlikti". Kalbėjo jis tada ilgo
kai, bet mes žavėjomės jo minčių dėstymu ir net nusiminėm, kai užbai
gė. Nenorėjom skirstytis.

Vėliau Vytautas Vardys organizavo visą seriją kursų, vasaros ir žie
mos stovyklų ir suvažiavimų. 1947 m. tapęs MAS centro valdybos pirmi
ninku, rengė susitikimus, posėdžius ir suorganizavo tokį moksleivių 
branduolį, kurio nariai dar ir šiandien išeivijoje reiškiasi. Pagrindinė šio 
branduolio sudarymo vieta buvo mažai kam žinoma „Obere Kalle" 
stovykla Alpių kalnuose, įvykusi 1947 m. vasarą. Šios stovyklos dalyviai 
dar ir šiandien jaučiasi priklausą specialiam ateitininkų būriui, kuris judino 
ir palaikė katalikų pozicijas visuomeninėje veikloje, šios grupės sudary
mas yra turbūt didžiausias Vardžio palikimas. Tokį branduolį suburti, 
užangažuoti ir palaikyti Vardys negailėjo nei energijos, nei laiko. Jau tada 
jo pažįstami sakydavo, kad „Vytautas gyvena traukiniuose", lankyda
mas ir vizituodamas savo idėjos draugus po visą Vakarų Vokietiją.

Todėl nereikia stebėtis, kaip greitai ateitininkai susiorganizavo ir 
persikėlę per Atlantą. Čia Amerikoje Vardžio suorganizuoti moksleiviai 
tapo studentais ir išsirinko jį Studentų ateitininkų sąjungos pirmininku.

Ši jo sutelktoji grupė turbūt labiausiai ir liūdi, netekusi savo vadovo.

Antanas Sabalis
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JIS ĮDIEGĖ ŠIRDYSE MEILĘ IDEALAMS

Retai gyvenime pasitaiko progos savoje bendruomenėje idėjiškai 
paveikti ištisą kartą jaunų žmonių, o tokią situaciją suvokti ir ją realizuoti
— tai dar retesnis reiškinys. Ir todėl Vytautas S. Vardys yra tikrai svarbi 
ir gilios pagarbos verta asmenybė pokarinės išeivijos lietuvių krikščioniškai 
jaunuomenei.

Po II pasaulinio karo išeivijon (tada tremtin) patekę lietuviai, laikinai 
susibūrę i „dypukų” stovyklas, bandė atnaujinti įvairiausias lietuviško 
gyvenimo išraiškas. Ir taip išdygo įvairiausios socialinės jungtys — nuo 
geležinkeliečių klubų iki tauragiškių grupių. Ieškota būdų, kaip pras
mingai praleisti tą laikinąjį tremties laikotarpį. Toj judrioj lietuviškoj 
visuomenėj buvo ir daug mokyklinio jaunimo. Sukurta mokyklinė sistema 
juos apjungė, tačiau stovyklinis gyvenimas sukūrė daugiau laisvalaikio 
negu progų jį prasmingai išnaudoti. į šią tuštumos areną įžengia iškalbus, 
tvirtų įsitikinimų, krikščioniškų idealų meile degantis žemaičių kilimo 
jaunuolis. Tapęs Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos pir
mininku, jis uoliai ėmėsi organizacinio darbo suburti gimnazistus visose 
Vak. Vokietijoje esančiose lietuvių tremtinių stovyklose. Kaip grybai po 
lietaus išdygo naujos organizacinės jungtys — moksleivių ateitininkų 
kuopos. Nebereikėjo pogrindžio veiklos, nes po pamokų ar vakarais 
rinkdavosi jaunimas į savo susirinkimus ir čia jaunam, kūrybiškai 
nusiteikusiam moksleiviui susidarė plačiašakės galimybės formuotis. Savo 
prasmę šiame gyvenime suvokti ir savoj visuomenėj reikštis bei ateities 
gyvenimui pasiruošti ateitininkų veiklos rėmuose buvo tikrai tinkamos 
sąlygos. Nuo tokių reiškinių, kaip pravesti susirinkimą, kaip valdyboje 
organizuoti savo grupės veiklą, dalyvauti iškalbų pratybose iki pirmųjų 
kūrybinių žingsnių literatūrinėje srityje — tai buvo tuometinių moksleivių 
ateitininkų planai ir darbai. Ir visa ši akcija buvo paženklinta vertybių 
ugdymu tos veiklos rėmuose, kuri formavosi krikščionišku pagrindu ir 
lietuvišku koloritu. Atkurtas Ateities žurnalas, suorganizuota visa eilė 
rajoninių suvažiavimų ir konferencijų, kuriose jaunieji plėtė savo horizon
tus, susipažino su naujais idėjinės bendrystės draugais iš įvairiausių vietų
— nuo Alpių kalnų papėdžių iki Vokietijos ir Danijos pasienio kampe 
įsikūrusių stovyklų. Itin atmintinos anų laikų iniciatyvos — tai pirmoji 
MAS stovykla Obere Kalle — Alpių kalnuose ir Reino konferencija, kai 
daugiau negu 700 at-kų plaukė šia garsia vokiečių upe 3 paras, jų tarpe 
ir didelė moksleivių grupė. Ten klausėmės A. Maceinos epochinės kalbos 
apie Antikristą, o moksleiviams buvo pirmą kartą proga pažinti Juozą 
Girnių, mus supažindinusį su lietuvių tautiniais bruožais.

Jei dar šiandien veikia Moksleivių ateitininkų sąjunga, jei plačiai
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Dr. Vytautas Vygantas, dr. Petras Kisielius ir dr. Antanas Razma po laidotuvių V. Vardžio kambary.

reiškiasi jos auklėtinių eilės lietuviškoje visuomenėje (vienas jų pavyz
dys — PLB atstovas Lietuvoje su teise dalyvauti dabartinės vyriausybės 
posėdžiuose bei parlamento sesijose), jei jau 40 metų vis dar eina Lituanus 
žurnalas — tai pradinis ir pagrindinis visų šių pastangų nuopelnas 
priklauso Vytautui Vardžiui. Jis su savo centro valdyba, kurioje ryškų 
vaidmenį atliko Virginija Grajauskaitė (Gureckienė), Zigmas Kungys, 
Jonas Norkaitis, Rožė Šomkaitė ir kt., sukūrė tokią stiprią, kūrybiškai 
gaivią jaunųjų ateitininkų kartą, kuri savo ruožtu sugebėjo tą dvasią 
perkelti į užjūrius. Ir ateitininkija tada tapo tikrai globaliniu sąjūdžiu 
— berods pirmuoju tokiu reiškiniu Lietuvos istorijoje. Atlygins Aukš
čiausias Vytautui už jo tokius epochinius darbus ir begalines pastan
gas lietuviško jaunimo ugdyme.

Palietė Vytautas kiekvieną iš mūsų ir savaip paveikė. Mano galvose
noje ir vaizduotėje dar ir šiandien labai ryškus vienas anglų zonos 
moksleivių ateitininkų susibūrimas. Pagrindine programos dalim buvo 
Vytauto pravestas pašnekesys apie idealą. Be užrašų, su jam įprastu 
oratoriškų dinamiškumu jis įdiegė klausytojų širdyse meile savo idealui. 
To idealo nepasiekiamumas, tačiau nuolatinis artinimasis prie jo, vis
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brandesnis savo idealo supratimas ir tuo pačiu savo gyvenimo įprasmi
nimas šioje žemėje — visa tai išreikšta intelektualiai, bet kartu taip 
paprastai, taip suprantamai ir kartu įtikinančiai, uždegančiai ir giliai 
klausytoją paveikiančiai. Mano gyvenime tai viena retų progų ir 
privilegijų išgyventi ir patirti tokį įdėjinį šedevrą. Vytauto gyvenimas 
buvo plačiašakis, bet mano širdyje tas pašnekesys pasiliko kaip jo 
brangiausia dovana, vertybiškai paveikusi vieną savo jaunesnių draugų 
visam gyvenimui.

Vytautas Vygantas

JIS BUVO MUMS DIDELIS AUTORITETAS

Su Vytautu Vardžiu (tuomet dar Žvirzdžiu) susipažinau pokario Vo
kietijoje apie 1947-sius metus. Sąlygas pažinčiai suteikė pabėgėliu 
stovyklose atgaivinta ateitininkų veikla. Vytautas tuo metu jau buvo 
mokslus įpusėjęs studentas, pirmininkavo Moksleivių ateitininkų centro 
valdybai, na o aš tik ką įstojęs į ateitininkų organizaciją ketvirtos klasės 
gimnazistas. Mus skyrė išeito mokslo ir beveik dešimties metų amžiaus 
tarpas, tad apie artimesnę bičiulystę negalėjo būti nė kalbos. Vytautas 
mums buvo didelis autoritetas. Jį idealizavome ir jo ramiai, be patoso, 
perduodamas mintis su dėmesiu priimdavome ir stengdavomės įsidėmėti.

Iš Vokietijos laikų gerai prisimenu V. Vardžio vadovybėje ruoštas 
moksleivių ateitininkų stovyklas Garmische ir Memmingene. Šiuose 
susibūrimuose Vytautas pravedė pokalbius ideologiniais, etikos, 
visuomeniniais klausimais. Mes, pabėgėlių stovyklose gyvena vaikai, kaip 
kempinė sėmėmės kiekvieną kalbėtojo pateiktą nuomonę ar pravestą 
pašnekesį apie bibliografinės medžiagos, straipsnių, įdomesnių citatų kar
totekos organizavimą. Jo teiktais tos srities patarimais dar ir šiandien 
vadovaujuos.

Prisimenu man ir Juozui Maneliui (dabar jau mirusiam) duota stiproką 
pabarimą už savųjų inicialų išskaptavimą Alpėse žaliuojančiame medy
je. Mudviem tai būta efektyvios ekologinės pamokos. Jos dėka tapau gam
tos draugu dar tada, kai tai nebuvo madinga.

Emigravus į JAV-es, su Vytautu pasimatėme New Yorke 1952 metų 
tarpkalėdinių atostogų metu Laisvosios Europos komiteto sukviestame 
stipendininkų suvažiavime. Vytautas tuo metu jau buvo baigęs pirmines 
studijas Montanos valstijoje esančioje Carroll kolegijoje ir buvo pradėjęs 
siekti magistro laipsnio Wisconsino universitete. Aš tebuvau pirmojo kur
so inžinerijos studentas. Stipendijos mums buvo suteiktos pasirašius raštą, 
kad baigę mokslus, jei Lietuvai pavyktų atgauti nepriklausomybę, grįžime
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1986.IX.27 politinės LFB konferencijos Čikagoje simpoziumo dalyviai: iš. k. — dr. Bronius Nemic
kas, Algimantas Gečys, dr. Vytautas Vardys, Teodoras Blinstrubas, dr. Domas Krivickas, Vytautas 
Kamantas. Nuotr. K. Ambrozaičio.

ir darbuosimės savo krašto gerovei. Ekonominiais sumetimais po metų 
kitų stipendijų teikimas buvo nutrauktas, žurnalistams suradus, kad 
stipendijos buvo finansuojamos iš JAV žvalgybos įstaigoms skirtų lėšų. 
Prisimenu, kai stipendininkų suvažiavimui pasibaigus, Rožė Šomkaitė 
Vytautą ir mane pakvietė į savo butą vakarienei. Ten pirmą kartą sutikau 
prof. Juozą Brazaitį ir teisininką Vytautą Vaitiekūną. Pokalbio būta 
dinamiško, liečiusio įvairias gyvenimo sritis. Man baigus studijas ir 
įsijungus į Lietuvių Bendruomenės aktyvią veiklą, daugelį metų naudo
jaus Brazaičio, Vaitiekūno ir Vardžio patarimais ir konkrečia talka.

1970 metų rudenį tuometinio JAV Lietuvių Bendruomenės pirminin
ko Vytauto Volerto buvau pakviestas įeiti į Krašto valdybą visuomeninių 
reikalų vicepirmininko pareigoms. Pareigos apėmė rūpestį Lietuvos 
laisvinimo veikla. Vos prieš keletą metų šion sritin JAV LB formaliai buvo 
įsijungusi, tad matėme reikalą Philadelphijoje suruošti pirmąsias JAV LB 
politinių-visuomeninių studijų dienas. Pavyko man tada pranešėjais- 
paskaitininkais gauti Baltijos valstybių skyriaus Valstybės departamente 
viršininką Doyle Martin ir garsėjantį politologą, knygų autorių, dr. Vy
tautą Vardį, tuo metu jau pilno profesoriaus titulu dėsčiusį Oklahomos 
universitete ir vadovaujantį universiteto sovietinių studijų centrui Muen-
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chene. Jei Martin sutikimas kalbėti lietuviams, ir dar LB renginyje, buvo 
nemaža to meto sensacija, tai jo pareiškimas, kad „JAV nesiekia Baltijos 
valstybių nepriklausomybės, o tik teisės joms apsispręsti", — aukščiausio 
laipsnio visuomeninis šokas. Valstybės departamento pareigūno pareiš
kimas Vardžio nestebino. Jis jau anksčiau buvo bandęs atkreipti vieno 
laisvinimo veiksnio — Amerikos Lietuvių Tarybos dėmesį šiuo reikalu. 
Vardžio patarimų buvo atsisakyta klausyti. Daug lengviau ALTos 
vadovams buvo nuvykti į Washingtona prieš Vasario 16-ją, ten 
nusifotografuoti, o į Čikagą sugrįžus teigti, kad Amerika Lietuvos inkor
poracijos į Sov. Sąjungą nepripažįsta, o ALTa stovi tautos reikalų 
sargyboje.

Iš minėtų politinių studijų dienų akyse stovi vaizdas, kaip V. Var
dys, į šalį pasivedęs tik ką baigusį kalbėti jauną politologą, barė jį už 
nepasiruošimą kalbėti skirtąja tema. Baramasis tylėjo ir priėmė vyresnio
jo kolegos konstruktyvią kritiką. Žinojo, kad Vardžio paskaitos 
pasirašytos, kiekvienas žodis pasvertas, bibliografija nurodyta. Man tai 
priminė prieš daugelį metų V. Vardžio man asmeniškai teiktą ekologinį 
pamokymą. Jauno akademiko pavardės sąmoningai neminiu. Jis tapo 
brandžiu mokslininku ir visos eilės apie Lietuvą veikalų autoriumi.

Paskutiniai mano pokalbiai su dr. V. Vardžiu lietė jo paskaitą JAV 
LB politinėje-visuomeninėje konferencijoje praeitų metų birželio 18-19 
dienomis Southfielde, Michigan. Telefonu, prieš išvykdamas kuriam laikui 
Lietuvon, jis priėmė mano kvietimą konferencijoje dalyvauti. Parinko ir 
paskaitai vardą: „Politinė kultūra Lietuvoje ir laiko reikalavimai". Ap
silankymas Lietuvoje temai suteikė papildomų faktų, kuriuos V. Vardys 
pateikė gausiai trijų šimtų klausytojų auditorijai. Paskaitos klausytojų 
tarpe buvo Lietuvos ministras pirmininkas Ad. Šleževičius, partijų lyderiai 
A. Sakalas ir R. Ozolas, Seimo narys S. Šaltenis ir kt. Praeitų metų Į laisvę 
žurnale, liepos numeryje, išspausdinta dr. Vardžio paskaita yra Lietuvos 
problemų brandi analizė ir kartu receptas nepriklausomybę atgavusiai 
valstybei.

Ilsėkis, mielas Vytautai, ramybėje, žinodamas, kad savo tautai atidavei 
su kaupu!

Algimantas S. Gečys
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Prieš 50 metų —
KELIO Į LAISVĘ PRADŽIA

Pasipriešinimas raudonajai okupaci
jai pokario laikotarpiu — sunkiausias ir 
tragiškiausias Lietuvos istorijoje, pa
reikalavęs daugybės aukų. Kiek jų, lais
vės kovotojų, miškuose žuvusių, nu
kankintų, išniekintų, istorijos užmirš
tų, iškentėjusių Sibiro lagerių baisybes 
ir iš ten negrįžusių? Dar ir šiandien tiks
liai nežinome. Todėl ypač mums svar
būs ir brangūs likusių gyvų kovotojų 
prisiminimai, ilgus metus rinkti Aukš
taitijos krašte: Panevėžio, Kupiškio, 
Biržų, Pasvalio, Pandėlio, Rokiškio, 
Anykščių apylinkėse. Kaip prisimena 
daugelis buvusių kovotojų, priešintis 
grįžtantiems iš Rytų raudoniesiems

okupantams pradėta paskutiniais vo
kiečių okupacijos metais, 1944-taisiais. 
Tai buvo ilgo, sunkaus ir kruvino kelio 
į laisvę pradžia. 1945-tais metais parti
zaninis judėjimas apėmė visą Lietuvą. 
Kraštas buvo suskirstytas į apygardas, 
apygardos — į rinktines, rinktinės — į 
kuopas, būrius. 1946 metų rugsėjo mė
nesį buvo sudarytas vyriausias gink
luotų partizanų štabas.

Panevėžio krašte buvę Lietuvos kari
ninkai kpt. Juozas Krištaponis ir leit. 
Danielius Vaitelis ėmė organizuoti vy
rus, iš Kauno gabeno ginklus, kasė bun
kerius. Žuvus kpt. J. Krištaponiui, leit. 
Veitelis sukūrė partizanų „Vyčio” apy-
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Gretimame puslapy: Žaliosios girios partizanai. 
Iš Panevėžio partizanų parodos, surengtos 
Lietuvių dailės muziejaus, Lemonte.
Apačioj ir sekančiame psl. — sušaudytų Kupiškio 
partizanų kūnai. Nuotraukos gautos iš Lietuvos 
Romo Kauniečio dėka. Jo straipsnyje daugiau 
detalių.

gardą, kuriai vadovavo iki savo žūties. 
Jo būrį sudarė 80 žmonių, o „Vyčio” 
apygardoje veikė net 30 partizanų bū
rių. Būriuose vidutiniškai buvo 10-30 
žmonių. Ramygalos apylinkės partiza
nams iki 1947 vadovavo kpt. Edminavi
čius („Rupužėnas”), Upytės miškuose 
— mjr. Januškevičius, 1945 m. apsupty
je žuvęs. Kupiškėnų krašte vienas talen
tingiausių partizaninės kovos vadų bu

vo Antanas Starkus, pravarde „Mon- 
tė”, buvęs desantininkas.

Eiliniai kaimo vyrai, o ypatingai 
jaunimas, vengdamas mobilizacijos į 
sovietinę kariuomenę, ėjo į miškus. For
mavosi partizanų būriai, rinktinės, 
apygardos. Maždaug iki 1947 metų 
Aukštaitijos kaimuose padėtį kontrolia
vo partizanai, nors valsčiuose jau veikė 
stribų („liaudies gynėjų”) batalionai, o 
bažnytkaimiuose buvo dislokuoti 
NKVD garnizonai. Daugėjo provokaci
jų. Vietiniai stribai rodė kelius, sodybas, 
miškus, kur kovojo arba lankėsi partiza
nai. Į miškus buvo siunčiami MGB-istai, 
persirengę partizanais. 1950 metais Ra
mygalos apylinkių partizanus sekė 38 
kvalifikuoti KGB agentai, tokie kaip 
„Vincė”, „Beržas”, „Namas”, „Bel”, 
„Polivarkas”, „Znakomyj”, „Batvi
nis”, išdavę po kelis ar keliolika parti
zanų. Ramygalos-Krekenavos apylinkė
se agentas „Šaržas” su agentu „Grigu” 
išdavė 61 partizanų.

Ilgai nebuvo žinomos pandėliečių

47



partizanų Bulavo Juozo, Andriuškevi
čiaus Petro, Bulovo Antano, Kirstuko 
Juozo, Katelės Jono ir poetės Glemžai
tės Dianos žuvimo aplinkybės. Visai 
neseniai KGB archyvuose rasta medžia
ga, įrodanti jog šiuos partizanus sunai
kino KGB agentas Lūža Alfonsas, sla
pyvardžiu „Maskva", kilęs iš Didsodės 
km., Rokiškio rajono. Jis išdavė ir su
naikino virš 30 partizanų.

1949-56 metais beveik visi likę gyvi 
partizanai su provokatorių, šnipų, KGB 
agentų pagalba buvo suimti ir sunaikin
ti. Didelė dalis partizanų rašytų eilėraš
čių, dienoraščių taip pat pateko į KGB 
rankas.

Buvęs panevėžietis Antanas Žygas, 
tarnavęs vokiečių armijoje, po karo pa
rašiutu išmestas Žaliojoje girioje, su sa
vim turėjo iš Vokietijos atsivežtą foto 
aparatą, kuriuo jis fotografavo partiza
nų gyvenimo vaizdus. Apie 50 nuotrau
kų ir tiek pat negatyvų išsaugojo A. Žy
go brolis. Nuotraukose matomi partiza
nai identifikuoti.

Kupiškėnų partizanų nuotraukų ne
gatyvai, kaip apie tai 1985 m. papasako
jo partizano Sabaliausko Viktoro („Kir
vio") ryšininkas Juknevičius Kazys, bu
vo paslėpti netoli Kupiškio, šepetoje, 
durpių kraiko fabrike, viename antro 
aukšto laiptinės turėklų. 1964 metais 
fabrikas sudegė iki pamatų, o nesude
gusi medienos dalis leista panaudoti ku
rui. Pjuvenų krūvoje ir buvo rasti per 
stebuklą išlikę 36 negatyvai, suvynioti 
į laikraštinį popierių. Juos darė buvęs 
Pašepečių ir Šimonių girios partizanų 
ryšininkas Juknevičius Kazys, gimęs Ši
monių valsčiuje, Lanauskų km., kovo
jęs Skapagirio miške leit. Vaidakavi
čiaus vadovaujamame būryje, vėliau ka
lėjęs Rusijos lageriuose, šiuo metu 
gyvenantis Panevėžyje.

Tolesnis šių negatyvų kelias labai pa
prastas. Juos atgaivinti patikėjau pane
vėžiečiui fotomenininkui Stanislovui 
Bagdonavičiui.

Romas Kaunietis
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Kiekvienas pasakojimas, kiekvienas liudijimas ir dokumentas iš Lietuvos par
tizanų kovų prieš raudonąjį okupantą laikotarpio yra vertingas įnašas į tų laikų 
heroiškos lietuvos istorijos atkūrimą. 1992 m. rudenį Į laisvę Nr. 114 prisiminė
me poetą Bronių Krivicką, tapusį partizanu ir žuvusį 1952 m. rugsėjo 21 d. prie 
Raguvos. Bronius Krivickas ir jo kovos draugai yra taip pat pavaizduoti ir į Lais
vę fondo premijuotame rašytojo Jono Mikelinsko romane „Nors nešvietė laimė
jimo viltis”. Čia spausdiname ką tik iš Lietuvos gautą Vlado Strigūno parody
mą, užrašytą 1993 m. lapkričio 6 d. apie dviejų partizanų mirtį ir jų palaidojimą. 
Šį parodymą kartu su keliais paaiškinimais bei užsklanda atsiuntė (per dr. Albiną 
Šmulkštį) poetas Eugenijus Matuzevičius.

Red.

DVIEJŲ PARTIZANŲ MIRTIS

Vlado Strigūno parodymai:

„Tai buvo 1952 m. rudenį. Sek
madienį, anksti ryte aš buvau išėjęs 
į mišką (netoli Raguvos -E.M.) gry
baut. Grybaudamas išgirdau keistą 
ūžesį, kuris sklido nuo miško pa
kraščio. Buvau jau pilną krepšį pri
sirinkęs baravykų, matau — atbėga 
švogerka Eigirdienė ir sako:

— Vladai, visas miškas apsuptas 
ruskių... Nebevaikščiok. Bėk na
mo...

Aš palengva, neskubėdamas ei
nu, baigiu išeit prie savo gryčios 
palei Nevėžį, tik suriko ruskis:

— Stoj! Stoj! — ir aš sustojau.
Matau, telefono laidai netoli nu

tiesti, o mano namai buvo kitapus 
Nevėžio. Parvarė tas kareivis mane 
į namus. Čia žiūriu, iš Kvetkų at
važiavus tetulė, visi į gryčią su
varyti, į lauką nieko neišleidžia, ir 
taip per dieną.

Vakare nuėmė telefonų laidus, iš

leido mus į lauką, aš nuėjau bulvių 
pasikast. Kaip pradėjo šaudyti, tik 
granatos sproginėja, ir visai netoli 
mūsų namų miške. Kitą dieną man 
pasakė, kad buvo padarytas naujas 
bunkeris, ruošėsi į tą bunkerį per
sikelt visi partizanai, bet naujajam 
tuo metu buvo tik du atėję: Myko
las Blinkevičius ir Bronius Krivickas 
— „Gintaras". Kitam bunkery, se
nesniam, buvo šeši partizanai, o ši
tie, kurie buvo persikėlę į naująjį 
bunkerį, pavakariop, manydami, 
kad rusai praėjo, išlindo iš bunke
rio, bet užėjo dar kita rusų vora ir 
juos nušovė. Nušovę, nuo bunkerio 
maždaug už 20 m užkasė. Suguldy
ti buvo taip, kad vieno galva, kito 
kojos, vienas aukštielninkas, kitas 
kniūbsčias ant pirmojo uždėtas. 
Ant viršaus dar užsodintos eglaitės, 
kad nebūtų jokios žymės. Kitą die
ną ir kiek vėliau mes vaikščiojom, il-
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gai ieškojom keliese tu nušautųjų, 
bet neradom. Tik po metų (1953), 
per patį bulviakasį tokiam Šulskiui 
Povilui iš Raguvos prisisapnavo 
sapnas: atėję pas jį tie du partiza
nai ir klausia jo, ko nieks jų neat
kasa, nes visai netoli bunkerio jie 
esą pakavoti. Tada mes vėl keliese 
nueinam į tą pačią vietą ir randam 
iš po eglučių atkastą žvėrių žmo
gaus ranką.

Pranešėm tėvui Blinkevičiui, jis 
ėmė mūsų prašyt, kad mes padėtu
me jam atkast ir perlaidot sūnų ir 
tą „Gintarą” (Bronių Krivicką - 
E.M.). Atkasime dalyvavo tėvas 
Blinkevičius ir mes keturi vyrai: 1. 
Morkūnas Antanas, s. Antano (gy
vena Anykščiuose), 2. Teresevičius 
Petras (tuo metu dirbo eiguliu, 
miręs), 3. Strigūnas Vladas, s. An
tano (gyvena Limeikių k.), 4. Bilys 
Vaclovas — „Vizirka", vėliau tapęs 
partizanu, žuvęs.

Kai atkasėm, smarvė — tiesiog 
baisu. Du vyrai iš vieno šono, du iš

kito su basliais, kai paimam, gyslos 
dar laikosi, o mėsos baltos drimba. 
Sukalta buvo didelė dėžė, ton dė
žėn sudėjom ir vežėm ratais arkliu 
į kapines. Tėvas Blinkevičius dar 
atpažino sūnaus mėlynos spalvos 
megztinį, kuriuo jis buvo apsiren
gęs. Važiavom per mūsų kiemą, dar 
ant kiemo sustojom, tėvas dar spi
rito bonkę davė, o kiemas ir per tą 
dėžę tiesiog visas dvokia. Ant ka
pų (Dutiliškių kapinės, 4,5 km nuo 
Raguvos —E.M.) laukė daugiau 
žmonių. Turėjo karbolio, švęsto 
vandenio. Duobė buvo jau gatavai 
iškasta, nuvežėm ir palaidojom. 
Netoli kapų gyveno kapų sargas, 
kuris kitą dieną pakėlė triukšmą, 
kad be jo žinios atsirado naujas 
kapas.

Duobė buvo iškasta visai šalia 
tvoros, įėjus per vartelius dešinėj 
pusėj. Dabar ten Vinauskų kapas".

Užrašyta 1993 m. lapkričio 6 d.
Užrašė ROMAS KAUNIETIS, 

gyv. Panevėžyje

N.B. — tuo laikotarpiu (1952-1953), apie kurį pasakoja Vladas Strigūnas, 
nei jis, nei kiti dar nieko nežinojo apie partizanų srities vado, karininko 
Jono Kimšto išdavystę. Visa tai paaiškėjo daug vėliau — tik tada, kai ga
lima buvo prieiti prie KGB archyvų Vilniuje. O buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas (partizanų srities vadas) Jonas Kimštas, (išdavęs, gal 
ir žiauriai kankintas, arba „savanoriškai" tapęs išdaviku), po to išdavimo 
dar apie 20 metų gyveno Vilniuje. Išpirkęs tą „teisę" kraupia išdavyste, 
jis ir vėliau KGB įstaigai talkininkaudavo kaip partizanų veiklos tyrimo 
ekspertas, specialistas, konsultantas ir net dalyvaudavo „užsimaskavęs" 
akcijose prieš dar likusius partizanus.

Eug. Matuzevičius
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ANTANINA GARMUTĖ

O B E L I S

dokumentinė apybraiža

Vaikštom žeme, ir mumyse gyvena atmintis. Iš jos, lyg nuo tolimo 
pasakų kranto atplaukia plati vaikystės upė. Žaliuoja sodai ramioje 
sodyboje prie šilo. Tuose atminties soduose visada žydi obelys — stam
biais, rausvai baltais žiedais — skleisdamos nenusakomą kvapą ir būsimų 
obuolių skonį.

Ar obelys turi teisę žydėti? Keistas klausimas, kai net viduržiemy 
nugriaudėjęs perkūnas nieko nestebina. Dabar. O tada raudonieji skėriai 
plūdo ir plūdo į mūsų Lietuvą...

Moteris, kurią kasdien regiu, mėgsta dėvėti tamsius drabužius. Jie 
jai pritinka. Jos baltame veide dar tebespindi jaunystės atšvaitai. Reto at
virumo minutę ji vadina save obelim. Albinos — toks moters vardas — 
pasakojimas virpa kaip sužeistos sielos meditacija.

— Ėjau antrus metukus. Buvau vienintelis jaunos ūkininkų šeimos 
vaikas. Gyvenome Veliuonos valsčiaus Rukšionių kaime. Gražiai 
gyvenome. Žemės gal 60 ha. Tėvai. Seneliai. Dėdė. Teta. Į pasaulį rengėsi 
ateiti broliukas ar sesutė. Tų dienų neprisimenu. Liko tėvų atmintis.

— Jie gyvi — tėvai?
— Jau ne — Veliuonos kapeliuose.
— Pasakok...
— Aušo 1945 metų liepos 24 d. rytas. Į kiemą įbildėjo sunkvežimiai. 

Pasigirdo beldimas į duris. Tėvai ir seneliai išsigando. Balsai už durų 
rusiškai keikėsi ir šaukė: „Atidarykit, banditai, jums atėjo galas!" Atidarė 
— įsiveržė ginkluotieji. Pareiškė: „Apsirenkit — vežame jus šaudyti!" 
Neleido nieko pasiimti. Mama pasičiupo tik puoduką su medum, kad būtų 
kuo mane pamaitinti, kol sušaudys. Abu tėvai nusimovė nuo pirštų žiedus 
ir įmetė į šulinį. Gal sužinos ir išsiims giminės? Išsiėmė gobšūs kaimynai.
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Nuvežė mus tiesiai į Kauno geležinkelio stotį. Įlaipino į vagonus. 
Prasidėjo...

— Ne taip, kaip filme „Ilga kelionė į kopas"?
— Varginga kelionė. Į negyvenamą Rusijos Šiaurę. Daugiausia vežė 

senelius, moteris, vaikus. Tvankuma. Badas. Žmonės mirė vienas po kito. 
Tai buvo siaubas. Užkaltame vagone mano mama pagimdė sūnelį. Ne
buvo net kuo jo suvystyti. Kūdikis klykė. Išgirdo prižiūrėtojas, (šoko į 
mūsų vagoną. Mama po gimdymo gulėjo ant grindų, nusilpusi. Budelis 
pamatė ir rusiškai subliovė: „Dar vienas? Gana tų banditų! Perpildyti 
vagonai!.." Jis nuplėšė užkaltą langą ir verkiantį kūdikį išmetė iš 
traukinio... Nužudė!

— Kiek gyveno broliukas? Ar suspėjo jį bent pakrikštyti?
— Net pamaitinti motinos pienu... Nei pakrikštyti. Viskas įvyko per 

kelias minutes — jam vos užgimus...
Pasakotoja susijaudina. Nusiraminusi kalba apie tremtinių kelius ir 

kryžius Šiaurėje. Tėvai kerta medžius. Kas dirba — gauna duonos. Kas 
ne — negauna. Todėl badu miršta senelis. Supilamas pirmasis kauburėlis 
prie Pečioros. Albinutė vegetuoja — čiulpia skudurėlin įvyniotą duoną. 
Tačiau tremtinių kūdikio duona neskalsi. Lyg žaibas kerta naujas smūgis: 
mergaitė apanka. Jai tik dveji metukai...

Senovės Lietuvoje buvo paprotys Kūčių naktį apkabinti sodo obelis. 
Taip tarsi bendraudavo su protėvių vėlėmis, pagalbos ir stiprybės 
prašydami. Į Tolimą Šiaurę komunistų ištremta motina, eidama kirst 
medžių, apkabindavo storą pušį ir verkdama meldė: „Dieve, leisk matyti 
mano dukrelei nors taką ir saulę!.."

Apakusi mergytė išbuvo trejus metus. Giminės iš Lietuvos atsiuntė 
žuvies taukų. Sena mokytoja, tremtinė-rusė užleido mažą mokyklos 
kambariuką, iškrausčiusi mokymo priemones. Čia buvo geresnis oras. 
Mergaitei grįžo regėjimas. Ne toks, kaip anksčiau, bet saulę ir taką matė. 
Tame take jos laukė nelinksma tremtinės dalia. Jautri žmonių skausmui 
augo Albinutė. Ji prisimena:

— Nusivedė mane močiutė į kapines ant Pečioros kranto. Krito 
kryžiumi ant senelio kapo. Verkė. O aš pasiėmiau pagaliuką ir sakau: 
„Neverk... aš tau jį atkasiu!"

Reikėjo gintis nuo bado. Penkiametė Albinutė išmoko šokt: ėjo ji per 
rusų kaimus, duoneliaudama... Sprangi ta duona buvo. Bet savo mamytės 
vis prašė:

— Kai siūsi man paltuką, tik prisiūk daugiau kišenių! Kad man 
daugiau tilptų... Paskui ištiko nelaimė — suplyšo veltinukai. Žiema. Eiti 
nėra kaip, o valgyti norisi...

Kartą, kai ją saugojusi močiutė buvo išėjusi, Albinutė išspruko iš namų 
ir įprastu keliu, basa, pasileido per kaimą. Tėtis sugavo ir prilupo. Mergaitė 
šaukė:
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Prokovicbožo pradinės mokyklos mokiniai Komijoje. ]ų tarpe 3 lietuviai: pirmas dešinėj — Stasiukas 
Beconis, ketvirta iš dešinės — Albina Jonaitytė ir septinta iš k. — Vengrytė.

— Kode tu mane muši? Aš tik valgyt labai norėjau... Maisto ėjau 
parsinešt! — teisinosi ji.

Tikras vargas vaikui su tuo maistu. Argi suaugusiam tai suprasti? Štai 
atvežė į parduotuve raugintų obuolių. Statinėse. Atidarė. Vien pasižiū
rėjus seilės varva. Kas tai per stebuklas? „Jeigu susirgčiau — mąsto 
Albinutė, — tėvai nupirktų!" Tad su visais drabužiais įlenda į Pečioros 
upe. Suserga. Temperatūra aukšta. Išsigandę tėvai nežino už ko griebtis.

— O jūs nupirkit man tų obuolių! Pamatysit, kaip pasveiksiu, — siūlo 
gudruolė.

Nupirko. Pasveiko. Organizmas nugalėjo ligą. Matyt, ir obuoliai 
padėjo.

Albinutė labai gerai mokėsi. Bebaigiančią ketvirtąją klase tėvelis 
paskatino: „Jeigu tu ir egzaminus taip gerai išlaikysi, tai mes, pasitaupė, 
tau laikroduką iš Maskvos išrašysim!" Mat tuo metu ten laikrodžių niekas 
neturėjo. Ir varganoje kaimo parduotuvėje jų nebūdavo. Labai gerais 
pažymiais išlaikė Albinutė egzaminus, ir tėvelis žodį ištesėjo: išrašė, 
nupirko. Tai buvo keturkampis „Zaria" („Aušra") — neapsakomai 
džiaugėsi juo mergaitė, štai, stovi ji mokyklinėje nuotraukoje su 
draugėmis, o rankovytė atraitota, kad „brangenybė" matytųsi...

Liūdnos vaikystės mozaikoje linksmesnių fragmentų būvo nedaug. 
Ne tik suaugę, bet ir vaikai prarado sveikatą tremtyje. Visa tai skaudžiai 
atsilieps ateityje.
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O dabar — ar neužtenka? — pasmerktieji pražūčiai išliko gyvi. Iš 
raudonojo slibino žemės Jonaičių šeima grįžo į Lietuvą 1957 m. Albinutė 
buvo jau didelė — keturiolikos metų panelė. Su nemažu karčios gyvenimo 
patirties kraičiu.

...Stovėjo jie ant Nemuno kranto gimtojoj Veliuonoj. Tėvai rankose 
laikė Paleckio pasirašytą raštą, kad jiems leidžiama grįžti tik su sąlyga, 
jog turtas negrąžinamas. Gyvenimą teko pradėti iš naujo. Tik pragyve
nimo šaltinio — darbo — taip ir negavo...

— Labai mane giminės mylėjo, — prisimena Albina. — Visi kvietė 
svečiuotis. Vaišino. Ant stalų stovėjo man dar neregėti valgiai. Bijojau 
prie jų prisiliesti. Teta deda į lėkštę balandėlius. O aš sakau — negaliu 
valgyti — dantį skauda. „Valgyk kita puse". Ir kita, sakau, skauda. Jos 
vyras paglostė mano galvą: „Vaikeli vaikeli, tau nieko neskauda. Nepažįsti 
tu šitokio maisto... Be samanų ir tarakonų tu nieko nemačius..."

Šventa lietuviška ramybė tvyrojo Veliuonos kapinėse per Vėlines 
gražų 1957-jų rudenį. Pleveno žvakių liepsnelės. Baltu takeliu atėjo ir 
Albinutė su močiute. Mergaitė apstulbo: štai kaip reikėjo pagerbti senelį! 
Uždegti žvakelę. O ne su pagaliuku „atkasti"...

Veliuonos mokykloje Albinutė mokėsi taip vadinamoje Petro Cvirkos 
klasėje. Ant sienos kabojo rašytojo portretas. Mokinių dvasia buvo 
luošinama okupantų liaupsintojų ir išdavikų pavyzdžiu. Šiandien sunku 
suprasti, kodėl bolševikinės okupacijos įtvirtinimui ir dar didesniam 
tautiečių pavergimui savo talentus aukojo Petras Cvirka, Salomėja Nėris, 
Kostas Kubilinskas... Pastarasis netgi fiziškai naikino partizanus. Dėl 
tuščios ir trumpalaikės garbės jie pardavė Tėvynę ir nebuvo, anot Vydūno, 
žmonės — sau. Savo sąžinei. Garbei. Lietuvai. Albinutė prisimena ir 
priešingus atvejus. Ji dėkinga savo auklėtojui — lituanistui Stasiui 
Liutkevičiui. Ilgas valandas mokytojas mokė ją lietuvių kalbos. Mat ji tik 
kalbėjo lietuviškai, bet nei rašyti, nei skaityti gimtąja kalba nemokėjo.

O dienos bėgo kaip Nemuno vandenys. Lietuvos padangėje vėl 
suplevėsavo Trispalvė. Laisvė — kaip paukštis Feniksas — pakilo iš pele
nų. Ir sunkia našta mus užgulė negandos. Korupcija, mafija. Reketas. 
Neįkandamos paprastam žmogui kainos. Albina Andriukaitienė, kaip ir 
jos vyras Alvydas, — abu invalidai. Ji net nesikreipė invalidumo pašalpos. 
„Negaliu reikšti pretenzijų Nepriklausomai Lietuvai dėl svetimųjų 
padarytos skriaudos..."

Niekur nepaskelbė Albina savo prisiminimų. Niekam neišsipasakojo 
iki galo. „Kuriam tikslui? Kentėjo visi".

Žmonių likimai nestandartiniai. Netgi tremtinių. Sudėti į krūvą jie 
sudaro mūsų Tautos istoriją.

.. .O per didžiąsias šventes, minėjimus, mitingus neretai į minios priekį 
išeina juodai apsitaisiusi moteris ir paklausia:
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Atidarant Tremtinių muziejų Kaune 1993 m. Pirmoji iš dešinės eina Albina Andriukaitienė-Jonaitytė.

— Koks miestas stovi ant mano brolio kaulų? — Į šį klausimą ji nesu
laukia atsakymo, ir tęsia: Aš — obelis išdžiūvusiom šakom! Be žiedų. Be 
obuolių. Sakykite, KAS KALTAS?

Žmonėms viskas aišku. Tokios yra komunistinės,, tautų draugystės" 
pasekmės. Raudonosios okupacijos vaisiai.

Ją pažįsta visi Lietuvoje gyvenantys tremtiniai, politkaliniai ir parti
zanai, svečiai iš užsienio, besilankantys Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungoje. Čia, Kaune, Laisvės alėjos 39-tame numeryje, LPKTS 
informaciniame centre Albina dirba su mumis nuo pat pirmųjų mūsų 
organizacijos įsikūrimo dienų. Rami ir dalykiška. Atidi kiekvienam.

Už langų spindi balta žiemos saulė. Pavasario pranašas.

* * *



DEMOKRATIJOS PAGRINDAS,
a r b a

KĄ JIE IŠ MŪSŲ PADARĖ

JONAS MIKELINSKAS

1945 metų vasarą Salomėja Nėris, 
prieš metus grįžusi į Kauną iš So
vietų Sąjungos gilumos, sutiko gat
vėje savo buvusį bendradarbį, pri
bėgo prie jo, puolė jam ant kaklo, 
apsikabino ir ašarodama, kone alp
dama, sušuko:

— Jonai, Jonai, ką jie iš mūsų pa
darė!

Tai buvo pasakyta prieš keturias
dešimt devynerius metus, kai dar 
patys didieji išbandymai ir „pada
rymai", kuriuos mūsų tautai prime
tė lemtis« ir Stalinas ir kurių nuo 
mūsų, deja, nenukreipė į šalį Die
vas, buvo dar ateity. O ką ji, mūsų 
jautrioji, negalinti nečiulbėti lakštin
gala, būtų pagiedojusi dabar, kai 
būtų suvokusi ir įsisąmoninusi, kas 
liko iš tautos, kuri 1941 metų birže
lio 23 dieną, prasidėjus vokiečių-so
vietų karui, stichiškai pakilo su gin
klu ir be ginklo prieš okupantą ir 
kuri 1944-1952 metais vienų viena 
liejo kraują kovoje su pono Frank
lino Roosevelto išgelbėta nuo kra
cho, aprengta, apšarvuota, pamai
tinta ir šimteriopai skaitlingesne 
Kruvinąja armija.

O kas iš tikrųjų „padaryta" iš tos 
darbščios ir narsios lietuvių tautos, 
bene klaikiausiu būdu atskleidė ir 
vis dar tebeatskleidžia prasidėjęs 
perėjimas į rinkos ekonominius 
santykius. Todėl verta prie to klau
simo kiek plačiau apsistoti ir pamė
ginti jį ramiai, bešališkai, pasinau
dojant faktais bei jų apmąstymais, 
paanalizuoti.

* * *

Kiekvieną dieną žmonės skaito 
laikraščiuose, girdi per radiją ir 
mato per televiziją korespondentų 
ir policijos pareigūnų pranešimus 
apie įvairiausius nusikaltimus — iš
prievartavimus, sukčiavimus, va
gystes, kyšininkavimus, korupcijas, 
žmogžudystes, — kurie masiškai 
vyksta mūsų Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Ir jie, klausytojai ir žiūrėto
jai, negali atsistebėti, iš kur tasai dar 
negirdėtas, neregėtas tautos istori
joje kai kurių žmonių gobšumas, ci
nizmas, visiškas nesiskaitymas su 
jokiomis priemonėmis, moralės 
normomis, siekiant kuo greičiausiai 
praturtėti, sukaupti kapitalą, idant
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Rašytojas Jonas Mikelinskas. 
Nuotr. O. Pajėdaitės.

galėtų ir pokomunistinėje visuome
nėje viešpatauti taip, kaip viešpata
vo garsioji partinė nomenklatūra. Ir 
taip šėlstama ne tik Lietuvoje, Es
tijoje, Latvijoje, kitose buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikose, bet 
ir visoje Rytų Europoje, kur buvo 
valdžią pasiglemžęs ,,mokslinis 
socializmas".

Manau, kad tie piliečiai, kurie tik 
stebisi, gūsčioja pečiais, aikčioja, o 
ne bando atsikvošėti ir pažvelgti į 
ankstesnę ir dabartinę tikrovę mąs
tančiomis akimis ir nemėgina sau 
išsiaiškinti bei kitiems kai ką paaiš
kinti, atneša didelę žalą tiek patys 
sau, tiek ir savo artimui.

Pirmiausia, prieš pradedant 
analizuoti konkrečią padėtį, reikėtų 
prisiminti ir gerai įsisąmoninti, kad

savo metu Vakaruose tasai pradinis 
kapitalas buvo kaupiamas Bažny
čios, krikščioniškojo gyvenimo 
tradicijų daugiau ar mažiau iš
purentoje dirvoje, kur žmonės sa
vo būtyje ir buityje vadovavosi 
humanistinės moralės principais, 
kur jų santykius saisto Dešimt Die
vo įsakymų, kur veikė gana griežta 
bei veiksminga oficialioji teisėtvar
ka, teisėsauga ir panašios žmogų 
bei jo elgesį saistančios ir discipli
nuojančios institucijos. Nieko pana
šaus neatsitiko ir negalėjo atsitikti 
Lietuvoje, kur buvo įvestas okupa
cinis režimas ir kur pusę šimtmečio 
siautėjo partinės nomenklatūros 
smurtas, savivalė ir komunistinis 
ateizmas. Ką tai iš tikrųjų tomis są
lygomis reiškė? Labai daug — jeigu
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Dievo nėra, tai, anot F. Dostojevs
kio herojaus Ivano Karamazovo, 
viskas galima. Ir galima ne tik par
tinei nomenklatūrai, bet ir jos pa
valdiniams. Žinoma, jeigu pastarie
ji nepažeidžia nomenklatūros 
interesų.

Kita vertus, nereikia pamiršti ir to 
fakto, kad pas mus ši ateizmo orgi
ja buvo per jėgą importuota iš 
SSSR, kurios vyriausiasis brolis Ru
sija, anot rusų filosofo Nikolajaus 
Berdiajevo, niekada savo istorijoje 
neturėjo ir nepažino kaip Vakarų 
Europos tautos, riterystės luomo 
bei su ja susijusio žmogiškosios — 
ypač vyriškosios — garbės suprati
mo tradicijų. Ir todėl ten bedievių 
siautėjimas įgavo itin šlykščias, 
niekuo nevaržomas formas ir dar 
niekur pasaulyje negirdėtą mastą. 
Šia prasme tereikia prisiminti gar
siuosius Stalino meto teismo proce
sus Sovietų Sąjungoje, kur pa
smerktas myriop žmogus ne tik 
rafinuotais kankinimais būdavo pri
verstas pats save demaskuoti, ap
kaltinti, bet ir, paniekinęs bet kokį 
žmogiškąjį orumą, iš savęs išsity
čioti. Taigi tereikia visa tai prisi
minti, kad suprastum, kokia Sovie
tų Sąjungoje buvo pragariška žmo
gaus paniekinimo industrija. Bene 
geriausiai šį išprievartautą socializ
mą ir jo kūdikį mokslinį ateizmą 
apibūdina tokie „tautų vado" ir 
žmonijos budelio Stalino pamėgti 
žodžiai: „Aš jus išvaduoju nuo chi
meros, vadinamos sąžinė".

Buvusioje Sovietų Sąjungoje bu
vo specialiai, planingai ir sąmonin
gai sudaromos tokios sąlygos, kad

jos pilietis kuo greičiau ir visa
pusiškiau morališkai degraduotų. 
Nieko panašaus dėl įsigalėjusios 
visuomeninės sąmonės bei valsty
binės tvarkos negalėjo būti Vaka
ruose, kur net ir užkietėjęs vertel
ga, nepripažįstąs nei Dievo, nei 
velnio, kaupdamas tą pradinį kapi
talą, turėjo atsižvelgti į nusi
stovėjusius savo veikimo aplinkoje 
papročius, žmonių moralę bei tra
dicijas. Štai todėl Vakarų Europos 
gyventojams sunku net įsivaizduo
ti, kokios Sovietų Sąjungoje buvo 
rafinuotos kankinimo priemonės ir 
viešoji opinija, jei GPU „meistrai" 
priversdavo ne tik prisipažinti, bet 
ir iš savęs išsityčioti šilto ir šalto 
savo gyvenime mačiusius revoliu
cionierius. Pasaulio istorijoje, 
atrodo, tokių dalykų iki to meto dar 
nebuvo.

Belieka po laiko tik apgailestauti, 
kad, nepaisant Sovietų Sąjungoje 
viešpatavusio negirdėto fizinio ir 
psichologinio teroro bei genocido, 
kiek autentiškesnės, išsamesnės ži
nios apie tenykštį žmonių gyveni
mą pasiekdavo tarpukario Lietuvos 
gyventojus sunkiai, iškraipyta arba 
sušvelninta forma ir labai pavėluo
tai. Todėl nėra ko ir perdaug stebė
tis, kad dalis Lietuvos visuomenės, 
kai 1940 metų birželio vidury su
marmėjo Raudonosios armijos da
liniai su savo liguistai kriokiančiais, 
čiaudančiais tankais ir žaisliniais 
„grozavikais", turėjo kažkokių iliu
zijų, jog Sovietų Sąjungoje iš tikrų
jų kuriamas šviesus rytojus. Beje, 
tas iliuzijas labai aktyviai ir gudriai 
palaikė tiek vidaus, tiek ir užsienio
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marksistuojanti inteligentija. Vėliau 
įžvalgesniuosius bei sąžingesniuo
sius iš jų privertė kiek atsipeikėti 
sparčiai forsuojama smurto ir teroro 
politika, kuri iš esmės pakeitė 
humaniškus Dievo įsakymus; „Ne
žudyk!, Nepaleistuvauk!, Nevok!, 
Nekalbėk netiesos!, Negeisk sveti
mo turto!", kraugeriškais šūkiais: 
„Piešk, kas prisiplėšta!", „Proleta
riška ranka čiupk buržujų — bus 
tvarka!", „Pasaulį seną išardysim!" 
O istorija esanti ne kas kita, kaip 
klasių kovos istorija.

Na ir prasidėjo: įskundimai, suė
mimai, tardymai, kankinimai, šau
dymai, kol prieita prie masinių trė
mimų, šaltakraujiškai suplanuoto 
genocido. Žodžiu, lietuvių tauta 
atsidūrė neišmatuojamai didesnės 
tragedijos akivaizdoje negu po 1831 
ar 1863 metų sukilimų. Pirmiausia 
baisingu vėzdu buvo užsimota 
prieš tautiškai susipratusią inteli
gentiją, įvairių organizacijų bei par
tijų vadovus, dvasiškius, ūkinin
kus, valdžios aparato darbuoto
jus... Tą komunistų siautėjimą kiek 
sutrukdė 1941 metais prasidėjęs 
Trečiojo Reicho ir Sovietų Sąjungos 
karas, kuris tuojau pat pažadino 
Lietuvos patriotinių jėgų stichinį 
sukilimą.

Antrajam pasauliniam karui ei
nant į galą, vos tik grįžę į Lietuvą, 
sovietai tuojau pat vėl atnaujino 
sistemingą vietos žmonių naikini
mą. Šį sykį ta akcija buvo pradėta 
nuo pajėgiausių vyrų mobilizacijos 
į Raudonąją armiją. Kadangi dau
guma vyrų nepanoro okupantams 
tarnauti ir už jų interesus lieti krau

ją fronte, prieš juos buvo imtasi 
žiauriausių represijų. Daugelis tu
rėjo slapstytis arba su ginklu ran
kose gintis. Dar didesnį mastą įga
vo šis ginkluotas lietuvių pasiprie
šinimas, atnaujinus trėmimus į Si
birą ir ypač prasidėjus žemės ūkio 
kolektyvizacijai. Dabar žmonės 
traukėsi ne tik į mišką kovoti, bet 
ir, ieškodami saugesnio gyvenimo, 
kėlėsi į miestus, kad ten pasislėptų 
ir viską pradėtų iš naujo. Tokiu bū
du miestai buvo perpildyti, o kai
mai gerokai ištuštėjo. Atsirado pui
kios kolonizavimo galimybės, bet 
daugelį kolonistų atbaidė — bent iš 
pradžių — iš lūpų į lūpas einantis 
gandas apie „lietuviškąjį banditiz
mą". Ir tai tęsėsi ne vienerius me
tus. Tik prasidėjus didelio masto 
brežneviškai industrializacijai ir pla
ningai asimiliacijai, jau patys sve
timtaučiai ėmė plūsti į Lietuvą: iš 
pradžių geresnių darbo sąlygų vilio
jami, o paskui ir dėl aukštesnio gy
venimo lygio negu kitose sovietų 
respublikose. Suprantama, tokios 
kolonizacijos neišvengė ir kaimas, 
kurio gyventojų sudėtis po kolek
tyvizacijos ir masinių trėmimų iš 
esmės pasikeitė. Pamažu keitėsi ir 
pats lietuvio kaimiečio statusas: jis 
darėsi proletaras su ryškiais kla
joklio charakterio bruožais ir įgū
džiais, — ten tėvynė, ten gera, kur 
ilgesnis rublis. Ką tai reiškia? Pir
miausia reiškia, tai kad tie gyven
tojai, kurie šimtmečiais per kartų 
kartas buvo įpratę gyventi pagal 
tvirtai susiklosčiusius papročius 
bei tradicijas, staiga pasijuto su vi
somis šaknimis išplėšti iš įprastos
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dirvos ir atsidūrė tuštumoje, kur te
ko viską pradėti iš naujo, neturint 
nei reikalingos patirties, nei įgū
džių, nei išteklių. Tai buvo nauja jų 
tragedija, kuri beje, jaučiama iki šių 
dienų ir kurią dar sunku įvardinti, 
aprėpti protu ar sutalpinti sąmonė
je. O jau ir tada jie, tos tragedijos 
dalyviai ir liudininkai, ne tik jau
tė, bet ir žinojo, kad šitas gyveni
mas jiems yra svetimas ir netikras. 
Juk jie aiškiai atsidūrė nesvarumo 
būklėje — tarp kaimo ir miesto, — 
nei kaimietis, nei miestietis, o pri
sitaikyti naujoje vietoje trukdė ne 
tik stoka įgūdžių, įpročių bei lėšų, 
bet ir amžinas būties netikrumas. 
Žodžiu, ant jų galvų buvo nuolat it 
Damoklo kalavijas pakibęs demas
kavimo ir susidorojimo siaubas. Juk 
ištobulinta teroro mašina veikė die
ną naktį nesustodama, vis savo 
veiklą plėsdama, kad ji sėkmingiau 
galėtų pasiųsti į aną pasaulį visa, 
kas dirba, kas įtartina, kas dar sa
varankiškai mąsto, kas dar nepalū
žo ar neprarado vilties, kad šventė, 
anot Čemyševskio, pagaliau ateis ir 
į jų gatvę.

Bet pagrindinį vaidmenį kaimo 
žmonių degradacijai suvaidino že
mės ūkio kolektyvizacija. Štai ką 
apie tai savo metu rašė SSSR CK 
narys, socialistinio darbo didvyris, 
deputatas Michailas Grigorjevičius 
Vaginas: „Kolūkiai jau atgyveno. 
Laikas juos panaikinti. Antraip 
visiška degradacija. Žmonės atprato 
dirbti... Kolūkiai virto išlaikytinių, 
girtuoklių, vagių mokykla, ir jokios 
gerovės jie neduos..." („Ogoniok”, 
1993, Nr. 7).

Ir to dar neužteko: gerai supras
dama ir žinodama, kad kaimas yra 
nepaisant visų deportacijų, koloni
zacijų bei kolektyvizacijų, bet kokio 
moralinio atsparumo citadelė, ko
munistinė valdžia nusprendė jį su
sprogdinti iš vidaus. Tam tikslui ji 
ėmė siųsti į kaimą iš miestų visokius 
morališkai smukusius elementus — 
alkoholikus, prostitutes, vagišius, 
chuliganus, visokiausius dvasios ir 
kūno paliegėlius, idant jie ten 
skleistų „naujo, linksmesnio, įdo
mesnio, prasmingesnio gyvenimo 
idėjas".

* * *

Tikroji šeimininkė, diktatorė ir 
prokurorė — tiek kaime, tiek ir mie
ste — pusę šimtmečio pas mus bu
vo įvairiausio laipsnio partinė no
menklatūra, kuri visiškai nepaisė 
nei savo rašytų, nei nerašytų įsta
tymų, nepripažino jokios kontrolės 
ir kuri naudojo visos liaudies turtą 
kaip savo uždirbtą labą. Ir ne tik 
naudojo tą turtą, bet ir be jokios 
atodairos jį eikvojo bei žalojo, pa
likdama savo kelyje mirties jūras ir 
užnuodytas zonas, Černobylius ir 
dar niekieno oficialiai neįvardintas 
baisybes. O kur dar visokiausios rū
šies neapykantos diegimas ir sklei
dimas, kuris prasidėjo nuo pat pir
mųjų sovietinės santvarkos įtvirti
nimo Lietuvoje valandų ir kuris bu
vo paverstas oficialia naujosios val
džios politika!

Taigi, ar gyvendamas šitokioje at
mosferoje, kurioje „viskas moralu, 
kas padeda kurti ir stiprinti komu
nistinę visuomenę", žmogus pa-
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prastas, patiklus pilietis, gali išlikti 
sveikas, normalus, nedegradavęs? 
Atsakymas gali būti teisingas tik 
vienas — ne: tokioje visuomenėje 
žmogus sąmoningai išmušamas iš 
bet kokios dvasinės ir fizinės pu
siausvyros, kad būtų pasiruošęs 
atlikti bet kokį įsakymą.

Ir štai tokios, žmones kiršinan
čios, neapykantą skleidžiančios, 
Dievą ir bet kokius jo įsakymus 
paneigiančios politikos pasekmės 
daugiau negu kraupios. Ypač jos 
išryškėjo dabar, kai forsuotai perei
nama iš vienos santvarkos į kitą, kai 
sparčiai įgyvendinami rinkos eko
nomikos santykiai, kai karštligiškai 
kaupiamas pradinis kapitalas. Juk 
dar niekad tokių šiurpių, sting
dančių kraują žmogaus gyslose, 
nusikaltimų, kaip šiuo metu vyks
tančių mieste ir kaime, Lietuva 
nepatyrė. Nesustojama net prieš 
tautos šventovių, bažnyčių, kapi
nių, kurių anksčiau nedrįsdavo lies
ti net užkietėję piktadariai, išnie
kinimą.

Ypač liūdina, kelia nerimą ir šiur
pina kaimo žmogaus degradacija. 
Sakysim, jį vogti išmokė ir įpratino, 
anot Vagino, pati kolūkinė santvar
ka, kai jis ilgą laiką — bent kolek
tyvizacijos pradžioje — buvo pri
verstas, jeigu nenorėjo stipti badu, 
pakelti nuo „kolektyvinės" žemės 
žiemkenčio varpą ar išsikasti iš „ko
lektyvinės" žemės bulvę („mes ne
vagiame, mes tik pasiimame, kas 
mums priklauso"), bet žudyti, žu
dyti!.. Kas jį mokė žudyti? Deja, ir 
žudyti jį mokė visa tai, apie ką jau 
buvo kalbėta ar tik užsiminta: pati

nežmoniška sistema.
Tai ką daryti?
Pirmiausia, žinoma, reikėtų gerai 

įsisąmoninti, kad mes pradėjome 
eiti į ekonominius rinkos santykius 
ypatingomis sąlygomis, kai visur 
beveik netrukdomai dar funkciona
vo senosios valdžios struktūros, kai 
Nepriklausomybė buvo tik deklara
cijoje, o ne praktikoje, kai kaupia
mas pradinis kapitalas daugiausia 
pateko į buvusios partinės nomenk
latūros nagus, kai pats „kapita
lizmas" be jokio pilietinio, juridinio 
bei religinio antstato tapo plėšikiš
kas, beveik mafiozinis. Dar labiau 
viską sukomplikavo, kai, pasinau
dodama teisėsaugos bei teisėtvar
kos nebuvimu, žmonių lengvatikiš
kumu bei vištakumu, į Lietuvą ėmė 
skverbtis ir netrukdomai plisti blo
giausios rūšies „vakarietiška kul
tūra" — smurtą bei žiaurumą pro
paguojantys filmai, visoks nuodin
gas skaitalas, masines psichozes ža
dinanti muzika, pornografija ir t.t.

Baisiausia, kad tokioje situacijoje 
paprastas skriaudžiamas žmogus, 
norėdamas surasti teisybę, susidur
davo ir susiduria su neišsprendžia
mais uždaviniais. Ir čia nėra ko per 
daug stebėtis: juk teisėsaugos bei 
teisėtvarkos organuose liko su ma
žomis išimtimis tie patys žmonės, 
kurie stovėjo brandaus socializmo 
sargyboje ir kurie net suinteresuoti 
gilinti chaosą. Tad kam jie tarnavo 
ir tarnauja? Žinoma, tiems šeimi
ninkams, kurie vikriai sugeba pasi
keisti drabužius, o ne kūną ir sielą.

O kas daroma? Deja, deja... 
Užuot bandę blaiviai, kompeten-
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tingai išanalizuoti susidariusią 
padėtį, mėginę prisikasti prie vieno 
ar kito ekonominio, politinio ar 
kultūrinio reiškinio šaknų, o paskui 
kaupti jėgas, idant išsikapnotume iš 
tos duobės, į kurią mus įstūmė 
brandus socializmas su savo atribu
tika, nes, nei Seimas, nei vyriausybė 
nei partijos, kol kas nieko nedaro
me. O jeigu ir bandome ką daryti, 
tai ne tą, kas reikia. Ir riejamės, 
riejamės...

O bene keisčiausia šiuo metu yra 
tai, kad mes, visapusiškai pasigar
sinę, tariamės einą į Europą. Tačiau 
einame į Europą ir kuriame euro
pietiško tipo demokratiją taip, tar
si nieko niekada nebūtų buvę. Tar
si nebūtų buvę Molotovo-Ribbent
ropo pakto, tarsi nebūtų buvusios 
Raudonosios armijos invazijos, tarsi 
nebūtų buvusios okupacijos. Tarsi 
nebūtų buvę Rainių, Pravieniškių, 
Panevėžio, Klepočių, Lizdų ir 
daugybės kitų žudynių vietų, tarsi 
nebūtų buvę suvarytų į miškus ir 
išžudytų partizanų, tarsi nebūtų 
buvę šimtų tūkstančių ištremtųjų, 
badu ir šalčiu numarintųjų, tarsi ne
būtų buvusios Sausio Tryliktosios, 
tarsi nebūtų buvę visų blokadų ir 
šantažų, tarsi nebūtų buvę Medi
ninkų ir pučų... tarsi nebūtų buvę 
visų tų kolaborantų.

Žodžiu, kol kas mes vis dar elgia
mės taip, tarsi būtų galima sukurti 
demokratiją ant nekaltų žmonių la
vonų kalno, kurio niekuo nesutvir
tinta griūtis kiekvieną akimirką gali 
palaidoti visas mūsų pastangas. Šia 
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prasme visu valdingumu dar kartą 
ir dar kartą iškyla ir iškils ateity 
liūdno atminimo desovietizacijos 
įstatymas. Juk esmė čia ne ta — ge
rai ar blogai šis įstatymas buvo 
paruoštas, o ta, kad vis tiek vieną 
sykį reikės atsiriboti nuo tų, kurie 
patys išsimaudė ar kitus vertė mau
dytis kraujo jūroje. To reikalauja jos 
didenybė demokratija, kurios svar
biausias punktas — prieš įstatymą 
visi žmonės yra lygūs.

Kad prie šio svarbiausio klausimo 
vėl bus sugrįžta, didelių vilčių kelia 
ir Lietuvos prezidento Algirdo My
kolo Brazausko inauguracinė kalba, 
kurioje jis tarp kita ko pareiškė: 
„Žinoma, būdamas Respublikos 
Prezidentas, sieksiu, kaip ir dera 
teisinėje valstybėje, kad asmenys, 
dalyvavę genocide ar tiesiogiai su 
juo susiję, kariniai ir kriminaliniai 
nusikaltėliai sulauktų teisėto ir tei
singo atpildo".

Belieka tikėtis, kad šie mūsų vals
tybės vadovo žodžiai ras tinkamą 
atgarsį ne tik visuomenėje, bet ir 
teisėtvarkos organuose, kurie vis 
dar miega lokio miegu. Jau niekam 
ne paslaptis, kad, norint rastį išeitį 
iš susidariusios padėties, viską rei
kia pradėti ne nuo pasekmių šalini
mo, bet nuo priežasčių — išrauti 
blogį tiek iš visuomenės, tiek ir iš 
paties žmogaus. Žodžiu, tenka pra
dėti nuo to, kas elementaru ir vi
siems suprantama: buvo nusikalti
mas, turi būti ir bausmė.

Deja, ši paprasčiausia tiesa prak
tikoje pamirštama. Kaip ir daug kas 
pamirštama, kas mums visiems 
šiuo metu turėtų būti labai svarbu. 
Na kad ir tai, kai mums toks reika-
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lingas šiltas, supratingas, padrąsi
nantis žodis, iš visų pusių — spau
doje, televizijoje, per radiją, iš tribū
nų — tik ir girdi barimą, ujimą, pa
tyčias, gėdinimą. Kažkodėl mes, 
užuot pasakę nelaimėje vienas ki
tam gerą, paguodžiantį žodį — jis 
žmogų kartais pakelia ir iš mirties 
patalo — neretai pasiruošę vienas 
kitą šaukšte vandens prigirdyti. 
„Kas aš būčiau be artimo savo?" — 
štai ką turime dažnas iš mūsų savęs 
paklausti, kai gero žodžio savo lek
sikone nebesurandame.

O kiek spaudoje pasirodė įvai
riausio kalibro straipsnių, kuriuose 
su kažkokiu iškrypusiu pasimėgavi
mu, sadistiniu pasitenkinimu šaipo
masi iš visko, kas bent kiek primena 
lietuvišką būdą, mentalitetą ar kil
mę. Kai kurie gerbtini žmonės — 
net deputatai, valstybės vyrai ar 
moterys — pasigarsina ir didžiuo
jasi, kad gėdinasi savo tautos. O 
garbūs intelektualai visą šitą fan
tasmagoriją stengiasi pavaizduoti 
kaip tipišką reiškinį visai Lietuvai, 
visiems lietuviams ir net suteikti 
jam mokslinį pagrindą bei aiški
nimą.

Elementari žmonių logika sako, 
kad prieš ką nors apkaltinant ar 
pasmerkiant, reikėtų bent kiek 
rimčiau pasidomėti, kodėl taip at
sitiko. Deja, ne visi „analitikai" tuo 
nori apsisunkinti. Štai plačiai žino
mas filosofas Arvydas Šliogeris, 
daug nesivargindamas dėl reiškinio 
priešistorės, pavadina dabartinę 
Lietuvos visuomenės sąmonę „klie
dinčia", o kiti — neurotine ar iste
rine. Šio apibūdinimo kategoriškai

neatmesdami, nei jį teigdami, nei 
neigdami, pabandykime paanali
zuoti, kodėl mūsų sąmonė vis dėlto 
nėra tokia, kokia ji turėtų būti. O 
kad ji nėra visai normali, liudija ir 
atkaklus daugelio žmonių noras su
sigrąžinti tą santvarką, kuri ir yra 
visų šiandieninių blogybių šaltinis.

Prieš apkaltindami visą tautą vie
na ar kita blogybe, turėtume žino
ti, kad per visą Sovietuos laikotar
pį mes netekome daugiau negu 
ketvirtadalio savo žmonių. Ir pačių 
aktyviausių, sąmoningiausių, svei
kiausių. O toliau? Toliau buvo ne ką 
linksmiau, nors tie žmonės, kurie 
išliko, sugebėjo kur kas geriau pri
sitaikyti, negu jų nelaimėliai. Be to, 
jie, savo ruožtu daugindamiesi, tai 
yra pratęsdami giminę, šį paveldė
tą sugebėjimą ne tik išlaikė, bet ir 
tobulino, užprogramuodami savuo
sius genus vis aukštesnio laipsnio 
galimybe prisitaikyti.

Ši problema aštriausias bei kari
katūriškiausias formas įgyja tokio
je visuomenėje, kuri ilgą laiką buvo 
visaip engiama, prievartaujama ir 
kuri, pasijutusi kiek laisvesnė, greit 
ima pamiršti išmaldos prašytojo pa
dėtį ir skuba vakarietiškai gyventi: 
forsuotai prisitaiko prie vyraujančių 
madų ir praranda savo tautinį 
nugarkaulį. Čia bene ir glūdi mūsų 
ypatingo lankstumo ir emociona
lumo tikroji priežastis. Tiesa, tas 
prisitaikymas dažnai esti labai 
primityvus, paviršutiniškas, išpro
vokuotas, neturintis didesnės per
spektyvos, bet tam tikru metu ne
išvengiamas. Juk kalbama apie 
kovą už būvį ir todėl nėra ko stebė-
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tis, kad ji, ši kova, įgauna tokias for
mas ir savybes, kurios nieko bendro 
nebeturi su krikščioniškojo 
humanizmo tradicija. Čia pirmiau
sia paminėtinos tokios sovietinėje 
visuomenėje išbandytos priemonės 
kaip melas, apgavystė, prievarta, 
šantažas, korupcija ir t.t. Beje, 
melas kalbamoje visuomenėje buvo 
tapęs ne tik pagrindinė savisaugos 
priemonė, bet ir modus vivendi. O jo, 
to melo, gajumas tiesiog fenomena
lus. Ir pastaruoju metu tai bene ryš
kiausiai patvirtino 1992 metų 
rinkimai į Seimą, kai žmonės per 
sociologų organizuotą gyventojų 
apklausą tvirtino, kad balsuos už 
Sąjūdžio žmones, nors balsavo už 
LDDP kandidatus, šis melas suklai
dino netgi pagarsėjusius visame 
pasaulyje vokiečių sociologus.

Didžiausias pokomunistinės epo
chos ir pradinio kapitalo kaupimo 
situacijos paradoksas yra tas, kad 
mūsų ateitį ėmė lemti praeitis, tai 
yra deformuotos sąmonės žmonės. 
Turiu galvoje tą aplinkybę, kad į 
valdžią iš esmės atėjo buvusieji ar
ba jiems prijaučiantieji, kurių 
daugelis vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie nuėjusio nuo arenos totalitariz
mo įtvirtinimo ir jo sukeltos dabar
tinės katastrofiškos padėties visose 
visuomeninio gyvenimo sferose. 
Todėl darosi ypač liūdna ir apmau
du, kad jie, dar net nesuspėję tin
kamai įsitvirtinti savo postuose, ima 
nepaisyti konstitucinių normų, lau
žyti demokratijos principus, net 
stengiasi Konstitucinį teismą pa

versti vienai partijai pavaldžiu 
organu, visur susodinti savus žmo
nes, užmiršti duotus pažadus... O 
labiausiai kelia nerimą tai, kad ima 
nuolaidžiauti toms jėgoms, kurios 
mus ir įstūmė į Maskvos glėbį. Ir 
bene ryškiausias tokio nuolaidžia
vimo pavyzdys — beje, išryškėjęs 
jau anksčiau — kad valstybiniu 
mastu jau nebekeliamas padarytų 
Lietuvai per sovietizacijos laikotarpį 
nuostolių kompensavimo klausi
mas. Ir tai vyksta tuomet, kai impe
rialistinės bei revanšistinės jėgos 
Rusijoje nesiliauja organizavusios 
prieš mus visokiausias smurto, kir
šinimo ar šantažo akcijas.

Sakykim, tai užsienio politikos 
aspektas, tačiau jis turi kuo glau
džiausią ryšį ir su vidaus politika. 
Ypač ta prasme, kad esą mes dėl 
„istoriškai susiklosčiusių aplinky
bių" taip priklausomi nuo didžiojo 
Rytų kaimyno, jog bet koks sava
rankiškas žingsnis ir savo teisių pa
brėžimas jo atžvilgiu, yra nusikals
tamas, kone savižudiškas. O tokios 
trumparegiškos politikos vaisių 
„landsberginės diktatūros metu" 
jau esą buvę per akis. Tereikia tik 
prisiminti naftos, dujų ir apskritai 
žaliavų ir su jomis susijusias kitas 
problemas, kad iš tikrųjų susimąs
tytum, kas dėl to kaltas. O iš pirmo 
žvilgsnio „kaltininkas" bus tik tas, 
kuris projektuoja, kaip atsikratyti to 
palikimo, kurį mes paveldėjome iš 
subankrutavusio „brandaus socia
lizmo".

O dabar štai toje dar nepasveiku
sioje visuomenėje pešasi dešinysis 
sparnas su kairiuoju, nepaisydami
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paprasčiausios logikos, kad jie abu 
visiems reikalingi. Kur du pešasi, 
trečias laimi. O tasai trečiasis šiuo 
atveju — nusikaltėlių pasaulis ir jo 
mafioziniai įstatymai. Štai kodėl 
dabar svarbiausias visų mūsų užda
vinys, kad toji visuomenė, kuri per 
puse šimtmečio buvo pratinama, 
kad ja „didžiadvasiškai" pasirūpins 
valstybė, pamažu įprastų savo 
ateitimi pati pasirūpinti.

Tačiau vienas dalykas yra buvu
sioji sovietinė sistema, o visai kitas 
— tos sistemos įtaka, palikta jo gal
voje, jo sąmonėje. Jeigu pirmoji 
pašlijo, padvelkus viešumo, teisy
bės bangai, tai likimas antrosios, 
kuri susiformavo žmogaus viduje, 
priklauso ne tiek nuo objektyvių są
lygų, kiek nuo subjektyvių pastan
gų. Pavyzdžiui, žmogus žino, kad 
komunizmas kaip toks negali turėti 
ateities, nes yra priešingas jo 
prigimčiai, tačiau jis puikiai su
vokia, kad, kol visi kiti ateis i protą, 
dar kuri laiką galės neblogai pagy
venti be didesnių rūpesčių ir skru
pulų, iš inercijos, iš susiformavusių 
įpročių, prievartaudamas pats save, 
savo artimą ir jį supančią gamtą. 
Žodžiu, egoistiniai, trumpalaikiai 
motyvai nugali ilgalaikius egoisti
nius bei altruistinius motyvus. Be 
to, pripratintas gyventi ir skursti 
dabartyje šviesios ateities labui, jis 
pasiilgsta tik tokios dabarties, kurią 
jau pažino. Ir tik tokiu laipsniu, 
kiek ji jam garantuoja saugumą ir 
sotumą.

Suprantama, kad tokia baimės ir 
pilvo politika veda ne į ateitį, o į 
praeitį.

Užtat ir nėra ko stebėtis, kad va
kardiena užprogramuotas žmogus 
jos, vakardienos, ir pasiilgsta. 
Pasiilgsta to, kas tą vakardieną 
primena ir įprasmina, būtent, 
„brandaus socializmo". Ta linkme 
jį šaukia ir per kelias kartas įpročiu, 
instinktu virtęs poreikis prisitaikyti 
prie bet kokių aplinkybių. Ir, su
prantama, pirmenybę atiduodant 
toms aplinkybėms, kurios jau žino
mos, įprastos, kurios lėčiau keičia
si.

Jeigu mes išmoksime ramiai, da
lykiškai analizuoti susidariusią pa
dėtį, tai ir pats klausimas teigimo 
forma: „Ką jie iš mūsų padarė", 
nebeatrodys toks pragaištingas, ku
pinas kažkokio mistinio ar totališ
ko pasmerktumo, o pasidarys tik 
taip atspindintis pakankamai dės
ningą reiškinį, susiformavusį jam 
tikrose specifinėse sąlygose.

Beje, didele dalimi tą reiškinį „Ką 
jie iš mūsų padarė" atspindi ir da
bartinė mūsų lietuvių kalba, kuri 
„prisitaikė" prie deformuotos są
monės produkcijos. Ir bene ryš
kiausias čia pavyzdys — masiškai 
vartojamas žodis „skaitau " vietoje 
tokių sąvokų kaip „manau, esu tos 
nuomonės, galvoju" ar panašiai. 
Šis paplitęs mūsuose žodis, kurį 
plačiai naudoja net kultūrai ir 
švietimui pasišventę asmenys, ar 
tik neįrodo, kaip sovietinis žmogus 
atprato turėti savo asmenišką nuo
monę apie kurį nors daiktą, faktą ar 
reiškinį? Jis tik sugeba perskaityti tai, 
kas jau kitų parašyta, sugalvota ar
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įteisinta. Žodžiu, Sovietijos sąlygo
mis išaugintas žmogus sugeba tik 
suprasti, kas kitų padaryta, tai yra 
atiduoda pirmenybę ne kūrybai, o 
vykdymui, kadangi jis buvo prie to 
sistemingai pratinamas.

Ar bereikia tad stebėtis, kad pra
ėję tokią melo, apgavystės, prievar
tos, psichologinio teroro mokyklą, 
žmonės yra sutrikę, demoralizuoti, 
dezorientuoti, dvasiškai suluošinti, 
pasiruošę lipti vienas kitam ant 
galvos, idant kaip nors iškoptų iš to 
liūno, į kurį juos įstūmė utopinis 
socializmas. Štai dėl ko ir pradinio 
kapitalo kaupimas įgavo pačias bai
siausias formas ir neregėtą mastą. 
Ne veltui lietuviška patarlė sako: 
„Su kuo sutapsi, tuo ir pats patap
si". Tik čia reikėtų šią gražią ir 
teisingą patarlę kiek patikslinti ta 
prasme, kad sovietinis gyvenimo 
būdas mums buvo primestas iš ša
lies, o ne mes patys jį savarankiškai 
pasiėmėm. Todėl šiuo metu ir būtų 
pagrindinis uždavinys — kuo grei
čiau nutraukti ryšius su deformuo

jančiu žmogaus sąmonę sovietiniu 
komunizmu.

Pirmiausia turime išmokti sava
rankiškai mąstyti ir atsikratyti iliu
zijų, kad kažkas — valstybė, tėvas, 
motina, partija ar profsąjunga — 
privalo mus globoti ir pasirūpinti 
šviesiu mūsų rytojum. Juk pats 
žmogus yra savo laimės kalvis. Ir 
turime pagaliau įsisąmoninti, kad 
pasaulis yra kur kas sudėtingesnis 
negu buvome išmokyti bei įpratin
ti manyti. Tačiau tasai pasaulio ir 
žmogaus egzistencijos sudėtingu
mas neturi mūsų gąsdinti, o tik ska
tinti rimtai pasiruošti, kad kuo ge
riau įmintume jo, to sudėtingumo, 
mįslę. O tam reikia išmokti ne tik 
„skaityti", bet ir mąstyti.

Kol visi šnekės tik apie ekonomi
ką, nuosmukį, chaosą, infliaciją, 
dolerį ir litą, o nesusirūpins pačiu 
žmogum, tol iš tos duobės, į kurią 
patekome, vargu ar greit išlipsime. 
Štai apie ką pirmiausia dabar turime 
susimąstyti.

Vilnius, 1993.
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VERTYBĖS,
KURIAS LIETUVIŲ TAUTA 
TURI GINTI

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Dirbant diplomatinį darbą, tenka susitikti su kitų kraštų am
basadoriais, artimiau pasidalinti mintimis, net susidraugauti. Prieš kurį 
laiką kalbėjomės mes, septyni ambasadoriai: be manęs dar du iš 
Venezuelos ir po vieną iš Egipto, JAV, Sirijos ir Saudi Arabijos. 
Venezuelietis ambasadorius, profesorius, rašytojas, gilaus intelekto 
asmenybė, pasakė: „Lietuva kėlėsi, nes ir sunkiausiose sąlygose, nevil
ty, turėjo žmonių, kurie jos prisikėlimu tikėjo ir tam tikslui pasiaukojo. 
Jūs nežinote, — sakė ambasadorius, — kas per jėga yra net ir vienas 
tauriam idealui pasišventęs žmogus!" Amerikietis ambasadorius paste
bėjo: „Propaguojamoji Lietuvos laisvės byla buvo teisinga, bet, atvirai 
prisipažinsiu, mes neturėjome to paties tikėjimo Lietuvos ateitimi. Jūs 
liekate pavyzdžiu, kaip reikia kovoti už savo kraštą. Lietuva laimėjo".

Taip, Lietuva laimėjo, bet ar su Lietuvos laisvės atgavimu mūsų misija 
baigėsi? Ar jau galime sakyti, kad mes savo atlikome, tedirba kiti? Visi 
susipratę lietuviai teisės į poilsį neturi. Poilsio diena ateis, tik kai užmerk
sime akis amžinybei. Duok Dieve, kad tada kiti perimtų iš mūsų 
sustingusių rankų estafetės lazdelę ir ją neštų tolyn į šviesesnę Lietuvos 
ateitį, į pilnutinę demokratiją. Šiandien nei amžius, nei nuovargis, nei 
liga mums privilegijos ilsėtis neduoda. Brazaitis įspėjo mus, kad pavar
gimas siekti ko nors kilnesnio veda į gyvenimo pažangos sulėtėjimą ir 
baigiasi sustingimu. O tačiau toks teisiųjų pavargimas neretai pradeda 
pasireikšti visose mūsų gyvenimo srityse. Tad turime savęs paklausti, ar 
kovingasis lietuvis nenugrimsta į Vakaruose išaugusį ramybės geismą, 
vedantį į oportunizmą ir kapituliaciją. Turime pagalvoti apie vertybes, 
kurias visi privalome ginti, kad užtikrintume atgimusios Lietuvos gyvybę 
ir gyvenimą.

Dr. Vytauto A. Dambravos, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Ve- 
nezueloje, paskaita, skaityta 1994.1.30 Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
dienose. Los Angeles. (Tekstas šiek tiek sutrumpintas.)
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Ambasadorius
dr. Vytautas Dambrava.
Nuotr. V. Maželio

Ne taip seniai teko išsikalbėti su Indonezijos ambasadorium, kuris 
yra krikščionis. Jis aiškino, kad 1945 metais, nusikračius japonų jungo, 
sutramdžius komunistų bandytą perversmą ir paskelbus demokratinę 
respubliką, Indonezija tautos pritarimu priėmė konstituciją, kurios 
įžangoje įrašyti penki pagrindiniai principai: Dievas, demokratija, 
humaniškumas, vienybė ir teisingumas. Visa gaubia laisvės aureolė. Tai 
verta visų mūsų dėmesio universalinių vertybių skalė. Ji parodo, jog In
donezija turi stiprų moralinį pagrindą. Šias vertybes turime išpažinti ir 
mes, jas ginti, dėl jų tauta turi kovoti ir aukotis.

D i e v a s
Prisimena 1940 metai, kada Lietuva buvo okupuota, kai pavergtame 

krašte „nušvito" Stalino konstitucijos saulė, kai buvome verčiami 
dainuoti: „Mes su Stalinu į saulę, mes su Stalinu kovon, tenedrįsta nieks 
pasauly kelti koją Lietuvon". Šitokiais tekstais buvo prievartaujama tauta 
iš pirmųjų dienų, o sovietų įkelta koja mindžiojo ir trypė švenčiausias 
tautos teises. Dievas buvo varomas iš bažnyčių, šeimų ir mokyklų, iš 
tautos ir iš Lietuvos. Negalėjo nuožmus okupantas Jo išvaryti tiktai iš 
žmonių sąžinės. Ilgainiui — argi visi ir tą sąžinę beturėjo, ar ji nebuvo 
apnešta Stalino purvu? Dėl ištikimybės Dievui ir Tėvynei lietuviai buvo 
pasmerkti sunaikinimui. „Išvaryk Dievą, tai išvarysi teisingumą", — 
prisimena man popiežiaus šv. Pijaus X žodžiai. Su Dievu Lietuvoje buvo
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išvarytas ir teisingumas, krikščioniškoji demokratijos samprata, 
humaniškumą pakeitė gyvuliškumas, vienybę pakeitė vadinamoji pro
letariato diktatūra. Buvo sutryptos, iškreiptos, profanuojamos visos 
vertybės. Ir jeigu sovietinė konstitucija buvo sukurta Stalino ir Markso 
liaupsinimui, o Dievo ir žmogaus niekinimui, kodėl dabartinės Lietuvos 
Konstitucijos rašytojai, kurių tarpe, be abejo, buvo ir tikrų, ne tik iš var
do, katalikų, kodėl jie neatidavė Dievui katalikiškos tautos garbės ir šlovės? 
Kodėl, visiems atmetus Staliną ir jo šėtoniškąją doktriną, Dievas mūsų 
konstitucijoje nebuvo rehabilituotas?

Daugelis tikime, jog Dievas Lietuvą išgelbėjo. Sibiran tremiamieji 
ašarose giedojo keturiasdešimt šeštąją Dovydo psalmę: „Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”. Kodėl tad, rašant mūsų konstituciją, Jis buvo 
mūsų užmirštas? Gal mes jau gėdijamės Jo vardo? Karas tarp tikinčiojo 
ir netikinčiojo kaip tik ir yra, ar Dievas vadinsis Dievu, ar Jis turės kokį 
kitą vardą.

1990 metų Lietuvos konstitucijos įžangoje valstybė teisingai didžiuo
jasi prieš daugelį amžių sukūrusi valstybę, jos teisinius pamatus grindusi 
Lietuvos Statutais ir konstitucijomis, šimtmečiais gynusi savo laisvę, 
išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama 
prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi. Tai gražus' himnas 
praeičiai. Toliau sakoma: „Puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės 
valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia 
kontituciją”. Šis patrauklus konstitucijos įvadas betgi nenusako 
pagrindinių valstybės vertybių, kai tuo tarpu Indonezijos konstitucija iš 
karto paliečia valstybės egzistencijos esmę: Dievas.

Visa tai nereiškia, kad Lietuvos konstitucija yra bedieviška — mano 
kritika neina taip toli. 1992 metais Vytauto Landsbergio pasirašytos 
Konstitucijos dvidešimt šeštame straipsnyje pažymima, kad „Minties, 
tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma' '. Dvidešimt penktame straipsnyje 
skaitome: „Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją 
arba tikėjimą ir vienas ir su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti 
religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo". Tačiau katalikų tautoje 
katalikų religija jokio primato neturi. Cinikas pasakytų: šėtono garbinimo 
sektos pagal mūsų konstituciją turi lygiai tas pačias teises, kaip ir 
krikščionys. Mūsų konstitucijos tekstas turi stiprią liberalizmo dozę. Toliau 
skaitome: „Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali 
būti apribota kitaip kaip tik įstatymu (taigi ji gali būti apribota) ir tik tada, 
kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių 
sveikatą ir dorovę, taip pat kitas pagrindines teises ir laisves”. Šis sakinys 
kelia man labai daug klaustukų; tik jiems nagrinėti čia nėra vietos ir laiko. 
Reikia tikėtis, kad valstybė veiks atsakingai (ir laikyti du pirštus
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sukryžiavus), belaukiant, kokios interpretacijos gali atsirasti krikščioniui 
nepalankioje situacijoje?

Jungtiniu Amerikos Valstybių nepriklausomybės deklaracijos antrame 
skirsnyje yra minimas Dievas, visatos Kūrėjas. O Konstitucijos pirmasis 
„amendment" religijos klausimą išsprendžia trumpa fraze: „Kongresas 
nepriims jokio įstatymo religijos įsteigimui ar jos išpažinimo 
uždraudimui". Todėl Amerikoje laisvai garbinamas Dievas ir laisvai — 
šėtonas.

Su Rabindranath Tagore galiu kartoti, kad „Dievas gali teikti mums 
dovanų, bet mes privalome mokėti jas priimti". Dievas gyvena visuose 
žmonėse, bet ne visi žmonės gyvena Dieve.

Nejau mes vis jaučiamės kokie baudžiauninkai ar bailiai, kad kom
promiso vardan užstatytume savo didžiuosius principus? Žinokite, kad 
„apsisprendė už Dievą, mes teigiame save tokius, kokie esame giliausio
je savo prigimtyje. Todėl (mūsų) kova už Dievą nėra kova už svetimą, 
bet galų gale kova už mus pačius". Prie tokios išvados prieina mūsų 
didysis filosofas Antanas Maceina. Visi geros valios tautiečiai turėtume 
atkreipti į tai dėmesį, nes mums, krikščionims, reikalas eina apie vertybių 
vertybe, kurią turime drįsti viešai išpažinti svarbiausiuose ir 
brangiausiuose tautos ir valstybės dokumentuose.

Daugelis iš mūsų Dievą užmirštame per visą dieną, nors vakare 
prašome, kad Dievas mūsų neužmirštų. Nietzshe sako: „Neradau nė 
vieno žmogaus, kuris tikrai būtų be Dievo, bet daugelį atradau tokių, kurie 
yra be ramybės". Čia prisiminkime lietuvius, priklausiusius Komunistų 
partijai (ar net ir KGB), bet dabar, naujoje gyvenimo kryžkelėje, 
pakeitusius ar keičiančius ideologinę gyvenimo kryptį. Ne visi yra atgailos 
herojai, viešai pasmerkę ir apverkę savo klaidą. Kiti tą patį daro daug 
subtiliau, ir juos skatina įvairūs motyvai.

Kai kurie vadinamieji praktikuojantieji katalikai pasišauna būti pro
kurorais ir teisėjais, smerkdami žmones ir juos be pasigailėjimo teisdami, 
nors teisti žmogų yra vien Dievo teisė ir privilegija. Jei žmonės teistų — 
visi atsidurtume pragare. Kitaip sakant, yra mūsų tarpe neatlaidžių 
žmonių, kurie pasigailėjimo artimui neturi, kurie iš principo neduoda 
žmogui teisės keistis ir pasitaisyti. Kartą komunistas — tai tau atleidimo 
nebėra. Šitokius žodžius dainuoja Fauste Mefistas, bet ne Dievas mūsų 
gyvenime ir mūsų sąžinėje. Tai perdėm nekrikščioniška laikysena. Kada 
valstybės prezidentas, priimdamas priesaiką, persižegnoja, mano kūnu 
nueina malonus šiurpulys. Nemoku juoktis iš kryžiaus ir nemoku šaipytis 
iš jokio žmogaus, kas jis bebūtų, kuris daro kryžiaus ženklą. Atsimenu, 
Ekvadoro prezidento inauguracijos metu, pradėdamas dėtis valstybės 
juostą, prezidentas staiga susilaikė. Po to, pagarbiai persižegnojęs, ją 
pagarbiai užsidėjo. Nemačiau nė vieno prezidento savo gyvenime, kuris
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būtų panašiai pasielgęs, ir man toji akimirka padarė neišdildomų įspūdi 
visam gyvenimui. Kas šaukiasi Dievo — Dievas išklauso.

Išvada: drįskime stoti už Dievo primatų Lietuvos valstybėje. Tepuošia 
Jo vardas Lietuvos Konstitucijų. Padėkime kiekvienam, kuris ieško Dievo 
ir jokiu būdu nebūkime jo teisėjais ar smerkėjais, o broliais.

D e m o k r a t i j a
Lietuvių Enciklopedija demokratijų apibūdina kaip „valstybės formų, 

kurioje valdžia kyla iš pačios tautos per reguliariai ir laisvai vykdomus 
visuotinius rinkimus ir kurioje šituo keliu kilusi valdžia rūpinasi visiems 
lygiai laiduoti asmeninę laisvę ir ūkinę gerovę". Aristotelis pasakė, jog 
demokratija yra valdymo forma, kur valdantieji yra laisvieji. Demokrati
joje žmogus turi būti laisvas. Niekad nebus per daug kartoti šių paprastų 
tiesų; tų turime įsisąmoninti kartų ant visados. Atgavus nepriklausomybę, 
lietuvis, atrodo, dar gyvena praeities šešėly, vėl mano, jog žmogumi 
pasitikėti negalima. Vėl įsivaizduoja šnipus ir slaptus pasikalbėjimų 
įrašymus. Vėl elgiasi, lyg jis būtų kažkoks baudžiauninkas savo krašte. 
Lietuviai yra laisvi ir turi elgtis kaip laisvi piliečiai. Valstybė tarnauja jiems. 
Kadangi mūsų demokratinė valstybė gali būti sukurta tik visuomeninės 
moralės pagrindu, tai platesne prasme demokratija ir yra visuomeninė 
moralė, pagrįsta laisvės, lygybės ir broliškumo principų realizavimu 
visuomeniniuose santykiuose.

Nors demokratija turi turėti savo organizacijų ir kontrolę, tačiau ji 
alsuoja individualine laisve. Tolerancija yra tas pagrindas, kuriuo yra 
pasirėmusi modernioji demokratijos samprata. Demokratijos pagrindas 
yra nusistatymas nieko nelaikyti mirtinu priešu. Taigi demokratiniai 
laisvės ir lygybės principai yra krikščioniškos artimo meilės išsiskleidimas 
viešajame gyvenime. Ne veltui popiežius Paulius VI sakė, kad šalia religi
jos politika yra pats vertingiausias instrumentas artimo meilei vykdyti.

Parlamentinė santvarka yra ta natūrali teisinė forma, kuria realizuo
jama demokratinės valstybės samprata. Konstitucija nustato balansų tarp 
parlamento ir vyriausybės jėgų. Tačiau, nors parlamentinė santvarka yra 
neatsiejamai susieta su demokratine valstybe, parlamentinė santvarka pati 
dar nelaiduoja valstybės demokratiškumo. Parlamentarizmas tėra 
priemonė demokratiniam idealui vykdyti.

Nėra demokratijos prasmė tik paprastas valdžios patikėjimas 
daugumai. Prancūzų revoliucija parodė, kad dauguma gali būti tironiška, 
nors ir naudotų laisvės, lygybės ir brolybės šūkius. Prievartinė demokratija 
gali būti baisesnė už visas kitas politines priespaudos formas. Lietuvių 
tauta patyrė ant savo kailio irgi sovietų vadintų „geriausių pasaulyje 
liaudies demokratijų". Teisingai pastebi dr. Juozas Girnius, kad 
„komunistinėje diktatūroje nebuvo ne tik demokratijos, bet nebuvo nė
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proletariato diktatūros, o tik paprasta valdančios partijos klikinė tironija".
Opozicijos vaidmuo demokratijoje yra ypačiai svarbus. Be opozicijos 

apie demokratiją kalbėti negalima, nes demokratinė valstybė yra ne tik 
demokratinis valdžios sudarymo būdas, bet ir pačios jos teikiamos 
valdžios apribojimas. Dr. Girnius pabrėžia, kad demokratija yra prin
cipinis valstybės absoliutizmo paneigimas. „Kai totalistinė valstybė reiškia 
pretenzijų į visą žmogų ligi pačių jo sielos gelmių, tai demokratinė valstybė 
nelaiko savęs visagaliu viešpačiu, o tik tuo organizaciniu mediumu, kuris 
leidžia toje pačioje erdvėje visiems gyventi be vieni kitų prievartavimo, 
šita prasme demokratija yra pats laisvės sinonimas".

Modernių laikų demokratijos tragedija yra ta, kad ji dar nėra 
įgyvendinusi demokratijos. Demokratijos valstybės siela yra ne pats for
malus valdžios suteikimas daugumai, o šios daugumos įsipareigojimas 
nepaneigti laisvės ir mažumai. Tad ir kalbame ne tik apie daugumos galią 
ir valią, bet ir apie mažumos teises. Teisingumo supratimas padaro 
žmoguje demokratiją galima, tačiau žmogaus linkimas prie neteisingumo 
daro demokratiją būtina. Prezidentas Lincoln buvo teisus, sakydamas, 
kad demokratija yra tautos valdymas, vykdomas pačios tautos ir skiriamas 
tautai.

Budint demokratiškos Lietuvos sargyboje, būtina atsiminti, kad 
utopinės demokratijos pasaulyje nėra, kad demokratija nėra galutinis 
pasiekimas; tai tik šauksmas nenuilstamoms pastangoms, nuolatiniam 
pasiaukojimui, pasiryžimui ir norui, — net jei reikėtų ir mirti, ją ginant. 
Demokratijos pagrinde yra gilus įsitikinimas, kad paprastuose žmonėse 
yra nepaprastos galimybės, kad paprastuose Lietuvos žmonėse teberusena 
milžinų dvasia.

H u m a n i š k u m a s
Filosofiniai demokratijos pagrindai gali būti įvairūs, bet visiems jiems 

yra bendras pagrindas — tikėjimas žmogiškojo asmens nelygstamumu ir 
broliškas nusiteikimas kiekvieno žmogaus atžvilgiu.

Moraline prasme humaniškumu vadinama kiekviena žmogaus sam
prata, pabrėžianti žmogiškosios asmenybės nelygstamąją vertę ir skelbian
ti idealą siekti žmoniškumo. Humanizmo terminą išpopuliarino iškilimas 
tokių ideologijų kaip fašizmas, komunizmas, nacionalsocializmas, kurie 
paneigė tradicinius žmoniškumo reikalavimus partijos, klasės, tautos ar 
rasės vardu. Taip vartojamas humanizmas sutampa su demokratine 
žmogaus samprata, priešpastatoma totalistinei žmogaus sampratai. Taigi 
humanizmas yra lygus žmogaus dvasinio savitumo išpažinimui, 
nekomplikuodamas nei vienokio, nei kitokio nusistatymo Dievo atžvilgiu, 
nors Indonezijos pavyzdžiu, žmogus laikomas savita dvasine būtybe, 
išsiskiriantis iš gamtinių būtybių pasaulio, pripažįstantis Dievą. Pagal
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Albertą Schweitzerį, tikrasis humaniškumas reiškia: „Nepaaukok 
žmogaus jokiam tikslui", — reiškia, leisk jam pačiam aukotis.

Amerikiečiai savo demokratinį humaniškumą vadina „procedūros 
filosofija". Taigi pagarba asmeniui, jo teisėms ir pagrindinėms laisvėms. 
Amerikiečiams ne tik svarbu ką sakai, bet ir kaip sakai, kito žmogaus 
neužgaunant, jo teisių nepažeidžiant, šitokios elgesio normos darosi 
privalomos ypačiai viešajame visuomenės gyvenime. Reikšdami pagarbą 
asmeniui ir pagerbdami jo įsitikinimus, mes patys daromės verti tos 
garbės. Francis Bacon todėl ir pabrėžia, jog mūsų humaniškumas būtų 
menkas dalykas, jei ne dieviškoji kibirkštis, kuri mus judina.

Sovietinis laikmetis buvo giliai pakirtęs humaniškumo šaknis, nuo 
kunigaikščių laikų giliai įleistas lietuvių tautoje. Šiandien privalome 
grąžinti pagarbų tarpusavio elgesį tautoje. Pradėkime nuo mūsų pačių. 
Krikščionišku terminu: mylėkime artimą, kaip patys save.

V i e n y b ė
Didelė vertybė yra vienybė. Sakoma, jog sueiti draugėn, — tai pradžia; 

eiti draugėje — tai pažanga; dirbti draugėje — tai jau pasisekimas. Kaip 
pasiekti lietuvių tautai vienybės idealo, gražiai apibūdina Aleksandro 
Durnas trys muškietininkai: visi už vieną — vienas už visus? Ar lietuvių 
tauta turėtų siekti to idealo? Ir kaip?

Pradėkime nuo to, kad vienybė savyje nėra nei gera, nei bloga; jos 
svarba priklauso nuo tikslo. Lietuva yra tas objektas, kuriam turi būti 
nukreiptos mūsų vieningos pastangos. Ir Vincas Kudirka himne šaukiasi 
šviesos, tiesos ir vienybės vardan Lietuvos. Yra didžiausia klaida ir iliuzija, 
kai pati vienybė laikoma tikslu. Ką reiškia nusikaltėlių vienybė? Ką reiškė 
totalistinė vienybę, kurios buvo siekiama smurtu, nutildymu ar 
likvidavimu?

Politinei vienybei išlaikyti ar laimėti reikalingas moralinis nusiteikimas: 
demokratinis valstybės supratimas ir demokratinis jo vykdymas 
aiškinimosi, susipratimo ir pagaliau kompromiso dvasia.

Antra politinei vienybei pasiekti sąlyga — tai intelektualinis suvokimas 
tikslo, kuriam ta vienybė turi tarnauti. Tikslo ir principų respektavimas 
apsaugoja nuo pasidavimo oportunistiniams interesams. Reikia ieškoti 
ir realaus pagrindo. Jeigu vienybės siekti neįmanoma, tai reikia pasitenkin
ti bendradarbiavimu. Tačiau net ir tokia funkcionali vienybės forma 
tegalima tada, jei yra pribrendusi dvasia susiprasti, ne dominuoti.

Prof. Juozas Brazaitis jau seniai pranašavo, kad bendravimo galimybių 
lietuviai neįstengs visuotinai realizuoti. Vienybės idėją reikia palaipsniui 
ugdyti, nurodant tikslą, akcentuojant moralinius principus ir idealizmą 
vietoj oportunizmo, šiandieninis gyvenimas Lietuvoje dažnai kartoja: „ta 
idėja — ne idėja, kur kišenėn neįdėjo". Reikia tautai konkrečių tikslų,
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naujų vertybių, sakyčiau, net naujų pavojų, kurie lietuvius visuomet 
labiau jungė, naujo veržimosi į ateitį.

T e i s i n g u m a s
Ir galiausiai — dar viena nepaprastai svarbi vertybė — teisingumas, 

ypačiai socialinis teisingumas. Teisingumo pergalė yra vienintelė taika.
Visi mėgsta kalbėti šiais laikais apie socialinį teisingumų, tik kažkodėl 

nelabai mėgstame teisingus žmones. Neteisingumų, atrodo, lengviau 
pakeliame; kas mus supurto — tai teisingumas. Neįtikima! Iki šiol pasauly
je dar nieko nėra išrasta, kas galėtų pakeisti teisingumų. Daugelis yra 
ieškoję idėjų ir idealų teisingumui pakeisti, bet pilni kalėjimai rodo, kiek 
jiems tai yra pavykę. Victor Hugo sako, jog yra lengva būti geru, bet sunku 
būti teisingu — teisingu, kad ir paties velnio neteisingai nepasmerktume. 
Napoleonas pasakė, jog valstybės reikaluose teisingumas yra jėga ir 
dorybė.

Žinome, jog Lietuvoje dar apstu apatijos, pastebima entuziazmo 
stoka. Daug kritikos žodžių adresuojama vyriausybei ar atskiroms 
ministerijoms, valdiškoms įstaigoms, seimui ar jo nariams, net ir valstybės 
prezidentui. Nieko nuostabaus. Kiekvienas kraštas kritikuoja valdžių ar 
jos narius. Demokratinėje santvarkoje ši tendencija yra įsipilietinusi: nėra 
kritikos, nėra opozicijos — būk tikras, nėra ir demokratijos. Mes tos 
taisyklės nepakeisime ir dėl to nesijaudinkime. Kas demokratijų, politinių 
ir socialinių jėgų balansų, vidaus tvarkų ir ramybę palaiko ir išlaiko — tai 
juridinė sistema, — ta trečioji nepakeičiama valstybės aparato dalis Vargas 
valstybei, kur teismai ir teisėjai netarnauja teisingumui ar, neduok Dieve, 
yra paperkami ir nuperkami.

Atsakingas teisinių institucijų sudarymas ir teisingumo užtikrinimas 
visiems piliečiams be išimties yra pagrindinis valstybės uždavinys. 
„Iusticia fundamentum regnorum est" — skelbė romėnai. Teisingumas 
yra valstybės pamatas. Atmesk teisingumų, ir gyvensi džiunglių dėsniais. 
Šv. Antoninas sako, kad Dievo teismas bus griežčiausias tiems, kurie ne 
visiems lygiai administravo teisingumų. Kai dingsta teisingumas, 
nebelieka nieko, kas žmonių gyvenimų padarytų vertingų.

Tie, kurie turi pareigų skirti ar tvirtinti teisėjus, turi nepaprastai 
atsakingų uždavinį, toli prašokantį partijos reikalavimus, politinius 
kaprizus ar asmeninius interesus.

Gerai žinome su kokiu atsargumu yra parenkami Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Aukščiausio Teismo nariai. Visas to kandidato gyvenimas ir 
jo užkulisiai išvelkami viešumon, šviesiosios mėnulio pusės nepakanka. 
Erelio akimi norima įžvelgti, kas slepiasi tamsioje mėnulio pusėje, kurių 
turi kiekvienas žmogus. Kodėl? Dėl to, kad Aukščiausias Teismas ir 
nešališka bei nepriklausoma juridinė sistema užtikrina krašte laisvę, taiką 
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ir demokratiją. Ši institucija išlaiko balansą tarp visų kitų politinių, 
ekonominių ir socialinių jėgų. Taikos ir demokratijos vardan jie sprendžia 
konfliktus ir yra pagrindinis asmens teisių ir pilietinių laisvių gynėjas.

Taigi Lietuva turi siekti ne Brazauskinio ar Landsberginio teisingumo, 
ne partinės teisės, ne telefoninės jurisdikcijos, o teisingumo, kuris būtų 
prieinamas visų sluoksnių, visokio išsilavinimo ir įsitikinimų žmonėms 
— be jokiausios išimties. Jeigu, pagal anglosaksų juridinę praktiką, bylo
je yra renkama dvylika prisiekusių narių, dėl kurių abi pusės turi susitar
ti (jokio balsavimo ar balsų daugumos čia negali būti) — šimtus kartų svar
biau yra parinkti teisėjus, garantuojančius nešališką valstybės teisingumą 
kiekvienam piliečiui. Partijos antpečius nešiojąs teisėjas tinka kiekvienai 
profesijai, tik ne teisingumui vykdyti. Mums baisu šiandien prisiminti 
sovietine teise, sovietinius teismus, sovietų socialini teisingumą, kurį 
vykdė partija. Tuos laikus dvidešimtojo amžiaus gėdai užkasėme amžinai.

Teisingumas yra pirmoji socialinių institucijų vertybė. Teisės teorija, 
nors ir kaip elegantiškai ji būtų surėdyta, kaip ekonomiška atrodytų, turi 
būti atmesta ar pakeista, jeigu ji nėra teisi. Lygiai taip pat ir įstatymai ar 
institucijos, nors ir kaip veiksmingai jos dirbtų, kaip mums patrauklios 
atrodytų, privalo būti reformuojamos ir panaikintos, jeigu jos yra netei
singos. Kiekvienas pilietis, kiekvienas asmuo turi savyje teisingumu 
pagristą įgimtą asmens nepažeidžiamumą, kurio net krašto gerovei 
nuoširdžiai pasišovusi vyriausybė ar visuomenė negali ignoruoti. Dėl šios 
priežasties teisingumas kategoriškai atmeta mintį, kad galima kai kuriems 
piliečiams atimti laisve, norint apginti nors ir svarbesni tikslą, kuriam 
dauguma krašto žmonių pritaria. Teisingumas neleidžia, kad net smulki 
mažuma būtų prievartaujama, vien dėl to, kad būtų apgintos daugumos 
teisės ir privilegijos. Teisinė valstybė yra moralinė valstybė. Teisingumu 
užtikrintos teisės nėra jokių politinių derybų, socialinių interesų, 
kalkuliacijų ar manipuliacijų objektas. Viena, kas mus galėtų veisti laikinai 
toleruoti klaidingą teoriją ar teisės sąvoką, būtų tai, jei tuo tarpu nieko 
geresnio neturėtume. Kaip pirmaujančios žmogiškosios akcijos vertybės, 
tiesa ir teisingumas kompromisų nepripažįsta.

Lietuvių tautoje, Lietuvos plačiojoje visuomenėje teisingumo prin
cipai toli gražu nėra įgyvendinti. Lietuva dar nepasiekė teisinės valstybės 
lygio; ji tik jos siekia — taip kalba ir Lietuvos Konstitucijos įžanginis 
paragrafas. Socialinio teisingumo samprata dar iškreipta ar paveikta 
praeities. Sąžinė iškreipta. Tad ir sakoma: jei ieškai teisingumo — eik į 
bažnyčią.

Iliustracijai vienas pavyzdys, o Lietuvoje panašių yra šimtai ir tūks
tančiai. Sibire dvidešimt su viršum metų kentėjusi lietuvių šeima, 
susidedanti iš šešių asmenų, grįžta į savo kraštą, šeima, aišku, rehabilituo
jama. Po daug barškinimų į valdiškų įstaigų duris, jai atstatoma teisė į
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savo namą, kuris pasirodo nebuvo net nacionalizuotas — buvęs 
kažkokiame „limbo” stovyje. Kada šeima pareiškia norą gyventi savo 
namuose — reikalas užkliūva. Valstybės įstaigos cituoja įstatymus, in
strukcijas, aiškina, kad nuomininkai, kas jie ten bebūtų, negali būti išvaryti 
gatvėn — tai nehumaniška; reikia jiems duoti dešimt metų taikiam 
išsikraustymui. Reikia laukti.

Apie kokį socialinį teisingumą čia kalbame? Tai socialinio teisingumo 
parodija. Teisingumo vilkinimas yra neteisingumas. Žmonės, per kelias 
valandas išvaryti iš savo namų, be teismų ir formalių kaltinimų sugrūsti 
į galvijų vagonus klaikiam ištrėmimui, sunaikinę sveikatą ilgametėje Sibiro 
baudžiavoje, kiti savus palaidoję staugiančiose Sibiro taigose, dabar, grįžę 
į savo kraštą, dešimtį metų negali įeiti į savo namus tariamo humaniškumo 
ir socialinio teisingumo pagrindu. Šie, drąsiai sakau, tautos kankiniai lieka 
benamiais savame krašte. Išlauks jie tuos dešimtį metų ar ne — tai Dievo 
byla. Taigi — eik bažnyčion, skųskis ir verk Dievui.

Lietuvoje politinių kalinių ir tremtinių organizacijai priklauso gal du 
šimtai tūkstančių narių. Daugelis vyresnio amžiaus, daugelis paliegę, 
daugelis be santaupų, gyveną iš pensijos. Ir nors jiems skaičiuojama trys 
metai pensijos už kiekvienus kalėjime ar Sibire iškentėtus metus, gaunama 
pensija apie dvidešimt dolerių mėnesiui nesudaro minimaliausių 
pragyvenimo sąlygų, nekalbant apie gydymąsi. Jų dalia — kęsti Sibirą 
savo laisvame krašte. „Horribile dictu atque auditu" — (Baisu sakyt ir 
net girdėt). Bet yra istorijų, kada žmonės, nematę Sibiro, atgauna net po 
kelis turėtuosius namus ir savo reikalus kažkaip lengvai ir sklandžiai 
išsprendžia. Kaip visa tai aiškintis? Atrodo, kad teisingumas veikia pagal 
įstatymus (ar geri tie įstatymai?), pagal įstatymo dvasią (Dievo ar šėtono?) 
ir pagal teisėjo sąžinę (oi tos sąžinės, sąžinės!..)

Du tūkstančius metų Europa gyvena romėnų teisės principais: 
„Alterum non ledere” (nepažeisk svetimo asmens teisių): „Suum cui- 
que tribuere" (atiduok, kas kam priklauso). Žmonės mato, kur yra nusvirę 
deivės Justicijos svarstyklės. Betgi to nemato krašto įstatymų leidžia
mosios, vykdomosios ir teismo institucijos. Dar kartą pabrėžiu, kad 
atidėliojamas teisingumas yra neteisingumas. Ir su Aristoteliu kartoju, 
jog nėra didesnio neteisingumo už tą, kai nelygios priežastys yra ver
tinamos lygiomis. Lietuvoje teisingumas — tai kaip airių traukinys: jis 
eina, bet visuomet pašėlusiai vėluoja.

Štai kodėl svarbu budėti ir veikti, visais prieinamais būdais ginti 
socialinį teisingumą Lietuvoje. Nenoriu įžiūrėti blogos valios (o jos galėtų 
būti). Manau, kad yra kalta pusę šimto metų mus užgulusi sistema, kurios 
pagrinde buvo korupcija ir sovietinė džiunglių teisė.

Yra dar pastebima Lietuvoje ir Pontijaus Piloto taktika: nusiplauti 
rankas ir sakyti: aš nesu kaltas teisiųjų kraujo — darykite, kaip norite.
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Juk ne aš juos siunčiau į partizanų eiles, ne dėl manės jie kentėjo 
miškuose, kalėjimuose ar Sibire.

Ne taip, sesės ir broliai, ne taip.
Antrojo karo pasėkoje sunkus darbas teko kancleriui Konrad 

Adenaueriui atstatyti sugriautą ir nugalėtą Vokietiją. Kraštas buvo skolose, 
formaliame skurde. Kiek invalidų buvo krašte, kiek vargšų ir benamių. 
Visko negalėdamas daryti iš karto, jis pradėjo nuo pačios svarbiausios 
karo žaizdos — žydų, kurių šeši milijonai žuvo koncentracijos stovyklose 
nežmoniškiausiose sąlygose. Adenauer laikė pirmuoju savo uždaviniu 
atlyginti skriaudą, kiek tai pinigas gali padaryti. Jis vedė sunkias derybas 
ir įpareigojo valstybę skirti milžiniškas reparacijas, kurių mokėjimas 
tebesitęsia iki mūsų dienų. Kaip matote, žydai ir šiandien tyli — markės 
juos nutildė. Ne vien markės, bet ir teisingumo dvasia. O teisingumas, 
kinų patarlės žodžiais, yra vienintelis pinigas imamas visame pasaulyje. 
Adenauer suprato, kad didžiausios, tikrai pasibaisėtinos karo aukos buvo 
žydai. Nors Adenaueris pats nebuvo antisemitas ir asmeniškos kaltės 
neturėjo, jis savo pareigą atliko. Tai buvo sveikas krikščionis demokratas. 
Kad Lietuvoje tokių būtų tūkstančiai!

Kas šiandien Lietuvoje socialinio teisingumo požiūriu skubiai 
tvarkytina, nesvarbu kokia būtų kaina ir kokia našta, — tai skubus 
tebeskriaudžiamų nuskriaustųjų klausimo išsprendimas. Teisingumas rei
kalauja sudaryti jiems sąlygas grįžti į savo namus ar ūkius, rasti tinkamą 
vietą apsigyventi, gauti ekonominę paramą, sveikatos draudimą, padėti 
susirasti darbus be jokios diskriminacijos ir šnairų, užtikrinti piliečio — 
ne elgetos — pragyvenimą. Apie kokią taiką ir ramybę galima kalbėti 
Lietuvoje, kada ir normaliose sąlygose gyvenančiam ir dirbančiam 
asmeniui yra labai sunku išsiversti. Mes, išeiviai, turime asmeninę pareigą 
pirmieji rikiuotis į šį didįjį socialinio teisingumo įgyvendinimo projektą, 
padėdami spręsti finansinius tebekenčiančios tautos aspektus, 
talkininkaudami vyriausybei, seimui, o, kur reikia, keldami balsą spaudo
je, kol šis degantis ir Lietuvai gėdą darantis epizodas nebus išspręstas. Tei
singumas reikalauja, kad įstatymai būtų modifikuoti ar pakeisti. Socialinis 
teisingumas turi būti tvarkomas, ir tvarkomas energingiau, be atidėliojimo, 
be pasiteisinimo ir išsisukinėjimo, šiandien daugelis tėvynėje su Dante 
gali šaukti: „Esu piligrimas, beveik elgeta ir liūdėdamas rodau žaizdas, 
kurias man padarė neteisingumas".

Tokios yra penkios vertybės, kurias, imdamas Indonezijos pavyzdį, 
čia išdėsčiau. Jas verta ginti, už jas verta kovoti ir aukotis.

Baigiant leiskite man priminti Lietuvos premjero žodžius, kuriuos jis 
1939 metais pasakė, vokiečiams atėmus Klaipėdą, „šios dienos momen-
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1994 Los Angeles LFB politinio savaitgalio programoje dalyvavę: iš k. — dr. Algirdas Kanauka, Juozas 
Pupius, Bernardas Brazdžionis, Vilija Jonkaitytė, kun. Aloyzas Volskis, amb. dr. Vytautas Damb- 
rava, dr. Zigmas Brinkis, Violeta Gedgaudienė, Algis Raulinaitis, Vytas Maciūnas ir Juozas Kojelis. 
Nuotr. M. Gedgaudo.

tas ir jo uždaviniai reikalauja ne tik Konstitucijos nustatytų organų dar
naus vieningo darbo, bet ir plačiosios visuomenės. Visų piliečių pastangų 
vyriausybė, stengdamasi sukonsoliduoti tam darbui visas gyvybines 
tautos pajėgas, neis su kuria nors atskira srove, nepasiduos kurios nors 
atskiros pakraipos įtakai, bet sieks sutelkti visos tautos kūrybines jėgas. 
Vyriausybė, pripažindama kad šiandien tik šis vienybės kelias yra teisin
gas, tik jis duoda daugiausia garantijų atremti bet kokius pasikėsinimus 
prieš Lietuvos nepriklausomybę, vertins visus visuomenės susibūrimus, 
atskirus piliečius pagal jų darbus, bet ne sroviniais pagrindais, šitą 
principą vyriausybė taikins ir valstybės aparatui".

Tie žodžiai buvo svarbūs tada, jie yra labai svarbūs šiandien. Tai 
reiškia, kad vyriausybė visus piliečius traktuoja lygiomis. Tik nuosavas 
darbas, nuosavas asmeninis ir profesinis pažangumas leidžia pirmauti. 
Tik šitaip visuomenėje kils nauja pasiryžimo ir pasiaukojimo dvasia.

Jei vargas, tai vargsim visi. Jei laimėjimas, tai visi laimėsime, šie prin
cipai turi gilios prasmės šiandien, kaip reali tautos jungtis su visu tuo tem
pu, kurio reikalauja mūsų dienų gyvenimas.

Visų mūsų visuomeninis, socialinis ir politinis veikimas yra ne kas 
kita, kaip artimo meilės įsakymo pratęsimas ir konkretizavimas kompli
kuotoje šių laikų bendruomenėje. Politinis veikimas duoda blogus vaisius, 
kai jame nėra vykdomas artimo meilės principas. Blogiausia, kad „tą 
įsakymą žinodami mes nusikalstame ir nusikalstame", — sako Brazaitis, 
— „net ir atgailodami nusikalstame". Visais tais atvejais reikalingas 
pasiaukojimas.
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PROFESORIAUS
STANISLOVO
ŠALKAUSKIO
MIRTIS
IR LAIDOTUVĖS

Stanislovas Šalkauskis, Vytauto 
Didžiojo Universiteto profesorius, 
garsus filosofas, krikščioniškosios 
ideologijos ateitininkams pagrindų 
kūrėjas ir didelė, šviesi asmenybė. 
Prieš II-jį pasaulinį karą, nusilpus 
sveikatai (sirgo džiova), kartu su 
žmona ir mažamečiu sūnumi jis at
sikėlė į Šiaulius ir apsigyveno pas 
seserį Trakų gatvėje.

Profesorių St. Šalkauskį iš senų 
laikų gerbiau kaipo didelį žmogų ir 
žymių veikalų autorių, nors asme
niškai jo nepažinojau.

1941 metais, rugpjūčio mėnesį at
sikėliau į Šiaulius. Buvau paskirtas 
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonu.

Kelis kartus lankiau savo parapi
jietį ligonį profesorių. Greitai įsiti
kinau, koks jis gilus, taurus ir tiesus 
žmogus. Juk jis krikščionybę buvo 
išstudijavęs pačiuose pagrinduose, 
ją skelbė savo raštuose kitiems, bet 
ir pats nuoširdžiai ją praktikavo.

Taip gulėdamas mirties patale, 
profesorius pasiprašė tėvą kapuci
ną, kad kasdien atnešinėtų jam 
Švenčiausiąjį. Priėmęs Komuniją, 
labai džiaugdavosi ir sakydavo, kad 
tai yra vienintelė jo stiprybė. Ir kas
dien, beveik du mėnesiu, prieš mir
tį prof. St. Šalkauskis priiminėdavo 
„Angelų Duoną”, protarpiais eida
mas išpažinties ir pabaigoje aprū
pintas Paskutiniu patepimu.

Užtat Dievas davė, kad profeso
rius mirė kaip šventasis, ramiai 
užmigo Viešpatyje. Koks gražus vi
siems pavyzdys!

Beje, prieš mirtį prašėsi, kad jį 
palaidotų kuo paprasčiausiai.

Ir 1941 metais, gruodžio mėnesio 
8 dieną. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje įvyko iškilmingos prof. 
Stasio Šalkauskio laidotuvės.

Tuo metu Šiauliuose buvo misi
jos, kurias vedė tėvas jėzuitas Bru
žikas. Jos tęsėsi iš viso 15 dienų. Ir 
didelis buvo jų pasisekimas: bažny-
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čia, kurioje telpa virš 6000 žmonių, 
kasdien būdavo perpildyta. Misi
joms aptarnauti iš Šiaulių ir iš apy
linkės būdavo kasdien nemažiau 
kaip 15 kunigų.

Todėl ir prof. Stasio Šalkauskio 
laidotuvės buvo tikrai iškilmingos. 
Iš Panevėžio atvažiavo J.E. vysku
pas K. Paltarokas, didelis velionio 
gerbėjas. Jis atlaikė pamaldas už 
mirusį, pasakė įspūdingą pamokslą 
bažnyčioje ir palydėjo lavoną į kapi
nes. Aš, kaip Šiaulių klebonas, vys
kupui asistavau, o gedulingoje pro
cesijoje dalyvavo 15 kunigų ir apie 
4000 žmonių minia. Kapuose atsi
sveikinimo žodį teko pasakyti man.

Palaidojome Šiaulių senuose ka
puose, jei neklystu, dešinėje pusė
je nuo pagrindinio tako. Bet palai
dojimo vietos gerai neatsimenu.

Dar noriu pabrėžti porą dalykų, 
kurie liečia profesorių Šalkauskį ir 
kurie yra įdomūs, bet niekur neuž
rašyti.

1. Vakare po laidotuvių vyskupas 
K. Paltarokas, jėzuitas tėvas Bruv 
žikas ir keli kunigai dalyvavome pas 
ponią Šalkauskienę vakarienėje. 
Vyskupas paprašė papasakoti, kaip 
a.a. prof. Stanislovas praleido pas
kutines dienas prieš mirtį, ką jis 
rašė ir apie ką galvojo?

Štai ką papasakojo ponia Šalkaus
kienė: ,,Mano vyras Stanislovas 
paskutiniu metu buvo tiek apsilpęs, 
kad negalėdavo atsikelti iš lovos. O 
gulėdamas arba sėdėdamas diktuo
davo man savo mintis, o aš maši
nėle užrašydavau.

Paskutinis jo darbas tai pranašys
tė apie pasaulio ateitį.

Nuo feodalizmo laikų per šimt
mečius susidarė atskiri luomai: po
nų, kunigaikščių, grafų, bajorų ir 
pirklių, šalia jų — baudžiauninkų, 
amatininkų ir darbininkų. Aukštie
ji luomai kaskart vis lobo ir lėbavo, 
o žemesnieji vis skurdo.

Krikščionybė buvo išpažįstama 
tik lūpomis, o širdžių nepasiekda
vo. Caro valdžia buvo suakmenėju
si ir rūpinosi bet kokiomis priemo
nėmis išlaikyti valdžią savo ranko
se, o pažangos žmonių būvio page
rinimui beveik nesimatė.

Pašalinės jėgos ardė valdžią iš 
visų pusių. Ir įvyko baisus sprogi
mas. Valdžia pateko į kraštutinių 
žmonių rankas. Tai buvo aukščiau
sias internacionalistų triumfas. 
Viskas apsivertė aukštyn kojomis. 
Žuvo daug žmonių, kaltų ir nekal
tų, sunaikinta daug turtų, išlieta 
begalės kraujo ir ašarų.

Iki kraštutinumo triumfavo laiciz
mas. Buvo nuasmenintas žmogus ir 
iškeltas kolektyvas, kuris buvo 
valdomas iš viršaus.

Azijatiškas internacionalizmas 
pagimdė kitą kraštutinumą: besti
jališką nacionalizmą. Šis pasku
tinysis nužmogintas žvėris išaugo 
pirmiausia savo tautoje, o paskui 
pradėjo kandžioti ir grobti kitas 
tautas.

Religija, kokia ji bebūtų, yra 
dvasinė galybė ir neturi kariškų 
ginklų, todėl neįstengia kovoti su 
žmonių sužvėrėjimu.

Tos dvi galybės susigrūmė mir
tinoje kovoje tarp savęs. (Tada buvo 
II-jo pasaulinio karo pats įkarštis.) 
Jos viena kitą sunaikins arba gero
kai apsilpnins.
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Šį radinį gavome iš Vlado Telksnio, rezistento, išlikusio gyvo po sovietų 
kalinimo bei nacių koncentracijos lagerio Stutthofe. Jis buvo artimas 
šio radinio autoriaus kun. Vinco Bylos bičiulis ir bendradarbis, Kaune 
gyvenęs viename bute. Benediktinių g. Nr. 2. Kun. V. Byla 1934 metais 
buvo paskirtas jaunimo reikalams vedėju prie Katalikų Veikimo Cent
ro Kaune ir taip pat perėmė „Pavasario" sąjungos dvasios vado pareigas 
iš pried jį tose pareigose 7 metus išbuvusio kun. Stepono Telksnio. Kun. 
Vincas Byla kurį laiką klebonavo Lygumų parapijoje, o vėliau buvo 
paskirtas Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonu. Jo pareigas KV 
Centre perėmė kun. Alfonsas Lapė. Kun. V. Byla, plačiai žinomas jau
nimo organizatorius, auklėtojas ir pamokslininkas, vėliau kaip altarista 
apsigyveno Jurbarke, kur ir mirė. Prieš mirtį radė prisiminimus apie 
Dielininkaitį, Šalkauskį, Skvirecką ir kt. ir perdavė juos saugoti Vladui 
Telksniui, šis kun. V. Bylos paradytas epizodas apie prof. Šalkauskio 
laidotuves ir jo pranašystes dar niekur nebuvo spaudoje skelbtas.

Kazys Ambrazaitis

Bet prof. St. Šalkauskis šviesiai 
vaizduoja ateitį. Jis sako, kad ateis 
valanda, kai pasaulyje iškils ir nu
galės aristokratiškas demokratiz
mas.

Dvi didžiosios galybės, kraštu
tiniųjų dešiniųjų ir kraštutiniųjų 
kairiųjų, su savo baisiais ginklais, 
laivais, lėktuvais ir kariuomene, po 
ilgų kivirčų ir trinčių tarp savęs 
suartės ir pasidarys viena kitai pa
našios.

Beje, ir menkiausias protas sudre
ba, kai prisimena visas karo ir revo
liucijų baisenybes: žmonių žudy
nes, turto plėšimus, karo gaisrus, 
lagerius ir ligas. Tos priežastys turės 
žmoniją atvesti į protą.

Tada visą pasaulį nugalės vienas 
ar keli aristokratiški demokratizmai. 
O aristokratiškas demokratizmas, 
prof. Šalkauskio supratimu, bus 
tada, kai žmogus bus vertinamas 
pagal savo protą ir nuopelnus. Juk 
mokslo žmogus, kuris galvoja už 
tūkstančius arba už visą tautą, yra 
tūkstantį kartų vertingesnis už tą,

kuris niekuo nesirūpina.
Kada toks aristokratiškas demo

kratizmas įsistiprins pasaulyje, vie
nas Dievas težino. Gal tam reikės 
šimtmečių.

2. Artėjant frontui prie Šiaulių 
ponia Šalkauskienė su mokytoju 
Tarvydu paprašė manęs priimti 
prof. St. Šalkauskio rankraščius į 
Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Tai padaryti aš jiems leidau, bet 
įspėjau, kad čia juos dėti nesaugu. 
Per visus karus vis nukentėdavo 
Šiauliai, nes jie stovi ant didelio 
kelio. Todėl būtų geriau išvežti 
rankraščius į kokią nors kaimo 
mūrinę bažnyčią. Bet jie manęs 
nepaklausė ir profesoriaus rank
raščius pasidėjo bažnyčios zakris
tijos nišose.

Deja. Per karą degė Šiauliai, degė 
Šiaulių bažnyčia, sudegė ir vertingi 
rankraščiai.

Kun. Vincas Byla,
Buvęs Šiaulių Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčios klebonas, dabar 
Jurbarko altarista 

Jurbarkas, 1970.10.30
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Žybsintys žiburėliai

VLADAS VAITIEKŪNAS
(1915-1981)

Dabar atkovoję Laisvę ir Nepri
klausomybę, prisimenam sunkius 
priespaudos laikus, kada lietuviai 
aktyviai priešinosi okupantams ir 
patyrė didžiulius nuostolius (geriau 
mirti, negu vergauti). Lietuvos jau
nimas pirmasis įsijungė į tas laisvės 
kovas. Vienas iš tokių aktyvių ko
votojų — rezistentų buvo Vladas 
Vaitiekūnas, visą savo gyvenimą 
pašventęs tam darbui. Jis buvo kaip 
žiburėlis, švietęs per mūsų nelais
vės naktį ir visas jėgas atidavęs, kad 
prašvistų Lietuvoje laisvės rytas, 
tuo įamžinęs savo vardą!

Vladas Vaitiekūnas gimė 1915 m. 
spalio 26 d. Smilgių km., Kupiškio 
valsč., Panevėžio apskr. 1932 m. 
baigęs Kupiškio progimnaziją, įsto
jo į Panevėžio valstybinę berniukų 
gimnaziją, kurią baigė 1936 metais.

Karo mokykloje atlikęs karinę 
prievolę, 1937 metais gavo atsargos 
jaunesniojo leitenanto laipsnį. 
1937-1943 m. studijavo Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto Huma
nitarinių mokslų fakultete istoriją. 
Vėliau perėjo į Statybos fakulteto 
architektūros skyrių.

Su Vladu Vaitiekūnu mane supa
žindino jo brolis Bronius Vaitiekū
nas (1914-1990), su kuriuo kartu

studijavome Teisių fakultete. Abu 
priklausėme studentų ateitininkų 
teisininkų ir ekonomistų korporaci
jai „Iustitia".

Studentas Vladas Vaitiekūnas 
priklausė ateitininkų korporacijai 
,,Grandis". Aktyviai dalyvavo vi
suomeniniame darbe. Buvo idealis
tas, kuklus ir draugiškas. Domėjo
si politika. Aukojosi visuomenės 
gerovei. Tarp mūsų užsimezgė la
bai draugiški ryšiai.

Rezistentas Jonas Pajaujis (šiuo 
metu gyvena Gotlande), kartu su 
Vladu Vaitiekūnu studijavęs archi
tektūros mokslus ir buvęs tos pat 
ateitininkų korporacijos „Grandis" 
narys, prisimena (Kultūros barai. 
1993 m. 5 nr., 49 psl.), kad jie abu 
1940 m. baigė du kursus ir vasarą 
turėjo Marijampolės statybinėje or
ganizacijoje atlikti dviejų mėnesių 
praktiką prie statybos darbų. Lietu
vą okupavus rusams ir pasikeitus 
politinei santvarkai, naujas minėtos 
statybinės organizacijos vadovas J. 
Pajaujui pareiškė: „Jūs — studen
tai — nepatikimas gaivalas. Va, tavo 
draugą teko suimt ir daboklėn 
uždaryt... Tikras provokatorius — 
iš mūsų beatsikuriančio jaunimo 
panoro pasišaipyt! Išsiunčiau jį —
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Vladas Vaitiekūnas — studentas.

tokiems vietos pas mane nėra ir 
nebus”. Abiem studentams nebuvo 
leista atlikti praktiką ir jie turėjo 
saugotis nuo galimų represijų iš 
valdžios pusės. Prasidėjo organi
zuotas pasipriešinimas prieš oku
pantus. 1940 m. birželyje įvyko 
masinis prieš rusus lietuvių sukili
mas, kuris kaip žaibas blykstelėjo, 
pervėręs juodą rusų okupacijos 
naktį ir atskleidęs pasauliui, kad 
Lietuva yra gyva ir kovoja prieš 
prievartą už tiesą ir laisvą savo atei
tį. Su kitais studentais į sukilimo 
kovas aktyviai su ginklu buvo įsi
jungęs ir stud. Vladas Vaitiekūnas.

Vokiečių okupacijos metu akty
viai dalyvavo Lietuvių Fronto orga
nizacijoje ir rezistencinėje veikloje 
prieš kitą okupantą — vokiečius.

1944 m. liepos mėn. antroje pu
sėje, artėjant prie Panevėžio rusų

kariuomenei, Vladas Vaitiekūnas su 
dviračiu iš tėviškės atvažiavo pas 
mane į Linkuvą, kur, pasitraukęs iš 
Kaimo, buvau apsistojęs pas tėvus. 
Tuo pat metu pas mane atvyko ir iš 
Panevėžio žurnalistas — redakto
rius Jonas Virbickas (1911-1946?), 
vėliau nuteistas 10 metų spec. lage
rio ir dingęs be žinios. Jis buvo žy
mus pogrindžio prieš okupantus 
veikėjas.

  Nutarėme trauktis į Vakarus — į 
Žemaitiją ir ten laukti, sekti neaiškią 
padėtį frontuose, įvertinti besikei
čiančias situacijas, o tada spręsti, 
kas darytina toliau.

Taip mūsų grupė 1944 m. liepos 
23 d. vakare (nuo Panevėžio pusės 
buvo girdėti patrankų gausmas) iš 
Linkuvos dviračiais išvažiavome 
per Laborų kaimą Vakarų link — 
kuo toliau nuo artėjančių rusų.

Prasidėjo mūsų kelionė į neži
nią...

Kiek prisimenu, rodos, nuo 
Gruzdžių miestelio VI. Vaitiekūnas 
nuo mūsų grupės atsiskyrė ir įsijun
gė į lietuvių partizanų-rezistentų 
grupę, kuri vėliau ginklu priešinosi 
prieš rusus prie Ventos.

Rusams pralaužus vokiečių gyny
bos linijas, VI. Vaitiekūnas 1944 m. 
spalio mėnesio pirmoje pusėje trau
kėsi į Vakarus ir atsidūrė Austrijoje. 
Ten įsijungė į rezistencinę veiklą ir, 
vykdydamas pavedimus, kaip 
ryšininkas, buvo pasiųstas grįžti 
atgal į Lietuvą ir čia užmegzti su 
pogrindžiu kontaktus.

Būdamas jau Lietuvoje, 1945 m. 
VI. Vaitiekūnas pakliuvo į NKVD 
rankas, buvo areštuotas, apkaltin-
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Partizanų kolona. Iš Panevėžio partizanų archyvo parodos Lemonte.

tas tėvynės išdavimu ir pagal 
RTFSR BK 58 str. lapunktą Karinio 
tribunolo nuteistas 10 metų spec. 
lagerio ir 5 metams atimtos teisės.

Bausmę atlikęs labai sunkiose są
lygose Komių ATSR, 1955 m. grįžo 
į Lietuvą fiziškai iščiulptas, be 
sveikatos. Dirbo Respublikos van
dens ūkio projektavimo institute 
Kaune techniku-inžinieriumi. Vė
liau perėjo dirbti į Inžinierinių 
tyrimų institutą, iš kurio, kaip po
litiškai nepatikimas, buvo atleistas. 
Saugumo sekamas ir persekioja
mas, dirbo darbininku.

Su dėkingumu prisimenu, kad 
VI. Vaitiekūnas, sužinojęs, jog esu 
kalinamas Omsko spec. lageriuose, 
1956-1957 m. parašė man kelioliką
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laiškų ir materialiai parėmė.
VI. Vaitiekūnas staiga mirė 1981 

m. birželio 4 d., statydamas pa
minklą ant tėvų ir sesers (1941 m. 
birželio mėn. rusų kareivių žiauriai 
nužudytos) kapo Kupiškio kapi
nėse. Čia jis ir palaidotas. Kaune 
liko žmona ir sūnus Rimgaudas.

VI. Vaitiekūnas tautos pasiprieši
nimo prieš okupantus istorijoje, 
kaip paaukojęs visą savo varganą 
gyvenimą už Tautos laisvę, bus tuo 
žiburėliu, kuris amžinai švies ir 
primins ateities kartoms, kad reikia 
saugoti ir ginti Laisvę bei Nepri
klausomybę!

Eduardas Pašakinskas
Vilnius, 1993 m.



RŪPESTIS LIETUVA NEMAŽĖJA

Los Angeles LFB sambūris, kuriam 
šiemet vadovauja Juozas Kojelis, 1994 
sausio 29-30 d. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje surengė jau 26-tąjį politinių stu
dijų savaitgalį.

Pirmąją paskaitą šeštadienį skaitė JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas. Paskaitos tema: ,,JAV Lie
tuvių Bendruomenės dialogas su Lietu
va". Prelegentas joje nurodė tam tikras 
gaires, kaip šis dialogas galėtų būti la
biau sėkmingas. Poetas Bernardas Braz
džionis savo paskaitoje „Lietuvių lite
ratūros istorinė tąsa" pateikė išsamią in
formaciją apie Lietuvių rašytojų sąjun
gos ir Lietuvių rašytojų draugijos veiklą 
Lietuvoje ir vėliau užsieny, padaryda
mas kritiškus įvertinimus.

Po pietų vyko platus simpoziumas 
bendra tema: „Kas gera ir kas gerinti- 
na Lietuvoje". Simpoziumui moderavo 
Algis Raulinaitis. Kun. Aloyzas Volskis 
kalbėjo apie Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje veiklos kryptį, iškeldamas 
klausimą, ar svarbiau šiuo metu rūpin
tis bažnyčių statymu, ar komunistinės 
sistemos sužalotų žmonių dvasios atgai
vinimu. Pats moderatorius Algis Rau
linaitis palietė Lietuvos užsienio poli
tikos klausimus, tvirtindamas, jog už
sienio politikos krypties nustatyme pa
vojų sudaro valdančiosios vienpartinės 
vadovybės nesiskaitymas su opozicijos 
nuomonėmis. Adv. Žibutė Brinkienė 
svarstė Lietuvos teisėtvarkos problemas 
ir siūlė Lietuvos teisininkams labiau 
naudotis Vakarų teisėtvarkos suprati
mu. Dr. Algirdas Kanauka, kalbėda

mas apie Lietuvos karinių pajėgų stipri
nimą, pabrėžė, jog būtina kreipti dides
nį dėmesį į visos tautos paruošimą gali
mam pasipriešinimui prieš užpuolėją. 
Ignas Medžiukas nagrinėjo Lietuvos 
pilietybės įstatymus ir jų pakeitimus. 
Juozas Kojelis apžvelgė KGB archyvų 
saugojimo padėtį ir su ja susijusius po
litinių kalinių ir tremtinių organizacijų 
nusistatymus.

Po sekmadienio pamaldų paskaitą 
skaitė viešnia iš Lietuvos, US-Baltic 
Foundation įstaigos Vilniuje vedėja 
Vilija Jonkaitytė. Jos tema: „Lietuvos 
savivaldybių problemos ir galimi spren
dimai". Prelegentė pabrėžė, kad norint 
ugdyti tautoje demokratines nuotaikas, 
geriausiai tai galima pasiekti per savi
valdybes, kurias skatina, ruošia ir finan
siškai remia US-Baltic fondas.

Paskutinę savaitgalio paskaitą skaitė 
dr. Vytautas Dambrava, Lietuvos am
basadorius Venezueloje. Jo paskaita 
„Vertybės, kurias lietuvių tauta turi gin
ti" spausdinama šiame žurnalo nume
ryje. Ji buvo taip pat jau išspausdinta 
ir Naujojo Dienovidžio savaitrašty 
Lietuvoje.

Iš paskaitų bei simpoziumo minčių 
sambūrio valdybos nariai — J. Kojelis, 
E. Vidugirienė, V. Vidugiris ir dr. Z. 
Brinkis — paruošė tam tikras išvadas, 
kurios jau buvo išspausdintos lietuviš
kuose laikraščiuose. Politinį savaitgalį 
įvertinimo ir padėkos žodžiais uždarė 
Juozas Kojelis, Los Angeles LFB sambū
rio pirmininkas.
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PAMINĖTINI NAUJI 
LEIDINIAI

Viktoras Gidžiūnas, OFM, JURGIS 
AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771-1849). 
Tėvui V. Gidžiūnui dėl mirties nebe
užbaigus pradėto monografinio veikalo 
apie garsųjį Žemaitijos botaniką, moks
lininką, gydytoją ir kunigą pranciško
ną, to veikalo trečiąją dalį užbaigė ir 
sutvarkė dr. Irena Vaišvilaitė. Knygą 
redagavo A. Liuima, S.J., išleido 1993 
m. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja Romoje. Knyga 295 psl., ir kiekvienas 
jos puslapis atskleidžia nepaprastų 
gabumų kunigo Pabrėžos darbus ir 
veiklą vaizdingame anų laikų gyvenimo 
fone.

Antanas Kučys, VILEIŠIAI, Trijų bro
lių darbai tautai. Tai ne tik monografi
ja, skirta trims broliams — inž. Petrui, 
dr. Antanui ir adv. Jonui Vileišiams, bet 
ir toks ryškus anos epochos, kada Vi
leišiai gyveno, fonas, kad susidaro vaiz
das, jog Vileišių broliai buvo įaugę į Lie
tuvos valstybės kūrimo istoriją. Auto
rius Antanas Kučys, Varpo redaktorius, 
įdėjo daug darbo ir laiko, rašydamas šį 
monumentalų veikalą, kruopščiai su
rinkdamas medžiagą ir ją apipavidalin
damas sklandžiu ir lengvai skaitomu sti
liumi. Knyga — kietais viršeliais, 624 
psl., išleista 1993 m. Čikagoje Devenių 
kultūrino fondo rūpesčiu.

Jonas Aistis, RAŠTAI II. Šiame ant
rame Jono Aisčio raštų tome skaityto
jas ras „Dievus ir smūtkelius", „Apie 
laiką ir žmones” ir „Milfordo gatvės 
elegijas”. Išleido 1993 m. Ateities lite
ratūros fondas, Western Springs, IL.

Knyga 454 psl. Redagavo A. Nyka-Ni
liūnas ir A. Vaičiulaitis. Kieti viršeliai. 
Knygos aplankas Jono Kuprio. Spaudė 
„Draugo” spaustuvė.

Antanina Garmutė, MOTULE, 
AUGINAI. Plačiai žinomos autorės lite
ratūrinės ir dokumentinės apybraižos 
apie tikrus žmones ir tikrus įvykius ko
vojančioje prieš komunistinį okupantą 
Lietuvoje. Autorės žodžiais, „ši knyga 
tebus dar viena plyta į Tautos Laisvės 
rūmą”. Ir iš tikrųjų — ji tokia ir yra. 
Knygos tekstus papildo daugybė nuo
traukų su Ąžuolais, Uosiais, Audronė
mis ir šimtais kitų partizanų. Išleista 
1993 Kaune, 259 psl., redagavo Birutė 
Jonelienė, viršelis Germos Sakalaus
kienės.

Pranas Zundė, KAZYS BIZAUSKAS 
1893-1941, Pirmoji knyga. Tai plati ir 
įdomiai parašyta monografija apie Kazi
mierą Bizauską, vieną iš mūsų tautinio 
atgimimo pirmūnų, Vasario 16-tosios 
Akto signatarą, Steigiamojo Seimo na
rį, ateitininkų organizacijos veikėją, vie
ną iš pačių pirmųjų sovietinio teroro au
kų. Autorius, nors asmeniškai K. Bi
zausko ir nepažinęs, atliko nepaprastai 
puikų ir didelį darbą, šią 324 psl. knygą 
1993 m. išleido Lietuviškos knygos klu
bas Čikagoje.

SUVAŽIAVIMO DARBAI, 1992. Lie
tuvių kultūros instituto Vokietijoje, 
Lampertheime, leidinys, išeina papras
tai kas dveji metai vokiečių ir lietuvių 
kalba, šiame numeryje rašo: Audronė 
Barūnaitė-Willeke, Rainer Herfurth, Ka
jetonas Čeginskas ir Vincas Bartusevi
čius, kuris yra ir leidinio redaktorius. 
132 psl., išleistas 1993 metais.
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DAUMANTO „LAIŠKAI MYLIMOSIOMS"

Šių metų pradžioje knygų rinkoje pa
sirodė nauja knyga „Laiškai mylimo
sioms". Tai Juozo Lukšos-Daumanto 
laiškų rinkinys, kuriame išspausdinti jo 
1948-49 metais Nijolei Bražėnaitei rašy
ti laiškai. Juose jaučiama tragiška mei
lės istorija su trimis pagrindiniais vei
kėjais: Daumantu, Nijole ir Lietuva. 
Dviejų asmenų meilė kartu su 
šviesiomis ateities viltimis atiduodama 
kaip didžioji auka Lietuvai. Knygoje yra 
136 Juozo Lukšos laiškai, įvadiniai 
Nijolės Bražėnaitės ir vieno iš 
redaktorių — Juliaus Kelero straipsniai, 
o knygos užsklandai — Gabrieliaus 
Landsbergio epilogas. Knygą redagavo 
Julius Keleras ir Juozas Baužys. Viršelio 
projektas — Onos Baužienės. Išleido Į 
Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. 247 spaudos puslapių ir 24 
puslapiai nuotraukų. Spausdino 
„Draugas" Čikagoje. Gaunama krei
piantis į Į Laisvę fondą adresu: Alfon
sas Pargauskas, 8908 Butterfield Ln., 
Orland Park, IL 60462.

Štai keletas jau gautų apie šią knygą 
atsiliepimų:

Rašo Antanina Garmutė iš Kauno: 
,,Knygos įspūdis nenusakomas žodžiais. 
Perskaičiusi kelias dienas negalėjau atsitokė
ti. Mūsų memuarinėje literatūroje to dar 
nebuvo: skaidri kaip krištolas, tobula ištiki
mybė Tėvynei Lietuvai ir mylimam žmogui. 
Didvyriškumas ir beatodairiškas savęs paau
kojimas Tėvynės Laisvei. Tai ryškus idealiz
mo pavyzdys sumaterialėjusiai mūsų visuo
menei, ypač jaunimui: koks turi būti tikras 
patriotas, tikras lietuvis. Ši knyga turėtų bū
ti kiekvieno inteligento lietuvio bibliotekoj. 
O ją paėmusiems į rankas sumaterialėju
siems piliečiams, kraują bizniu pavertu
siems, turėtų sudrebėti širdys ir atsiverti 
akys".

Rašo Antanas Dundzila iš Mc Lean, 
VA: „Knygą jau gavau. Tai jaudinantis 
rinkinys. Tokios knygos mūsų literatūroje 
dar nebuvo. Kai tik knygų paėmiau į ran
kas, pirmoji mintis buvo apie ją parašyti 
(į spaudą). Tačiau šiek tiek paskaičiau — ir 
negaliu: tai šventas daiktas, jį reikia pagar
biai skaityti. Šventas — kaip Evangelija! Lei
dėjai ir p. Nijolė čia padarė didelį įnašą: pa
sidalino dideliu turtu".

Rašo Rasa Kučingytė-Šleinienė iš Vil
niaus: Prieš savaitę gavau Daumanto, Laiš
kus mylimosioms'. Nieko negalėjau daryti, 
tuoj puoliau skaityt. Kokie žmonės jie buvo! 
Ar dabar atsirastų nors vienas toks pasiry
žėlis? Abejoju".

Antroji šios knygos laida žymiai 
didesniu tiražu perspausdinama Lietu
voje Morkūno ir Ko. spaustuvėje Į Lais
vę Fondo rūpesčiu.
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LFB SOLIDARUMO VAJUS
Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 1993 

m. pabaigoje kreipėsi laiškais į bičiulius 
su prašymu, kad savo aukomis papil
dytų iždą ne vien tik LFB veiklai, bet 
ir Solidarumo fondui, o atokiau nuo 
sambūrių gyvenantys bičiuliai galėtų 
susimokėti ir nario mokestį. Į šį vajaus 
kvietimą iki 1994 m. kovo 21 dienos at
siliepė palyginti dar nedidelis bičiulių 
skaičius. Tad tenka pakartotinai kreip
tis į visus bičiulius ir jų draugus, pra
šant solidariai paremti šį vajų.

Iš atsiųstų aukų solidarumo paramai 
tuo tarpu surinkta tik aštuonių mėnesių 
laikotarpiui. Solidarumo parama yra tei
kiama Lietuvos laisvės kovų aktyvis
tams-veteranams, buvusiems gulago 
kaliniams, dabar pensininkams ir in
validams. LFB vienu ar kitu būdu tokius 
savo bičiulius Lietuvoje kasmet remia 
jau nuo 1954 metų maždaug 3-4 tūks
tančių suma. Tai yra LFB įsipareigo
jimas, kurį norime tęsti. Pastarųjų tre
jų metų padidėjusios išlaidos savo veik
los reikalams gerokai ištuštino LFB va
dovybės iždą, todėl ir esame priversti 
prašyti aukų. LFB taryba yra dėkinga vi
siems jau aukojusiems ir praneša, kad 
šis vajus yra pratęsiamas iki liepos 1 
dienos.

Jei kurie LFB nariai nėra gavę laiško 
aukoti šiam vajui, prašome savo adresą 
pranešti. Visus dar neaukojusius prašo
me atsiliepti su savo čekiu, išrašytu 
,,Center for Lithuanian Studies" vardu, ir 
pasiųsti šiuo adresu: J. Ardys, 855 
Greener Place, Fairview, PA 16415. 
Skelbiame Solidarumo vajaus aukotojų 
(iki kovo 21 d.) sąrašą:

250 dol. — dr. Nijolė Bražėnaitė;
125 dol. — Vytas Petrulis;
110 dol. — dr. Petras Žemaitis;

100 dol. — J. ir R. Ardžiai, V. Mont
vilas, A. ir G. Petruliai, P. A. Raulinai-

tis, V. ir A. Šmulkščiai, V. Volertas; 
75 dol. — V. ir K. Volertai;
60 dol. — K. Račiūnas, J. ir A. 

Raugaliai;
50 dol. — J. ir O. Baužiai, A. Bumbu

lis, dr. A. ir J. Damušiai, S. Dargis, V. 
Krikščiūnas, dr. A. Razma, S. Rudys, 
V. Sinkus, dr. J. Skrinska, K. Šakys, V. 
Vaitkus;

45 dol. — A. ir V. Pargauskai;
40 dol. F. Ignaitienė, V. Naudžius, V. 

Skladaitis;
30 dol. — J. Andrulis, P. Baras, G. 

Budrytė, B. Jasaitienė, R. Baraitė-Kučie
nė, A. ir B. Pociai, J. ir B. Prakapai, V. 
Rastoms, O. ir V. Šilėnai;

25 dol. — V. Akelaitis, R. ir J. Juškai, 
dr. B. Kvietys;

20 dol. — A. Balsys, B. Bernotas, S. 
Kungys, M. Remienė, J. Smilgienė, A. 
Vėlavičius, V. Žadeikienė;

10 dol. — J. Ambrizas, I. Kazlauskas, 
B. Krokys, L. Rugienienė, dr. A. 
Šmulkštys.

Visiems jau aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

LFB TARYBA

* Į Laisvę Fondo tarybos pirmi
ninkui dr. Vytautui Vardžiui mi
rus, naujuoju tarybos pirmininku 
išrinktas dr. Kęstutis Skrupskelis.

* Į Laisvę Fondo Lietuvos filialo 
studijų dienos Lietuvoje numato
mos 3-čiąją liepos mėn. savaitę, 
tuoj po Ateitininkų kongreso, Vil
niuje arba Kaune. Informacija bus 
skelbiama spaudoje.
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1993 metų Į laisvę aukotojai
GARBĖS RĖMĖJAI:

Dr. K. Ambrazaitis, J. J. Ardys, V. Baleišytė, dr. N. Bražėnaitė, K. Bru
žas, prel. V. Cukuras, S. Girnius, J. Kojelis, prel. J. Kučingis, LFB Či
kagos sambūris, dr. V. Majauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulie
nė, A. Raulinaitis, A. Šmulkštienė, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

V. Akelaitis, J. Ambrizas, E. Arbas, D. Augiepė, V. Aušrotas, A. P. Bag
donas, L. Bajorūnas, A. Balsys, Br. Barisas, V. Barisas, dr. A. Baltru
kėnas, K. Baltrakonis, A. Barzdukas, Br. Bernotas, J. Bežys, E. Binkis, 
A. G. Bražėnas, V. Brizgys, J. Bružas, G. Budrytė, A. Bumbulis, Br. Bur
chikas, dr. S. Čepas, dr. A. Čepulis, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, J. Da
mušis, K. Dočkus, A. V. Dundzila, St. Džiugas, I. Eitmanienė, V. Ge
čas, J. Gelumbauskas, K. Gimžauskas, J. Girnius, F. Ignaitienė, D. Ja
kienė, J. P. Kazickas, Vitas Kazlauskas, M. Kirkilas, dr. J. Kižys, kun. 
R. Krasauskas, kun. J. Krikščiunevičius, A. Kulnys, Č. Kuras, V. Kuz
mickas, J. B. Laučka, St. Laniauskienė, VI. Lelis, J. Lungienė, I. Mališka,
A. Masionis. A. Mažiulis, J. Mikaila, dr. B. Mikonis, D. Mikulskytė, 
dr. A. Musteikis, V. Naudžius, K. Norvilą, Br. Paliulis, A. Pargauskas,
B. Paulienė, J. P. Pažemėnas, A. Petrulis, kun. V. Pikturna, A. 
Prapuolenytė, dr. P. P. Rasutis, dr. A. Razma, L. Reivydas, A. ir J. 
Rygeliai, V. Rociūnas, B. Sakalas, S. Smalinskas, VI. Sinkus, M. So
doms, dr. J. A. Stikliorius, A. Sutkuvienė, K. C. Šakys, A. Šatas, dr. 
V. Šaulys, V. S. Šilas, St. Škerienė, dr. A. Šležas, dr. R. Šomkaitė, V. 
Tumasonis, A. Vaivada, J. Vasaris, V. Vidugiris, dr. V. Vygantas, K. 
ir V. Volertai, V. Žiaugra, St. Žilevičius, J. Žilionis, S. P. Zumbakis.

AUKOTOJAI:

B. Balaišis, Pr. Baltakis, A. Damijonaitis, J. Daugėla, J. Gepneris, A. 
Giniotis, J. Gylienė, dr. A. B. Gleveckas, dr. G. Grinis, A. Gurevičius, 
Br. Juška, O. Kavaliūnienė, I. Kazlauskas, K. Kazlauskas, E. Keresevi
čienė, M. Kevalaitis, I. Kudirkienė, P. Matekūnas, V. V. Milukas, B. 
Neverauskas, V. Palūnas, V. Petrulis, dr. Z. Prūsas, J. Račius, A. Ra
džius, B. Raugas, St. Rudys, J. Rugelis, J. Salys, R. A. Shatas, St. Sla
vickas, B. Stonkus, C. Surdokas, dr. A. Štromas, J. Veblaitis, S. Vilins
kas, dr. J. Žirgulis.

Visiems Į laisvę žurnalo aukotojams tariame nuoširdų ačiū.

Leidėjai ir administratorius



Šio numerio kaina 3.50 dol.


