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REDAKCIJOS SKILTIS

ISTORIJA JAU NESIKARTOJA, TIK KEIČIASI

Šiemet sukanka dešimt metų nuo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigia
mojo suvažiavimo ir to Sąjūdžio sukviesto viešo susirinkimo Vingio parke, į 
kurį suvažiavo iš visos Lietuvos tiek daug žmonių, kad ir suskaičiuoti tiksliai 
nebuvo galima. Daugelį metų trukusi okupacija darė milžiniškas pastangas 
išrauti iš žmonių atminties 1941 metų Tautos sukilimą ir suniekinti partizano 
vardą masiniu žmonių naikinimu, savo agentų infiltravimu ir supriešinimu bro
lio prieš brolį. Tie Sąjūdžio masiniai susirinkimai įrodė, kad partizanų ir kitų 
laisvės kovotojų gyvyvės auka tebėra gyva žmonių atmintyje.

Trečiajame to suvažiavimo posėdyje, kuriam pirmininkavo R. Ozolas, buvo 
daug kalbėtojų. Vienas iš kalbėjusių buvo J. Oksas, jau tais 1988-siais metais 
pabrėžęs, kad "Kertinė šiandieninės Lietuvos politikos problema yra valstybinio 
suvereniteto klausimas. Po ilgų smurto, priespaudos ir tamsos dešimtmečių 
pabudusi tauta ryžtingai siekia laisvės, ir jos siekius gali apvainikuoti tik 
visiškas valstybinis suverenitetas, nesuvaržytas jokiais dviprasmiškais priklau
somybės ryšiais ir įsipareigojimais". O ten pat kalbėjęs A. Terleckas LL Lygos 
vardu išdrįso pareikalauti Sovietų Sąjungos vyriausybę:"l.- Paskelbti Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą neturintį juridinės galios; 2 - Išvesti iš Lietuvos okupacinę 
kariuomenę, palikti lietuvių tautai teisę pačiai spręsti savo likimą".

Dešimtmetis, prasidėjęs Sąjūdžio suvažiavimu, atnešė daug saulės, bet daug 
ir audrų, juk reikėjo iš naujo išmokti, kas tai yra pilietinė valstybė. Rankų susi
kabinimu Baltijos kelyje buvo parodyta daug heroinės drąsos ir patirta daug 
baimės ir rizikos, daug meilės vienų kitiems. Pasaulis pirmą kartą pamatė ir 
išgirdo dainuojančią revoliuciją. Sausio 13-toji buvo heroizmo kulminacija, 
kada beginkliai savo krūtinėm atlaikė priešų tankus ir V. Landsbergio pianino 
garsai laike parlamento atakos nubaidė sovietinius užpuolikus.

Buvo džiugu, kad net ir iš tų tarpo, kurie iki tol taip uoliai talkino okupan
tui naikinti lietuvių tautą ir jos kultūrą , kai kurie sugebėjo persiorientuoti ir 
ėmė talkinti laisvai Lietuvai. Pasinaudodami įvesta demokratija, žmonės 
išsirinko prezidentą , nors ir buvusį okupanto aukščiausią pareigūną, vildamie
si, kad valdžia tarnaus žmonėms. Ar per tuos aštuonerius metus piliečiai tikrai 
atsipalaidavo nuo savos valdžios baimės - klausimas tebėra neatsakytas. Tačiau 
buvęs prezidentas buvo vistiek išlydėtas su padėka.

Naujai išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus tautai 
suteikia progą atsikvėpti ir net pirmą kartą šypsotis. Prezidentas skelbia morali
nio atsinaujinimo programą, jis sako: "Ne valdyti, o tarnauti ateinu". Tiesa, atei
na su mažai žinoma santarvės idėja, kuri“...yra kūrybinė, ji siekia pakelti visuo
menę ir politinį gyvenimą į naują lygį". Prezidentas ateina iš išeivijos tarpo. Iš 
tos išeivijos, kurią net ir po nepriklausomybės paskelbimo iki šiol valdantie-
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siems patryko sulaikyti nuo masinio sugrįžimo. Tad dabar išeivijos nuotaika pa
kilo, grįžo didesnis dėmesys Lietuvai. Visa tauta lengviau kvėpuoja ir įgauna 
naujų vilčių.

Savo inauguracinėje kalboje prezidentas Valdas Adamkus toliau pareiškė: 
"Po savo priesaikos pirmiausia norėčiau tarti padėkos žodį Tautai ir Tėvynei. 
Prieš astuonias dešimtis metų Vilniuje ryžtingiausi tautos didvyriai įkūnijo 
per amžius iškentėtą Tautos siekį - paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Prieš aštuonerius metus jų ainiai ypač sunkiomis sąlygomis šį žygdarbį pakar
tojo. Iš šios garbingos tribūnos norėčiau padėkoti tiems, kurie jau nebegali mūsų 
išgirsti, nes pokario metais padėjo galvas už mūsų laisvę". Tai iškilmingas ir 
jaudinantis momentas tėvynėje ir išeivijoje. Tačiau buvo ir nusivylimo, kad tie 
du šimtai tūkstančių lietuvių, išlikę gyvi ir grįžę iš kalėjimų, iš partizanų bunke
rių, politiniai kaliniai ir visi tremtiniai nebuvo toje iškilmingoje ir reikšmingoje 
naujojo prezidento padėkoje įskaityti, kad Lietuvos partizano vardas nebuvo 
ištartas.Nebuvo paminėta ir 1941 metais birželio 23 d. paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, pareikalavusi dvigubai daugiau gyvybių aukų, negu 1918 m. 
Vasario 16-toji.

Linkėdami prezidentui Valdui Adamkui sėkmės labai sunkiame darbe, tu
rime vilties, kad naujasis prezidentas, bevaikščiodamas Lietuvos laukais, gyvai 
pajus laisvės kovotojų krauju permirkusią Lietuvos žemę ir, radęs progą, primins 
savo ministrams ir Seimui jų pamirštą Birželio 23-sios dienos reikšmę, o vieną 
dieną padės gėlių vainiką ir ant Nežinomo Partizano kapo!

Kazys Ambrozaitis

DARBAS, KURĮ BŪTINA TĘSTI

Lietuvoje nusivylusių nepriklausomybe žmonių dar gana daug. Gal dėl to, 
kad tokie žmonės yra per dideli savanaudžiai, neturį bendruomeninės dvasios, 
arba net, prisimindami anuos “gerus laikus", tebelaukia, kad valstybė jiems nuo
lat pieno ir medaus ąsočius pripildytų, jiems vis dar trūksta tikros demokratinės 
dvasios ir piliečio pareigų savo tautai, valstybei ir visuomenei pilno supratimo.

Optimistai mano, kad su į visuomeninį gyvenimą ateinančia jaunąja karta 
už kelių ar bent keliolikos metų dalykai pasikeis ir pasitaisys. Juk, kaip skelbia 
Vyriausybės spaudos tarnyba, "Lietuvos šeimų materialinė padėtis gerėja ir 
pirmą kartą per pastaruosius metus patenkintų savo šeimos materialine padėtimi 
yra daugiau negu nepatenkintųjų. Materialinę padėtį teigiamai įvertino 40.3% 
apklaustųjų, o neigiamai - 39.2%". Tai vis materialinės gerovės viltys, kurios iš 
tiesų gal ir pradeda pamažu gyvenime rodytis.

O kaip vystosi mūsų tautinė ir moralinė kultūra, kaip formuojamas tautinis 
charakteris tos jaunosios kartos, kuri netrukus turės ateiti vadovauti valstybei ir
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visuomenei? Dabartinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, dar būdamas 
studentu, 1957 metais taip rašė: "Savoji kultūra yra mūsų tautinės egzistenci
jos laidas. Tad tautinei kultūrai formuotis ir skleistis turime sudaryti tinkamas 
sąlygas". Toks tautinės, o kartu ir moralinės kultūros formavimas prasideda jau 
šeimoje, o toliau vyksta mokykloje ir visuomenėje. Tik šių trijų veiksnių sutarti
niu darbu, įsijungiant į jį dar ir Bažnyčiai, su vyriausybės institucijų parama 
bus įmanoma sudaryti tas tinkamas sąlygas ir užtikrinti tiek tautinę, tiek ir mo
ralinę Lietuvos ateitį.

Žvilgterėkime trumpai į Lietuvos mokyklą. Kiek daug joje yra dar 
užsilikusių, neišravėtų buvusios sovietinės mokyklos piktžolių. Argi galima ko 
nors geresnio laukti, jei Lietuvos mokykloje dar tebėra nepaprastai didelis 
skaičius komunistinių laikų mokytojų, jei daug kur dar tebevartojami senieji so
vietiniai vadovėliai, jei dar kai kuriose mokyklose vengiama dėstyti lietuvių 
kalbą.

Buvęs švietimo ir mokslo ministras prof. Zigmas Zinkevičius buvo 
užplanavęs ir, atrodo, sėkmingai pradėjęs Lietuvos švietimo reformą, kuri su lai
ku būtų pakeitusi lietuviškos mokyklos veidą. Jis nuoširdžiai rūpinosi, kad visose 
mokyklose būtų ugdoma tėvynės meilė, atgaivinamos tautinės ir krikščioniškos 
vertybės. Jis bandė taip pat užtikrinti ir išplėsti lietuvių kalbos dėstymą Vilniaus 
krašto mokyklose. Labai gaila, kad gal dėl tam tikro politinio spaudimo iš kaimy
ninės valstybės, o gal ir dėl savitarpio nesutarimo pačioje Krikščionių demok
ratų partijoje, prof. Zinkevičius buvo atleistas iš ministro pareigų. Reikia tikėtis 
ir su viltimi laukti, kad jo įpėdinis tęs toliau ministro Zinkevičiaus pradėtas re
formas švietimo srityje. O jos ateities Lietuvai labai reikalingos, kad jaunoji kar
ta išaugtų tikrai stipri tautiškai, kad būtų verta tų aukų, kurias už tautos laisvę 
sudėjo laisvės kovotojai.

Šiandien nauji pavojai, naujos piktžolės skverbiasi į tautos ir ypatingai į 
jaunimo dvasią. Kosmopolitinės idėjos agresyviai bando įsigyvendinti visose gy
venimo srityse. Jos ateina iš tuo suinteresuotų tam tikrų užsienio fondų bei or
ganizacijų, jas spaudoje neretai perša, deja, net žinomi Lietuvos filosofai. Kitas 
pavojingas reiškinys - tai naujai atsirandantis klasinis susiskirstymas, pas
tebėtas net ir jaunimo tarpe. Kai kuriose mokyklose naujosios nomenklatūros 
turtuolių tėvų vaikai, kurių kišenėse pilna valiutos ir visokių kitų gėrybių, ven
gia bendrauti su neturtingesniais, atseit, "žemesnės klasės" draugais. Visa tai ir 
kelia susirūpinimą. Todėl, gal visai teisingai, šio numerio vieno straipsnio auto
rius Almantas Jurkus klausia: "Lietuva, kur tu eini?"

Reiškiame padėką prof. Zigmui Zinkevičiui už jo parodytą nuoširdų rūpestį 
Lietuvos švietimo reikalais ir tikime, kad jo pradėtas svarbus darbas nenutrūks, 
o bus ir toliau tęsiamas.

Juozas Baužys
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MES GYVI, MES ESAME, 
MES BŪSIME!

VIDMANTAS VITKAUSKAS

Tautos, kaip ir medžio tvirtybė - jos šaknyse, praeityje.
Šakotas Lietuvos istorijos medis, tvirtai po savo plačiomis šakomis 

saugantis atmintį, kurią amžių amžiais bandė kalaviju ir ugnimi ištrinti 
Lietuvos priešai, svetimi užkariautojai.

Lietuva... Lietuviai... Tas vardas prieš tūkstantį metų romėno 
istoriko įrašytas į knygas, ištisus šimtmečius priminė pasauliui apie tautą 
ir žemę prie Baltijos jūros. Didžiai vertingų džiaugsmo ir laimėjimo 
dienų bei metų yra šventusi mūsų tauta. Bet tuo pačiu ir skaudžiai 
tragiškų laikotarpių teko išgyventi Lietuvai ir jos gyventojams.

Gyvenome ir tebegyvename kryžkelėje tarp didžiųjų kaimynų. 
Pasaulyje, kaip ir gyvenime, didieji dažnai nepaiso mažųjų interesų. Tai 
patyrėme ir mes patys. Bet tuo pačiu, patyrėme ir kai ką kitką - 
suvokimą, kad kai norime apginti savo teises bei laisvę, esame tokie 
galingi, jog galime ne tik susitelkti ir kovoti, bet ir nugalėti.

Reta tauta ir valstybė tą patį šimtmetį pakyla net kelis kartus naujam 
gyvenimui. Lietuvių tauta ir Lietuva - išimtis.

Vasario 16-oji - tai XIX a. Lietuvos sukilimų ir tremčių, balanos 
gadynės ir knygnešystės, „Aušros" ir „Varpo" istorinių priminimų 
metas.

Tai Didžiojo Vilniaus Seimo ir Vasario 16-osios akto signatarų kartos 
kasdienio darbo ir lemtingų sprendimų pagerbimo akimirka. Skaičiai, 
datos, vardai, konferencijų bei susitikimų vietos, konfliktai ir 
kompromisai, lydėję Vasario 16-osios generaciją vingiuotame Lietuvos 
atstatymo kelyje, nepriklausomybės kovų ir pasiaukojimo idėjai 
atspindžiai - visa tai, lyg kasmet kartojama malda, nepraranda prasmės 
net tuomet, kada primenami visiems žinomi dalykai. Galbūt tokių datų 
minėjimas yra vienintelis ir retas atvejis, kada istorikams 
nepriekaištaujama už tai, kad jie kartoja tai, kas visiems žinoma.

Už kelių metų mes peržengsime XXI-ojo amžiaus slenkstį. 
Nenumaldomai bėgantis laikas skatina mus vis dažniau atsigręžti atgal ir 
peržengti mūsų tautos nueitą kelią.

Sudėtingas ir netgi tragiškas buvo šis kelias. Beveik visą laiką mes 
turėjome kovoti už savo gyvastį ir už teisę patiems tvarkytis savo 
gyvenimą.

Šiame amžiuje likimas lėmė mums iškęsti net keturias okupacijas - 
carinės Rusijos (1900 - 1915), kaizerinės Vokietijos (1915 - 1918), Sovietų
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Nepriklausomybės reikalaujant. Gorbačiovo vizito Vilniuje metu, 1990 m.

Sąjungos (I. 1940 - 1941. II. 1944 - 1990) ir nacistinės Vokietijos (1941 - 
1944).

Jei susumuosime visus šios okupacijos metus pamatysime, kad net 
68-rius metus šiame šimtmetyje lietuvių tauta turėjo kentėti svetimųjų 
prievartą, nutautinimą ir genocidą. Taigi, daugiau negu pusę amžiaus. Ir 
per visą šį laiką mūsų sąmonėje nenustojo rusenti viltis apie laisvą 
gyvenimą ir nepriklausomą valstybę.

Skaudu, kad taip trumpai mūsų tauta tegalėjo džiaugtis Vasario 
16-osios dienos atnešta laisve. Labai jau trumpas buvo nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpis. Tačiau, nepaisant to trumpumo, tie keli laisvės 
dešimtmečiai turėjo lemiamos reikšmės mūsų tautos istorijoje. Tie laisvės 
metai leido tautai konsoliduotis. Kas iš mūsų būtų likę, jei iš carinės 
Rusijos priespaudos mes iš karto būtume patekę Sovietų Rusijos 
priklausomybėn? Juk prieš Pirmąjį pasaulinį karą plačiai
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beišsiskleidžiantis tautinis atgimimas, vis dėl to buvo toks trapus, kad jį 
užgniaužti buvo nepaprastai lengva.

Mūsų tautiniam atgimimui pilnai įsikūnyti leido tik 
nepriklausomybės metai. Bent viena karta išaugo sąmoningais patriotais, 
tokiu būdu visoje tautoje sutvirtindama lietuvišką sąmonę. 
Nepriklauomybės metais pasiekėme aiškaus tautinio sąmoningumo bent 
didžiojoje mūsų valstybės dalyje. Vilnijos likimas rodo, kas daugiau ar 
mažiau laukė ir visos Lietuvos, jei nebūtų pavykę sukurti nepriklausomą 
valstybę.

Pilnai subrandinta tautinė sąmonė iš naujo suteikė mūsų tautai 
atsparos ir tvirtybės paskutinės okupacijos metais. Šia prasme galima 
pasakyti, kad nepriklausomybės dvidešimtmetis padėjo pagrindus ir 
sudarė galimybę tautai ne tik užsigrūdinti, bet ir pasiruošti netikėtiems 
ateities išbandymams.

Nacių ir ypač sovietinių okupacijų metais, siekiant išsaugoti Vasario 
16-osios idėjas, lietuviams prireikė ne tik dvasinės ištvermės, bet ir 
heroiškumo.

Prieš okupantų režimą ir vykdomą politiką vyko ilga ir nuožmi 
ginkluota rezistencija, su kolaborantų parsidavėliškumu kovojo vėlesnių 
laikų disidentai. Iškiliausi Nepriklausomos Lietuvos veikėjai, politikai, 
dori ir sąžiningi mokytojai, ūkininkai buvo represuoti ir deportuoti į 
nacių ir sovietų lagerius. Šimtai Lietuvos žmonių nukankinti ir nužudyti, 
tūkstančiai fiziškai suluošinti. Tačiau okupantams nepavyko palaužti 
lietuvių dvasios, atimti tikėjimo ir vilties. Politinėje emigracijoje 
(tremtyje) atsidūrę tautiečiai kėlė Laisvės bylą, nuolat pasaulio 
visuomenei priminė apie Lietuvoje vykdomą tautos fizinį ir dvasinį 
genocidą. Visų mūsų širdyse (daugiau ar mažiau) ruseno 
Nepriklausomos Lietuvos prisiminimai ir nepriklausomo gyvenimo 
viltis.

Todėl, 1988-jų metų spalio 18 - 20 dienomis įvykęs Sąjūdžio 
suvažiavimas priminė pasauliui ir mums patiems, kad MES GYVI!

1989- jų metų rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelyje susikibę rankomis, dar 
kartą visiems parodėme, kad MES ESAME!

1990- jų metų kovo 11-ąją mūsų išrinkti atstovai, vykdydami tautos 
valią, paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!

1991 metų sausio 13-ąją mūsų seses ir brolius traiškantiems 
sovietinės imperijos tankistams visi skandavome: MES BŪSIME!

Vidmantas Vitkauskas yra Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius, 
Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Į laisvę fondo Lietuvos filialo valdybos 
narys, čia spausdiname kelias mintis, paimtas iš Vidmanto Vitkausko paskaitos, 
skaitytos šiemet Vasario 16-tosios minėjime Kauno rajono savivaldybėje.
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Jų siekiai mus įpareigoja

Prof. dr. Adolfo Damušio žodis, pasakytas prie 
žuvusių už laisvę paminklo Jaunimo Centre, 

Čikagoje, laike Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
1997-XI-30

Šis dvidešimtasis amžius mūsų tautai buvo skaudus, bet savo 
rezistencine dvasia ir heroiškas. Dažnai atsilankome prie žuvusiųjų 
paminklo juos prisiminti ir pagerbti. Praradome 600,000 Lietuvos 
piliečių, jų tarpe 75% lietuvių ir 25% žydų. Gamta, kuri paprastai yra 
skirta žmonių gerovės tarnybai, šiame praeinančiame šimtmetyje 
sovietinio okupanto buvo panaudota naikinti žmones nepakeliamu 
vergijos darbu ir genocidu Sibiro taigose.

Tokį šviesų krikščioniško gyvenimo principą kaip artimo meilę 
naciai pakeitė žiauriu holokostu, masiškai naikindami žydų tautą. 30,000 
miško brolių partizanų, kurie žuvo gindami Lietuvos laisvę ir valstybinį 
savarankiškumą, kovodami miškuose ir pelkėse, savo aukos idealizmu 
paliko karžygišką ir šviesų atminimą niūrioje šio dvidešimtojo amžiaus 
tamsoje.

Kas buvo tie mūsų žuvusieji? Tai 22-jų nepriklausomo ir laisvo 
gyvenimo metų bėgyje išauginta patriotinė karta - ateitininkai, skautai, 
šauliai, pavasarininkai, ūkininkija, darbininkija, ryžtinga jaunoji 
inteligentija, mokytojai, kariškiai. Dažnai teisingai kartojama, kad jų 
gyvybės auka mus įpareigoja išlaikyti ir pratęsti tų kovotojų žygius už 
laisvę ir šviesius idealus tautos gerovei kurti. Jų siekiai mus įpareigoja 
siekti teisingo ir tikslaus kelio. Nesileiskime būti vedami šunkeliais, 
kuriuos apgaulingai siūlo dabar kosmopolitizmas, paneigiantis tėvynės 
meilę ir aukos dvasią tautos išsilaikymui, teisingus patriotinius 
sprendimus, ir tuo atsisakantis angažuotis savo tautos labui. Tokio tipo 
kosmopolitizmu yra tiesiamas kelias imperialistiniams įtakingųjų 
laimėjimams ir sudaromas pavojus mažoms tautoms, jų egzistencijai.

Tik pasirinkę mūsų žuvusiųjų idealistų kelią, pajėgsime Lietuvą 
stiprinti sociališkai teisingą, dvasiškai vertingą. Iškeldami ją kultūriškai 
aukštai, įjungsime mūsų Lietuvą kaip vertingą valstybę į pasaulio tautų 
šeimą. Eidami Tiesos, Teisingumo ir Tėvynės meilės keliu, sulauksime, 
kaip ir anksčiau, Palaimos iš paties Dangaus.
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Jaunimo belaukiant

Didžiai dėkoju už "Į laisvę". Skai
tau žurnalo straipsnius atidžiai, jie 
verčia susimąstyti ir duoda gaivaus 
peno sielai. Labai patiko Jūsų mintis 
straipsnyje "Sumaišytų vertybių met
as" (126 nr.), jog tik tinkamai
išauklėtas jaunimas atves Lietuvą į 
šviesią ateitį. O tuo tarpu manau, kad 
vis dėlto geriau vyresnis V. Adamkus, 
nei jaunas, bet A.Paulauskas.

Naujųjų 1998 metų proga siunčiu 
geriausius linkėjimus redaktoriui bei 
visam kolektyvui. Teatneša naujieji 
metai daug laimės ir gražiausių vilčių!

Vincentas Kuprys, 
Vilnius

Šilti žodžiai iš Argentinos

Labai įdomu buvo skaityti Jūsų re
daguojamą "Į laisvę" 126 numerį, ku
riame perduotos pagrindinės mintys 
iš 41-sios LFB studijų savaitės Daina
voje, iš 6-sios savaitės Lietuvoje - Jur
barke, bei kitos svarbios lietuviškos 
kultūros mintys. Sveikinu už jūsų 
žurnalo nenuilstamą įnašą mūsų tau
tos kultūros puoselėjime ir mūsų 
išeivijos kultūrininkų subūrimą per 
ilgų metų eilę studijų savaitėse. Lin
kiu, kad visas šias Jūsų pastangas 
lydėtų nuolatinė Viešpaties palaima ir 
mūsų tautiečių parama.

Kun. Augustinas Steigvilas, 
" Laiko " redaktorius 

Rosario, Argentina

Dėkokime Dievui!
Mielieji LF bičiuliai, gerb. "Į laisvę" 

redakcija, linkime sėkmės ir sveikatos 
puoselėjant bei numatant Lietuvos ke
lius į ateitį. Dėkokime Aukščiau

siajam, kad neapleido Tautos pasi
renkant naują Lietuvos Prezidentą.

prof. Arimantas Dumčius, 
Kaunas

Bažnyčios ir valstybės vadovų 
profiliai

"Į laisvę" 126 nr. J. Kairevičiaus 
("Lietuvos politinio gyvenimo tik
rovės") ir arkiv. S. Tamkevičiaus 
("LKB Kronikai 25 metai") straip
sniuose glūdi daug daugiau, negu jų 
pavadinimai ar net tekstų žodžiai 
išsako. Straipsnius perskaičius ir prie 
jų parymojus, norisi lyginti dabartinės 
Lietuvos Bažnyčios vadovus su dau
geliu pareigūnų krašto valdžioje bei 
nomenklatūroje. Arkiv. S. Tamke
vičiaus ir 1997 m. įšventinto vysk. J. 
Borutos asmenybėmis Bažnyčia Lietu
vai ir pasauliui rodyte rodo, kokių as
menų trūksta Lietuvos valdžioje, ir 
kiek asmeninės patirties okupanto 
replėse bei tinkamos ateities vizijos 
stokoja tie, kurių rankose šiuo metu 
sutelktas konstitucinis krašto valdy
mas. Juk krašto valdyme daugiausia 
tebesireiškia ne tie, kurie už krašto bei 
doro asmens laisvę buvo okupanto 
engiami, bet tokie, kurie patys dalyva
vo okupanto užmačiose. Ar ne Dievo 
dovana, kad okupacijos metu Baž
nyčia Lietuvos pogrindyje išugdė ir, 
nepriklausomybę atgavus, tikinčiųjų 
dvasinių reikalų tvarkymą pavedė 
tamkevičiams ir borutoms? Ar ne 
keista,tačiau, kad nepriklausomybę at
gavusio krašto valdymas nuriedėjo į 
brazauskų, Šleževičių, paulauskų (bei 
jiems panašių nomenklatūrininkų) 
okupacinės praeities galvas ir rankas?

Todėl žvelgiant į krašto valdžios
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profilį, vis dėlto negalima nepavydėti 
Bažnyčiai, kurioje nepaprastai daug 
reiškia jos ypatingos asmenybės, tuo 
tarpu civilinėje valdžioje tebejaučiama 
besikartojanti tragedija bei ironija. Net 
ir Valdo Adamkaus prasiskverbimas į 
Lietuvos prezidentus čia išsakyto pa
vydo beveik nesumažina, nes, tarp 
kitų dalykų, matėme, kad už pra
laimėjusį nomenklatūros kandidatą 
savo balsus atidavė apie pusė balsuo
tojų.

Antanas Dundzila, 
McLean, VA, USA

Sveikiname!
Tesuteikia visiems "Į laisvę" 

žurnalo skaitytojams ramybę ir pa
laimą šv. Kalėdos, o Naujuosius Me
tus telydi stipri sveikata, sėkmė ir dar
na!

Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijos bendruomenės vardu - 

direktorė M. Žiaurienė

Kairė, dešinė ir globalizmas

1997 rudens (126 nr.) "Į laisvę" tilpę 
straipsniai verti rimto dėmesio. Vie
nok noriu pasisakyti dėl Jono Kaire
vičiaus straipsnyje (19 psl.) 
paaiškinimo į klausimą "Kas kairėje, 
kas dešinėje?" Jis tvirtina: "Vargu ar 
galima LDDP ir jos satelitus vadinti 
kairiaisiais. Jie valdo turtą. Jie neatsto
vauja neturtingiesiems." Tuo klausi
mu mūsuose dažnai maišomasi. Gal 
todėl, kad ir didžiojoje JAV spaudoje 
gausu sumaišties.

Taip grindžiant kairės ir dešinės 
apibūdinimą bus neįmanoma išbristi 
iš tos sumaišties balos. Juk Sovietų 
Sąjungos komunizmas, Vokietijos na
cizmas, Italijos fašizmas ir Švedijos 
biurokratizmas pilnai valdė turtą, ar

bent kontroliavo jo valdymą, nurodant 
"savininkams", kaip jie privalo tą 
turtą "valdyti". Ir kas gi labiau už 
komunistus"atstovavo neturtingie
siems" proletariato vardu? Tad kodėl 
dabar LDDP staiga negalima vadinti 
kairiaisiais?

Kairės ir dešinės painiojimas, 
dažnai net socialistinį nacizmą 
nukišant dešinėn ir tuomi kartais tau
tiškumo gynėjus padarant "naciais", 
nepasitarnauja nei tiesai, nei Lietuvai. 
Ne kartą ir išeivijos, ir Lietuvos spau
doje esu siūlęs, manau, logiškiausią 
politinį spektrą: komunizmas, naciz
mas ir (itališkas) fašizmas 
kraštutinėje kairėje, o radikalus liber
tarizmas, išvirstąs į anarchizmą, - 
kraštutinėje dešinėje. Kitos liku
sios"kairės" ir "dešinės" vietos nusta
tomos pagal tai, kiek galios, kontrolės 
bei kišimosi į piliečių gyvenimą su
kaupta centrinėje valdžioje ir kiek 
įgimtų žmogaus teisių ir pilietinės 
laisvės paliekama individui. Matėme 
ir matome, jog net "religijai" palankūs 
bei grynai "religiniai" net antikomu
nistiniai režimai gali būti socialisti
niai, centristiniai, atseit, kairūs, kaip 
anksčiau buvo Franco Ispanija ar ca
ristinė Rusija, o dabar Izraeilis, Iranas 
ir eilė kitų. Tik valdžios centralizmo ir 
socializmo laipsnis nustato, kiek toli 
nuo kraštutinumų link centro statyti
nas kuris režimas. Ir tokio poltinio 
spektro centrą sudaro ne taškas, o pla
tokas ruožas, apimąs racionalų ba
lansą tarp neribotos valdžios galios ir 
neribotos individo laisvės.

Įdomią temą, kurią taip pat mūsų 
spaudoje reikėtų plačiau paliesti, 
iškėlė Vytautas A.Dambrava straip
snyje "Politika ir moralė" savo klausi
mu (13 psl.): "Ar mums šiandien atro
do tinkama balsuoti už kandidatą, 
kuriam pritaria, o gal ir remia, slaptos 
tarptautinės organizacijos?.." Manau,
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kad mums praverstų atsisakyti inte
lektualinio "tabu" ir išdrįsti minėti 
tokius terminus kaip "Naujoji pasau
lio santvarka" bei "globalizmas". 
Apie tai, su mažom išimtim, tylima, 
lyg visa tai neliestų Lietuvos suvereni
teto ir, svarbiausia, tautinės kultūros 
išlikimo. Amerikos spaudoje, politi
koje ir TV programose gausybė ter
minų - "globai" ir "globalism", juos 
prikergiant prie ko tik galima prikerg
ti, ką JAV dešinieji dažnai vadina 
"globaloney". Tad manyčiau, jog 
globalizmo tema nagrinėtina ir mūsų 
spaudoje bei svarstybose, ypač Lietu
vai susiduriant su Europos Sąjungos 
ar NATO klausimais.

Vilius Bražėnas, 
DeLand, Florida

Kas naujo J. Lukšos gimnazijoje?

(...) Gimnazijoje pas mus reikalai 
klostosi gerai. Ir toliau išlaikome 
aukštą mokymo lygį ir išsikovotą au
toritetą. 1997 m. lapkričio mėn. gim
nazijoje lankėsi kolegos iš Norvegijos: 
Laksevogo gimnazijos Bergeno 
mieste, Norvegijoje, su kuria 1995 m. 
užmezgėme ryšius, atstovai. Su jais 
kartu nuvykome į Seimą, susitikome 
su pirmininku prof. V. Landsbergiu. 
Šiauliuose, Kryžių kalne, drauge su 
svečiais pastatėme Vilties ir Tikėjimo 
kryžių.

Tikėkimės, kad po pasibaigusių rin
kimų mūsų Lietuvoje, mūsų šeimose 
reikalai klostysis gerai, kad mus lydės 
sėkmė, laimė ir santarvė.

Vidmantas Vitkauskas, 
J. Lukšos gimn. direktorius, 

Garliava

Pirmosios rinkiminės nuotaikos

Prieš pirmąjį ratą (...) Vienas kan
didatas, prezidento "įsūnis", vos ne 
puotas kelia jaunimui, demonstruoda

mas Apolono grožį, žadėdamas aukso 
amžių. Kitas - net žada suguldyti į lo
vas bendrabučiuose berniukus ir mer
gaites, kad tuo būdu veikiau išspręstų 
mūsų genofondo problemas. TV 
žurnalistas su mikrofonu vaikšto stu
dentų bendrabutyje ir klausinėja nuo
mones apie rektoriaus pažadą, jei bus 
išrinktas prezidentu. Daugelis stu
dentų ir studenčių noriai atsakinėja, 
kad, girdi, tikriausiai linksmiau būtų 
gyventi. Kitam kambary į prikištą 
žurnalisto mikrofoną savimi 
užsiėmusi porelė net nebekreipia 
dėmesio. Visi bendrabučio langai 
šviečia, visur linksminamasi, atrodo, 
kad studentai už tokį kandidatą tik
riausiai ir balsuos (...)

Ir po pirmojo rato - (...) Pakvaišėlė 
mūsų Lietuva susipainiojo savo 
pačios pinklėse ir dabar, ko gero, 
stačia galva puls į baisiausią prarają. 
Ką Dievas nori bausti, tam atima 
protą. Pagaliau, kaip matyti, to proto 
ne kiek ir tebūta.Ko norėti, po visų tų 
ilgamečių raudonųjų valymų ir 
kaime, ir mieste juk belikęs tik lium
penproletariatas, kuriam tereikia gel
dos su geru jovalu ir būtinai dar sočiai 
sočiai velnio lašų (...) Tačiau gal dar ir 
nereikia taip baisiai nusiminti. 
Matėme ne ką geresnių laikų ir atsi
laikėme. Kaip poetas Juškaitis kad 
sako, "nieko neišdaviau ir nieko ne
pražudžiau, o tai yra svarbiau už 
eilėraščius ir romanus, kurių nepa
rašiau". Panašiai pasakė ir Landsber
gis, garbingai atlikęs gal jau ir pasku
tinę savo pareigą (...)

Jadvyga Savickienė, 
Vilnius

Iš tolimosios Tasmanijos
Dėkoju, kad mūsų mažam Lietuvos 

studijų sambūriui siunčiate laisvę".

Nukelta į 72 psl.
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Prieš beveik 41-rius metus, 1957 metų gruodžio mėn. „Į laisvę” nr. 
14, buvo išspausdintas Valdo V. Adamkavičiaus straipsnis „Jaunimas vi
sada buvo pirmose kovų eilėse". Taip, šis autorius - tai dabartinis Lietu
vos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, tuo metu bebaigiantis 
studijas Illinois universitete ir aktyviai besireiškiąs užsienio lietuvių stu
dentų veikloje. O šis straipsnis - tai jo paskaita, skaityta 1957 m. birželio 
29-30 d. Čikagoje ¡vykusiame Jaunimo kongrese.

Didesnė tada išspausdinto jo straipsnio dalis, savaime aišku, buvo 
skirta tuometiniam lietuvių išeivijos jaunimui. Tačiau daugelis ano straips
nio minčių bei sugestijų yra nepaprastai aktualios, taiklios ir reikalingos ir 
šių dienų Lietuvos jaunimui. Todėl norėdami, kad Lietuvos jaunimas pa
tirtų, kaip prezidentas Valdas Adamkus, būdamas jų amžiaus, galvojo kai 
kuriais ir dabar aktualiais klausimais, čia perspausdiname ano straipsnio 
teksto ištraukas.(Red.)

JAUNIMAS VISADA BUVO PIRMOSE KOVŲ EILĖSE

VALDAS V. ADAMKAVIČIUS

Ramintis iliuzija apie mūsų nepajudinamą tautinį atsparumą ir 
užmerkti akis prieš realybę neleidžia mums nei gyvenimas, nei laikas. 
Tad ir keliame klausimą: ant kurio kertinio lietuvybės akmens atsistosime ir 
kas mumyse išlaikys ilgos kovos dvasią? (...)

Savoji kultūra yra mūsų tautinės egzistencijos laidas. Tad tautinei 
kultūrai formuotis ir skleistis turime sudaryti tinkamas sąlygas (...)

Šeima jaunajai kartai yra pirmasis šaltinis, iš kurio ji semiasi 
lietuvybės ir pradeda formuoti lietuvišką charakterį. Todėl mes su 
pasigėrėjimu ir pagarba lenkiam galvas prieš didžiumą tėvų, kurie 
šiandien atlieka didelį lietuvybės darbą savo vaikų auklėjime, bet sykiu 
su rūpesčiu žvelgiame į lietuviškas šeimas, kurios savo vaikus net 
atitolina nuo lietuvių tautos kamieno (...) Šeima yra mažiausias 
organizuotas tautos vienetas, ir todėl, kiek lietuviška ir religinga bus 
šeima, tiek lietuviška ir stipri bus jaunuomenė ir per ją pati tauta ir jos 
ateitis. Šeima turi būti ta stipri ir gyva lietuviška aplinka, į kurią atsimušę
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„Į laisvę" žurnalas nuoširdžiai sveikina

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ 
VALDĄ ADAMKŲ

ir linki, kad Jis su Viešpaties pagalba ir visų mūsų vieningo darbo 
parama išvestų laisvą ir klestinčią Lietuvą į XXI-jį amžių!

visa, kas neigiama, ištirptų ir nepajėgtų pereiti jos ribas. Bet šiandien jau 
nevisur galime pasidžiaugti tyru lietuviškos šeimos vaizdu, nes miesto 
blizgučiai nuodija meilę saviems interesams, ir tai perduodama 
jauniesiems. Ir po eilės metų iš tokios aplinkos išėjęs jaunuolis norimas 
matyti geras patriotas! O jeigu jis tokis nėra, dejuojame dėl mūsų liūdnos 
ateities!

Šeimoje įžiebiama lietuvybės ugnis. Organizacijoje jinai įsiliepsnoja. 
Organizacija ne tik išaugina lietuvį neužgniaužtą svetimos aplinkos; 
organizacija ne tik parodo jaunimui, kad lietuvybė nėra prieš šimtmetį ar 
dešimtmetį užbalzamuota mumija kaip muzėjinis eksponatas.

Priešingai, organizacijoje pajunta .jaunimas, kad jis pats yra tos 
lietuvybės kūrėjas. Organizacija yra tas veikimo laukas, kuriame gyvas
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žmogus randa savo veikimo ir kūrybos plotmę. Mes turime išsinešę didelį 
dvasinį turtą, bet jis yra padėtas, tiksliau pasakius, išmėtytas atskirose 
pastogėse, ir jis žus be naudos, kaip kad gera ir naudinga medžiaga kartais 
dingsta archyvinėse dulkėse, o tik po šimtmečio pradedama ja gėrėtis kaip 
istorine brangenybe. Mes neturime net moralinės teisės prileisti, kad mūsų 
dvasiniai turtai dingtų ir kad kas nors gėrėtųsi lietuvišku jaunimu tik 
kaip archyvine retenybe. Mes esam gyvi ir skelbiam kad liksime gyvi 
rytojui. Po mūsų turės žengti jauna, kūrybinga ir nauja karta, kuri 
nemažiau mokės vertinti ir suprasti lietuvybę, kaip kad ją suprato mūsų 
tėvai. (...)

Šiandien būti lietuviu reiškia būti kovotoju, nes tauta yra kovos 
pozicijose. Kovojama už tautinę gyvybę ir valstybinę nepriklausomybę. 
Gyvename paradoksiniame moralės supratimo laikotarpyje. Laisvės 
interpretavimas tapo stipriųjų privilegija. Žodis „laisvė" virto mados 
žodžiu, kurį galima taikyti taip, kad jis tarnautų savam interesui. (...)

Nėra reikalo savęs apgaudinėti tikėjimu, kad mūsų laisvės klausimas 
yra svarbus Vakarų valstybėms ir jos dėlto pradės karą, kad atstatytų 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Alyva šių dienų pasaulyje yra 
brangesnė nei svetimas kraujas. Dėl alyvos galima ir karu rizikuoti, o kad 
tūkstančiai sukilusių patrijotų miršta beginkliai komunistinių tankų 
traiškomi, pasaulio sąžinė nesudrebėjo. Konferencijų salių sienos sugėrė 
mirštančiųjų šauksmo aidus, ši realybė lietuvių jaunimui uždeda dar 
didesnę pareigą - mes turime eiti ir belstis į didžiųjų sąžines, 
nepaliaujamai primindami jiems jų skelbiamus moralinius
įsipareigojimus. (...) Gyvenamas momentas reikalauja eiti visais mums 
prieinamais būdais į viešąją pasaulio opiniją. Jaunimas visada ir visur 
buvo pirmose laisvės kovų eilėse. (...)

Jaunimas tautos nepriklausomybės idealą priima kaip šventenybę. 
Laisva Lietuva mums yra nekompromisinis tikslas. Todėl jos laisvės 
siekime nematome jokio kito kelio, tik pagrįstą vienybe ir susiklausymu. Tos 
vienybės mes trokštame matyti ir iš visų mūsų politinių grupių. (...) 
Svarstydami lietuviškus reikalus, raskime savo širdyse šilumos, 
supratimo ir pasitaikiusių klaidų kultūringo bei objektyvaus 
peržiūrėjimo, be neapykantos ir pykčio prasiveržimo. Parodykime realiais 
darbais, kad nelaimės valandą mokame dirbti vieningai menam ir tam pačiam 
tikslui.
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OLIMPINIŲ ĮTAMPŲ 
POLITINĖS VARŽYBOS

1997 metų prezidentiniai rinkimai Lietuvoje 

VYTAUTAS VOLERTAS

Troškulys gyvenimo tvarkos

Šis įvykis, 1997 m. prezidentiniai rinkimai Lietuvoje, pasižymėjo 
kietu rungtyniavimu ir atkreipė dėmesį užsienyje, lyg tos rungtynės būtų 
vykę tarptautinėje arenoje.

Atrodytų, kad grįžimas į Lietuvos nuotaikas prieš rinkimus turėtų 
papildyti tą margą vaizdą, kurio raibuliavimas ir šiandien vargina ne 
vieną iš mūsų. Todėl paskaitykime kelias ištraukas iš laiškų, rašytų 
įvairaus spektro autorių.

Štai iš Palangos guodžiasi buvęs svarbus komunistų partijos narys, 
nerepresiniai vadovavęs rimtai įstaigai: „Niekada negalvojome, kad 
Lietuvoje gali būti tiek vagių, plėšikų, žmogžudžių. Tiesiog baisu, ir jų 
nemažėja, o daugėja, bet gal tai pamažu ir praeis. Dabar pas mus didelis 
sujudimas, ruošiamės rinkti prezidentą, 7 kandidatai ruošiasi būti 
prezidentu. Per radiją, televiziją tik kalba, tik žada, tik aiškina, kokie jie 
geri, puikūs, beveik šventieji. Pažiūrėsime, ką žmonės pasirinks."

Štai kalba bibliotekininkė: „šiuo metu esame labai didelėje įtampoje 
prieš prezidento rinkimus. Gal jau žinote, kad pretendentai yra net 7, 
tarp jų du Amerikos lietuviai, tai Bobelis ir Adamkus. Kas link Bobelio, 
tai labai aišku, kokiu oru jis kvėpuoja, o Adamkus taip pat abejotino 
kvėpavimo, neaiškus jo tikslas, nes šokinėja nuo vienų prie kitų. Nors 
dauguma kaimo ir dalis miestiečių jį remia. įpusėjus rinkiminei 
kampanijai, labai aktyviai reiškiasi ir į paviršių išplaukė bolševikinės 
drumzlės, kurios kaip įmanydamos šmeižia, niekina ir visas pamazgas 
pila ant vieno ištikimiausių Lietuvos patriotų. Su įtampa laukiam 
gruodžio 21 d., kas bus išrinktas Lietuvos prezidentu."

Rašo pensininkė mokytoja: „Dabar viską užgožė rinkimų tema. 
„Buvusieji" neriasi iš kailio, piršdami savo „gražuolį jaunuolį". Tas 
vargšelis net žodį „talentas" taria pagal vertalą „talantas". Kiek jie čia 
plėšosi televizijoje! Ir šitas, ir Bobelis, ir Adamkus. Andriukaitis per 
„Panoramą" rėkė iškėlęs kairę ranką „Lietuva į kairę!" Bet yra tik vienas 
tinkamiausias - Vytautas L.

Gerai užderėjo šįmet ir javai, ir daržovės, o ypač soduose obuoliai.
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Lūžo šakos nuo jų gausybės. O kadangi per tiek metų lietuvaičiai atprato 
dirbti, tai ir dabar didžiuliuose sodų plotuose (valstybiniuose) pliki 
medžiai apkibę gražiausiais obuoliais. Kadangi šalčių dar nebuvo, tai tie 
kas nori važiuoja ir juos skina, nes viskas palikta šalčiui. Taigi dabar ten 
važiuoja ir pilnus maišus gražiausių obuolių veža darbštesni varguoliai 
ar mėlynanosiai. Ir taip užsidirba kas duonai, o kas „pilstukui". Čia 
tikras apsileidimas, kad Dievo dovana taip nevertinama. O paskui rėkia: 
„Duokit dotacijų, neišsiverčiam". Reiškia, jeigu vaisiai buvo pigūs, tai jų 
ir skinti neverta. O kad žiemą reikės iš Lenkijos atsivežti, tai nieko, 
atsiveš, nors ir chemikalais purkštų. Toks jau sovietinis mentalitetas, 
gerokai užkrėtęs Lietuvą visose srityse."

Šie priešrinkimiai pasisakymai rodo valdžioje nesančių ir partijose 
giliai neįklimpusių piliečių galvojimą. Būdingas yra rūpestis gyvenimo 
kasdiena. Mažiau pabrėžiamas vargas, daugiau ryškinama netvarka, 
ypač nusikalstamumas, apsileidimas. Kur skauda, apie tai ir kalbama. 
Žmonės, matyt, išmokę pasirūpinti rupios kasdieninės duonos, trokšta 
geresnės tvarkos. Joje, aišku, galėtų pjautis storesnę riekę ir gal atsigautų 
vienas kitas nelaimingesnis, šiandien maišaty nesugebąs verstis. Tvarkos 
ir geresnio gyvenimo troškimas turbūt lėmė apsisprendimus balsuojant. 
Lietuvoje dar neatėjo laikas rimtai apie ateitį svarstyti, dar vis slegia ši 
diena, labai sunki diena. Skaudu pripažinti, bet nauja tautinė sąmonė dar 
nesusiformavo. Buvusią sunaikino okupacija. Ankstyvesnės sąmonės 
vietoje bandė įpiršti primityvizmą, kur truputį pavalgoma ir tada 
negalvojama, nesvarstoma, nesistengiama. Mūsų žmonės šiai filosofijai 
priešinosi, bet priešinosi pasyviai, taigi uždarai. Išsivystė nepasitikėjimas 
bet kuo, įsivyravo individualizmas, o su juo - egoizmas. Dar 
nesuprantama, kad žmogus yra socialus, jis priklauso nuo kitų, kiti 
priklauso nuo jo, kad šio žmogaus valstybė yra sociali valstybė. 
Reikšdami jai neapykantą, neapykantą reiškiame sau. Stokojant tautinės 
sąmonės, kiekvienus rinkimus lemia egoistinė savisauga, dėmesį 
sukaupusi šiandienoje. Gal todėl ir partijų bei kandidatų skaičius toks 
didelis. Individualistinis galvojimas nuomonių nederina, nes savas 
mintis be jokių sąlygų „pripažįsta" pačiomis geriausiomis.

Kandidatai ir balsai

Pirmasis ir jauniausias asmuo, anksti pareiškęs norą kandidatuoti, 
buvo Vaidotas Žukas, katalikiškų radijo programų direktorius. 
Ieškodamas paramos, jis atvyko ir į JAV, lydimas Seimo nario A. 
Patacko. V. Žukas, kilme dzūkas, patraukli asmenybė ir dėmesio vertas 
kalbėtojas, didelės šeimos tėvas, savo idealizmo perpintuose, bet 
realistiškuose pasisakymuose sudarė labai gerą įspūdį. Tačiau jis buvo be 
jokios politinės patirties, neturėjo remiančios partijos ir, išsitaręs katalikų 
vardu, buvo pakaltintas skaldymu dešiniųjų balsų. Pajautęs šią opoziciją
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ir menkas galimybes laimėti, savo kandidatūrą atsiėmė. Tik žadėjo 
rimčiau pasireikšti ateityje. Būtų gera šį žmogų kada nors vėl sutikti 
politinių stadijonų šviesose. Tačiau matome, kad politika Lietuvoje yra 
laikoma jau beveik pelninga sritimi, varžovų daugėja, tad be ankstyvų ir 
nuožmių treniruočių laimėtojų medaliai yra nepasiekiami.

Antrasis asmuo, neįveikęs kliūčių, buvo dr. Liucija Baškauskaitė. Ši 
JAV pilietė 1991.01.13 Vilniaus tragedijoje įvykdė nepaprastą, savo 
pačios pasirinktą, paskirtį. Tai naujoje Lietuvos istorijoje privaląs išlikti 
vardas, dar nespėtas įtraukti į jokias medalių metrikas. (Prisiminkime 
savanorį P. Eimutį, 1919.03.18 žuvusį Kaune. Ar L. Baškauskaitės darbas 
buvo menkesnis už karinio sargybinio?) Jai nebuvo leista kandidatuoti 
dėl JAV pilietybės. Čia, atrodo, VRK ir Lietuvos teismai L. Baškauskaitei 
padarė skriaudą. Kažkaip sugebėta išskirti - lyg atomo skaldyme - du 
dalykus: priesaiką svetimai valstybei ir tos valstybės pilietybę. Iš šios 
cheminės painiavos kai kurie JAV piliečiai (Valdą Adamkų įskaičiuojant) 
prezidentiniuose ir Seimo rinkimuose išsinarpliojo. O L. Baškauskaitė, 
vertindama JAV pasą, įstrigo. Painiavos ploniausieji siūleliai ir šiandien 
yra matomi tik patiems išmintingiausiems, nors L. Baškauskaitės 
pagarba JAV pilietybei, kuri buvo duodama tūkstančiams pabėgėlių nuo 
komunistinio siaubo, yra suprantama. Šios pilietybės atsisakymas be 
gyvybinių priežasčių yra tarsi paniekinimas krašto, davusio nelaimėje 
prieglobstį ir plačiausias galimybes įsikurti didelei masei pabėgėlių. Yra 
būtina, kad šį Lietuvos teismų suraizgytą mazgą atnarpliotų Lietuvos 
įstatymai. Kas yra priesaika be pilietybės? Kokia yra priesaika su 
pilietybe? Ką reiškia JAV pilietybė? Pavojų?

Rinkimuose neteko kandidatuoti ir atkakliai besiveržusiam P. 
Pilveliui. Jis atstovavo mažą nacionalistinę grupę, tik rinkimų tikslu 
suburtą. „Kandidatas į kandidatus" nespėjo iki nustatytos datos surinkti 
20,000 rėmėjų parašų, o ir tuose, kuriuos įteikė VRK, buvo jo asmeninį ir 
Lietuvos valstybinį orumą įžeidžiančių taškelių.

Be šių trijų asmenų, dviejų rimtų ir vieno abejotinai rimto, kandidatų 
tikrai pakako. 1997 m. gruodžio mėn. 21 d. rinkėjų balsus jie pasidalino 
sekančiai: Artūras Paulauskas - 45.35%; Valdas Adamkus - 27.89%; 
Vytautas Landsbergis - 15.85%; Vytenis Andriukaitis - 5.72%; Kazys 
Bobelis - 3.96%; Rolandas Pavilionis - 0.86%; Rimantas Smetona - 0.36%. 
Balsavo 71.5% balsuoti teisę turinčių piliečių. Tai yra aukštas nuošimtis, 
kai lyginame su ankstyvesniais Lietuvos rinkimais ir su apsnūdusiu JAV 
pilietiškumu.

Kadangi nei vienas iš kandidatų negavo virš 50% balsavusiųjų 
pasitikėjimo, dviems kandidatams, daugiausia surinkusiems balsų, 
reikėjo dalyvauti antrose varžybose. Tai Artūrui Paulauskui ir Valdui 
Adamkui. Antrasis rinkimų ratas įvyko 1998.01.04. Jame dalyvavo 
73.78% turinčių teisę balsuoti. Laimėjo Valdas Adamkus 0.62% persvara,
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apie 14,000 balsų.
Taigi nauju Lietuvos prezidentu tapo Valdas Adamkus, 1945 m. iš 

Lietuvos nuo komunizmo pasprukęs aktyvus jaunuolis, o dabar jau 
gražaus amžiaus JAV pilietis. Amerikoje išgyveno arti 50 metų, čia baigė 
studijas, šiame krašte pasiekė reikšmingą valdžios tarnybą. Kaip 
Lietuvos teismai išrišo Lietuvoje trejų metų išgyvenimo reikalavimą, jo 
pilietybės ir svetimam kraštui duotos priesaikos klausimus, o kodėl buvo 
nustumta L. Baškauskaitė, nėra paprasta susigaudyti.

Prieš rinkimus ir po rinkimų

Rinkiminėms kampanijoms išleista milijonai litų. Daugiausia lėšų 
surinko V. Landsbergio štabas. (Truputį virš 2 mil.) Jo finansiniai rėmėjai 
yra suprantami: partija ir partijos tikslams pritarią, jo asmeniu, politine 
istorija, patirtimi, atkaklumu pasitikį, bendrovės, komerciniai bankai, 
užsienio lietuviai. A. Paulauskas nedaug atsiliko nuo V. Landsbergio, 
sukaupė tik tik žiupsneliu mažiau dviejų milijonų. Jam aukojo smulkios 
verslo įmonės, pora stambių bendrovių ir įvairūs patamsininkai, kurių 
tarpe yra LDDP, nomenklatūrininkai, praeities išsiilgusieji ir nežinomos, 
nepažįstamos moterėlės (maskuotė!), klojusios po dešimtis tūkstančių 
litų. V. Adamkaus išlaidos siekė 1.5 mil. litų. Tai Centro sąjungos 
parama, kelios verslo įmonės, privatūs asmenys ir užsienio lietuviai. K. 
Bobelis gana kuklias išlaidas, truputį virš pusės milijono, garbingai 
padengė pats su šeimos ir labai asmeniniai artimų rėmėjų pagalba. V. 
Andriukaitis surinko apie 120,000 litų. R. Pavilionis ir R. Smetona 
išsivertė beveik be jokių aukų, tik gavę 10,000 litų iš VRK.

Šie rinkimai buvo įdomūs kandidatų gausa, niršuliais, kandidatų 
rėmėjais ir jų priešais. Septyni kandidatai mažam balsuotojų skaičiui - šis 
tas. Kodėl kandidatavo K. Bobelis, R. Smetona, R. Pavilionis, aiškiai 
nujautę būsimus rezultatus, nėra lengva suprasti. Ypač intriguoja R. 
Pavilionis, gerų akademinių minčių žmogus, tačiau niekados 
nedalyvavęs politikoje, neturėjęs progų išdėstyti savo pažiūras, politikai 
svetimas. R. Smetoną turbūt stūmė neaiški orientacija, ko siekia, ko ieško. 
K. Bobelis norėjo labiau papūsti savo politinį balionėlį.

R. Pavilionis, kaip ir V. Landsbergis, yra akademikai. „Liaudis" jų 
nesupranta ir jais nepasitiki, „liaudis" ieško vis geresnio ir geresnio 
gyvenimo, kurio joks akademikas neužtikrins, nes pats nebus tikras. Be 
to, kiek šmeižtų teko Landsbergiui pakelti - diktatorius, KGB agentas, 
laisvo žodžio engėjas, blogas liberalinei dešinei, blogas rausvai kairei...

Prieš metus man atrodė, kad A. Brazausko ir V. Adamkaus tarp 
kandidatų nebus, nes jie atsisakys kandidatuoti. A. Brazausko požiūrį 
atspėjau, o V. Adamkus ryžosi nuo didelio vargo nebėgti. Jei skatino 
gražiausias troškimas padėti Lietuvai, tai, Dieve, ir jam padėk! A. 
Andriukaičio niekas nepaneigia. Sibiro tremties žmogus, reprezentuojąs
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rimtą socialdemokratų partiją, protingas, energingas.
Apie laimėjusius ir pralaimėjusius yra jvairių nuomonių. Štai 

ištraukėlė iš „Valstiečių laikraščio" (1998.01.20): „...Seimo rinkimus 
pralaimėjusios kairiosios LDDP, Moterų, Valstiečių ir Ūkio partijos bei 
dešinieji liberalai, mosuodami tarsi raudona vėliava A. Paulausko 
plakatais (mesdami milžiniškas lėšas ir neregėtą agitaciją), buvo pakilę į 
žūtbūtinį mūšį už paskutinę LDDP valdžios citadelę - Prezidentūrą. 
Vieniems tai buvo paskutinė viltis prilįsti prie valdžios lovio, kitiems - 
galimybė pasinaudojant valdžia dar padidinti savo turtus. Ne veltui dar 
rinkimams nesibaigus, anot A. Medalinsko, LDDP bedarbiai bei liberalai 
jau ėmė pjautis dėl kėdžių Prezidentūroje. Visai tikėtina, kad A. 
Paulauskas, nors ir pralaimėjęs rinkimus, bet sugebėjęs prikelti 
snaudžiantį (...) kairįjį elektoratą, greitai taps naujuoju LDDP lyderiu."

Nestigo ir grasinimų. Nuostabu, kad juos reiškė ir filosofo vardus 
nešiojantys asmenys, kaip A. Juozaitis: „Lietuvos prezidentu negali būti 
atėjūnas. Praėjusiuose rinkimuose mes jau turėjome ateivį kandidatą. 
Prisimename, kaip liūdnai jam baigėsi šis ketinimas". („Lietuvos rytas", 
1997.12.27, nr. 302) Koks beviltiškas tariamo inteligento kvėptelėjimas... 
O kiti A. Paulausko rėmėjai diskotekose lauk vijo „jankius, atėjūnus, 
ateivius, ir net buožes, kuriems vieta Sibire". Tai tas pats Juozaičio 
stilius...

V. Adamkaus laimėjimą lėmė balsuotojai Žemaitijoje, Kauno 
apylinkėse, Panevėžyje, Utenoje. Paulauskas vedė Rytų Lietuvos 
pakraščiuose ir ten, kur daugiau svetimtaučių. Kodėl šie kitų tautybių 
Lietuvos piliečiai labiau pasitiki linkstančiais į Maskvą, ilgai 
nesuprasime. Ir praeityje buvo panašiai: retas svetimtautis už Lietuvą 
atidavė rimtą auką.

O kas dabar?

Po kiekvieno sąmyšio - po audros, po vestuvių, po jomarko ir po 
smagių rinkimų - ramiai apsižvalgome ir pagalvojame: o kas dabar?..

Vis dėlto šie rinkimai subūrė kai kurių partijų galvojančius žmones 
dideliam sprendimui, kad Lietuvos valstybę pagaliau reikia pilnai kreipti 
į Vakarus. Medžiaginio skurdo ir dvasinio nuopuolio jau užteko. Net ir 
kampanijų stiliai buvo du: garsus, rėksnus, nepribrendėliškas, 
karčiaminis - A. Paulausko; apyramis, siekius ir pažadėlius aiškiau 
nusakantis - visų kitų kandidatų, kuriuos per tą visą triukšmą galėjome 
išgirsti. Rinkimai paryškino anksčiau mažai jaustą, bet griežtą liniją. 
Vienoje jos pusėje spiečiasi netolimos praeities rausvi Rytai. (Tai ne 
Rusija turima galvoje, bet homo sovieticus maišalyninė kultūra.) Antroje 
pusėje glaudžiasi sąmoningi dešinesnieji ir nusigandusieji, triukšmingų 
„rytiečių" įbauginti. Pas pirmuosius beveik visi dėvi vienodą uniformą. 
Antrieji yra įvairesni ir savo tarpe mažiau susiprantą. Skaičiumi abi
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pusės beveik lygios, nors antrieji prezidento rinkimus šiaip taip laimėjo.
Ar šis laimėjimas tęsis? Ar nomenklatūros viešpatavimas jau baigėsi? 

Ar jos pralaimėjimas nebus jai naujos energijos versmė? Ar pats 
Paulauskas bręs, politiškai augs ir nusikratys paaugliškumo? Ar jis ir 
toliau pritars savo dvynuko A. Juozaičio „didžiosios klaidos" filosofijai?

Antroji pusė taip pat nėra tobula. Kiek ji mokės savo tarpe derinti 
siekius? Kaip dažnai plausis rankas, kad jos visada būtų švarios? Kiek ir 
kaip dirbs? Ar valdys, ar tarnaus? Ar į atsakomingas pareigas ir toliau 
skirs nespėjusius subręsti?

Nei asmuo, nei grupė, nei partija su melu, sukčiavimu, akių dūmimu 
viešame gyvenime neturi rasti vietos. Garbingumas nėra politinė tuštybė, 
bet neišvengiamas būtinumas. Štai ko reikia, kad laimėjimas tęstųsi - 
antroje pusėje įsitvirtinusio teisingumo. Be rimto požiūrio į valdžią, be 
susidrausminimo ir pareigingumo laimėjimai virsta miražais.

Kokiais stebuklais Lietuvoje sušvytės naujasis prezidentas Valdas 
Adamkus? Iš viso - ar galimi stebuklai?

Vienas jų yra galimas. Tai pačio prezidento požiūris į savo pareigas - 
nauda valstybei, bet ne kuriai nors grupei. A. Brazauskas, gražiai 
laviravęs, vis netyčia nulaviruodavo į vieną šoną, vis pavirsdavo ir 
pavirsdavo nomenklatūrininkų kryptimi. Todėl taip nežmoniškai galėjo 
karaliauti Šleževičius; todėl tiek daug bankų griuvo dugnu aukštyn, 
paliedami žmonių pinigus; todėl tiek daug pridygo „pilių" su jose 
staigmenų gimdytais, plėšraus suktumo pagimdytais turtuoliais. 
Žinoma, gal A. Brazausko praeitis jam neleido kitaip elgtis, gal jam iš 
viso netiko prisiimti prezidento pareigų, jį pavertusių abejotinu asmeniu. 
Prez. Valdas Adamkus panašių valstybinių juokų netoleruos. Tai bus jo 
pirmas stebuklas.

Ar jis išnaikins korupciją, kyšininkavimą, biurokratizmą? Gal kiek 
apslopins, jei su juo bendradarbiaus vyriausybė ir Seimas. Ar pagerės 
gyventojų ekonominė būklė? šiek tiek, jei valdininkija seks prezidento 
pavyzdžiu, uoliau ir sąžiningiau dirbs, į paskvernius nesiglemš svetimo 
turto. Ne stebuklai Lietuvon atkvies švarią pažangą. Tačiau šis 
prezidentas švarios pažangos ieškos ir patamsiuose derybų neves nei su 
draugais, nei su priešais.

Jei nekils kokios nors katastrofos, ateinantieji penkeri metai Lietuvą 
pakylės aukštyn
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VERTYBĖS
šiuolaikinėje lietuvių kultūroje

LILIANA ASTRA

Dr. Liliana Astra-Astrauskaitė dirba Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute 
kaip vyr. mokslinė bendradarbė. Šiuo metu ji tyrinėja kultūrinės sąmonės 
ypatybes. Su jos leidimu perspausdiname šiek tiek sutrumpintą jos straipsnį, 
neseniai spausdintą „Lietuvos mokslo" žurnale.

Tradicinių lietuvių vertybių tęstinumas ir perimamumas, perteikiant 
naujoms kartoms unikalią tautinę pasaulėjautą, žmogiškumo patirtį ir 
kartu galimybę patiems praturtinti tradiciją, yra svarbiausios šiuolaikinės 
lietuvių kultūros gyvybingumo žymės.

Tačiau verta pabrėžti, kad istorinis dvasinio paveldo išsaugojimas ir 
perteikimas yra labai lengvai pažeidžiamas procesas. Negailestingi karai, 
okupacijos, nepalankūs ir net priešiški įvairių geopolitinių jėgų poveikiai 
dažnai įsiskverbia ir ardo, naikina tūkstantmečiais kauptų vertybių 
klodus, iškreipia žmonių sąmonę.

Sovietmetis būtų ideali iliustracija globalaus epochos masto užmojo, 
kuriuo buvo skleidžiamas specifinis, politinis ir socialinis, 
susvetimėjimas, sustingdęs kultūros vyksmą, vertęs jį susmulkėti, 
nusilpti, prisitaikyti prie agresyvios prievartinės sistemos reikalavimų. 
(...)

XX amžiaus viduryje pačiu skaudžiausiu pokario laiku svetima 
karinė jėga, pasitelkusi žiaurių masinių deportacijų, rezistencijos 
naikinimo, kolchozų steigimo ir kitokios prievartos formas, apvertė 
aukštyn kojom susiklosčiusį Lietuvos pilietinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Staiga įbauginta ir nuščiuvusi visuomenė buvo įsprausta į menku 
uždarbiu paženklintą ir tik sovietmečiui būdingą sustabarėjusią socialinę 
luominę struktūrą, išoriškai apipintą ideologinėmis ir represinėmis 
institucijomis.

Staigūs ir galingi naujos sovietinės sistemos poveikiai labai 
susiaurino, prislopino tradicinius šeimos, bendruomenės ryšius, privertė 
žmones paklusti. (...)

* * *

Pusės šimtmečio sovietinės prievartos padariniai ryškūs visose 
lietuvių dvasinės kultūros tyrimų srityse, todėl ir lietuvių vertybių,
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pasaulėjautos bei tautinės savimonės tyrimai tebėra pradinio pažinimo 
stadijoje. Būtinybė pažinti ir visomis išgalėmis pildyti šias spragas tapo 
vienu iš svarbiausių motyvų rengiant ilgalaikę lietuvių tautinės 
savimonės tyrimo programą. (...)

Jau pirminiai tyrimo duomenys akivaizdžiai atskleidė, kad 
kiekvienos žmonių kartos sąmonėje ryškiai įsirėžia svarbiausių socialinių 
politinių įvykių pėdsakai ir įgyja savitus bei nepakartojamus bruožus, 
pasireiškiančius tam tikra mąstymo, vertybių ir poelgių vienove.

Ypač svarbūs dvasinei žmonių kartos raidai yra jaunystės 
laikotarpio įvykiai, dažnai lemiantys išskirtinius visos kartos bruožus. 
Generacijos brendimo procesas tęsiasi keletą metų ir jame galima išskirti 
specifinį 20-25 metų amžiaus tarpsnį, sutampantį su individualia 
kiekvieno žmogaus asmenybės brandos pradžia, besiformuojant 
savarankiškiems įvairių socialinių, politinių, kultūrinių įvykių 
vertinimams ir sprendimams.

Tačiau individuali žmogiškųjų vertybių raiška yra labai glaudžiai 
susijusi su bendrine visuotinai reikšmingų vertybių visuma, kurią 
vadiname kultūrine skirtingų socialinių grupių ir žmonių kartų sąmone.

Žmonių vertybės dažniausiai yra apibūdinamos kaip visuotinai 
suvoktos kultūrinės reikšmės, įtvirtintos jų socialinėje veikloje ir elgesio 
normose. Šiuo požiūriu vertybių neigimą galima pavadinti antivertybe, 
kuri taip pat yra savotiška giluminė reikšminė nuostata, lėmusi 
statistiškai didelės lietuvių jaunimo dalies suvokimo, mąstymo ir elgesio 
ypatumus.

Ypač ryškios jos tapo semantinėje jaunosios kartos vertybinės 
sąmonės struktūroje, apibūdinant tokius tradiciškai neigiamus 
socialinius reiškinius kaip skyrybos, nesantuokiniai ryšiai, abortai ar 
savižudybės. Statistiškai taip pat labai didelė šiuolaikinio lietuvių 
jaunimo dalis šioms antivertybėms suteikė pozityvų turinį.

Antivertybės, plintančios statistiškai reikšmingu mastu - tai jau 
naujas reiškinys dvasinėje lietuvių kultūroje, nes ir tradicinėje 
paprotinėje, ir rašytinėje teisėje, moralėje ir bendruomeninio elgesio 
normose dorovės, šeimos išsaugojimo, paramos ir pagalbos artimui 
vertybės buvo įgijusios šimtmečiais nepakitusį atraminį statusą. Ir 
atvirkščiai, deformuoto socialinio elgesio apraiškos - prostitucija, 
nesantuokiniai ryšiai, savižudybės, abortai - silpninančios ir ardančios 
ilgaamžės etninės bendruomenės pamatus, įgydavo visuotinę griežtai 
neigiamą prasmę. (...)

Visos šiandieninės vyresnės lietuvių kartos, gimusios antrojo ir 
trečiojo dešimtmečio pradžioje, augo ir mokėsi laisvoje, nepriklausomoje 
valstybėje. Tačiau jų vaikai ir proanūkai, gimę ir augę jau aštuntojo 
dešimtmečio pradžioje, brendo dviejų globalių epochų sandūroje: 
„brežnevizmo" apogėjuje, arba piktyvišku politinės prievartos, socialinio
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kultūrinio prisitaikėliškumo laikotarpiu, ir istoriškai neilgu, tačiau 
įtemptu nacionalinės valstybės atkūrimo metu.

Šiuo metu vyriausios prosenių, senelių kartos jau pamažu ir 
nenumaldomai žengia į Amžinybę, o jų milžiniškų pastangų dėka 
kitados buvęs vientisas svarbiausių lietuvių kultūrinių vertybių audinys 
ėmė skaidytis. Palyginus skirtingų lietuvių kartų vertybes ir jų pokyčius, 
akivaizdu, kad šiandieninė jaunimo vertybių sistema yra įtempta ir tuo 
pavojinga, nes nei tėvų, nei senelių, nei prosenių kartų vertybinėje 
sąmonėje nėra tokio didelio atotrūkio tarp fundamentinių vertybių ir 
tokio didelio jų supriešinimo. Nacionalinio jausmo ir savimonės nykimas 
- tai giluminiai vertybinės sąmonės pokyčiai, už kurių visuomet slypi 
susvetimėjusio žmonių elgesio tendencijos.

* * *

Vertybės kuriamos tūkstantmetiniuose žmonių istorinio kultūrinio 
bendrumo kloduose, į kuriuos giliai įauga esminės žmogiškosios būties 
tiesos, teigiančios dorovinį, gėrį, grožį, meilę darbui, šeimai, giminei, 
tautai. Tradicinių vertybių sistemos kuria vidinį kiekvienos etninės 
kultūros pamatą, ir kuo jos universalesnės, tuo ryškesnė jų gyvenimiškoji 
žmonių sluoksnių ir grupių integravimo paskirtis. Etninės vertybės tarsi 
sutelkia dvasinę grįžtamojo ryšio energiją, susiejančią atskiro žmogaus 
sąmonę su ilgaamže kultūrinės kūrybos tradicija.

Žmogiškosios sąmonės forma, kuri neinterpretuoja savosios 
istorinės atminties, vertybių ir netgi pašalina save iš šio kultūrinio 
konteksto, tampa užkultūrinė, barbariška.

Silpna istorinė atmintis ir etninė sąmonė neskatina nei atskiro 
žmogaus, nei bendruomenės dvasinės raidos augimo. Skurdžios tautinės 
sąmonės sąvoka kaip tik implikuoja tai, kad individas nepajėgia 
pilnavertiškai dalyvauti kultūros plėtotės procese ir šia prasme dvasinė 
jo būties transcendencija keičiama agresyvia egzistencija, kultūriniu 
susvetimėjimu ir kartu didesniais ar mažesniais moraliniais nuopuoliais.

Loginis skirtingų generacijų vertybių visumos apdorojimas padeda 
aiškiau suvokti ir įvardyti lietuvių kultūrinio vertybių perimamumo 
svarbą. Palyginus skirtingų kartų - vaikų, tėvų, senelių, prosenių - 
vertybių struktūras, aiškėja kultūrinio susvetimėjimo apraiškos, 
paženklintos vertybių priešybėmis, kurios ir lėmė nemažos lietuvių 
jaunimo dalies skurdaus, sumaterialėjusio elgesio formas (...)

Tradiciniais tapę transcendentinių vertybių poreikiai žymi brandžią 
dvasinę kultūrą, kurioje žmogus yra pats svarbiausias jos faktas. Ir ne tik 
ta prasme, kad žmogus yra kultūros ir vertybių kūrėjas, bet ir tuo, kad jis 
pats yra didžiausia vertybė. Žmoniškumas kaip esminė lietuvių kultūros 
savybė istorijos vyksme tapo vidinės atsparos ir jos kultūrinio 
gyvybingumo jėga. Šiuo požiūriu teisus J. Girnius, teigęs, kad lietuvių 
tauta, nepaisydama ilgalaikės istorinės vergijos, „... išlaikė vidinį savo
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dvasios šviesumą, kurį teikia lietuvio charakterin įaugęs žmoniškumas, 
šio vidinio šviesumo gaivinami ir pradėjo mūsų tėvai (...) kovą už savo 
tautos dvasinę gyvybę"*.

Tradicija iš esmės yra tęstinumas ir istoriniame laike perimtų, 
išgyventų vertybių, papročių, moralinių nuostatų, tikėjimų perdavimas. 
Jei žmogiškosios sąmonės veiklumas šioje kultūrinėje tradicijoje yra per 
menkas ar dirbtinai susiaurintas - tada tokia sąmonės forma tampa 
susvetimėjusi, kaip tai ir atsitiko nemažos lietuvių jaunimo dalies 
sąmonei, paženklintai vertybių priešybėmis su antiženklais, lemiančiais 
ir jų gyvenimiškąjį elgesį. Dvasiškai turtingos kultūros vertybių raiškos 
pakeitimas siauraprote vienadienės materialinės naudos samprata iš 
esmės žymi įtampą, atsiradusią skylant tradiciniam lietuviškajam 
mentalitetui, šio reiškinio padarinys - prieštaringos ir netgi konfliktinės 
jaunimo generacijos vertybės, trūkinėjantis vertybių perimamumo ryšys 
tarp kartų, silpninantis giliausią ir vertingiausią tautinės sąmonės klodą 
- dvasinį kultūrinį tapatumą. Suirus bendražmogiškųjų vertybių 
pilnatvei, žmonių sąmonę apvaldo vien vartotojiški, piniginiai - 
merkantiliniai ryšiai.

Ši svetima nuskurdintų vertybių raiškos erdvė, sukėlusi vidinį 
generacijos konfliktą ir privertusi nemažą lietuvių jaunimo dalį 
psichologiškai ir morališkai nusiteikti vien pragmatiniams tikslams, yra 
giminiška buvusiai ilgametei sovietinei ideologijai, konstravusiai pilko, 
beveidžio ir, svarbiausia, paklusnaus individo įvaizdį. (...)

* Girnius, J. (1947) Lietuviškojo charakterio problema. Bostonas.

Dr. Juozą Kazicką, 
atšventusį savo 80-ties metų sukaktį, 

nuoširdžiai sveikina „Į Laisvę" žurnalas 
ir jo skaitytojai
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JO GARBĖ NETURĖTŲ IŠBLĖSTI
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

- Mielas Algirdai, siunčiu Tau savo nuotrauką, kad Tu niekad 
nepamirštum mano padarytų darbų dėl Jūsų Dzūkų krašto, - tokią 
dedikaciją Seinų krašto lietuviui Algirdui Nevuliui užrašė Vilniaus 
krašto lietuvis, Štuthofo koncentracijos lagerio kalinys, Kazys Rakūnas. 
Likimas jį atvedė į Sūduvos kraštą, su kuriuo nebeatskiriamai susijo 
visas jo gyvenimas Lenkijoje. Seinų-Punsko krašto lietuviams, kurie 
Rakūną pažino kaip Kazį Markauską ir nepiktai pravardžiavo jį Mostele 
(gal dėl jo polinkio gydyti žmones tepalais), jis yra pirmiausia kovotojas 
dėl lietuvių teisių Seinų, Smalėnų bei Punsko bažnyčiose.

Paslaptinga mėlyna valiza

Prisimenu, vaikystėje pas tėvus kartais užsukdavo keistokas žmogus 
- aukštas ir tiesus, nors jau nebejaunas, nepaprastai švarus ir 
senamadiškai elegantiškas, asketiškos išvaizdos, truputį šlubuojantis, 
keistos laikysenos, kurioje, nežinau, ko buvo daugiau : išdidumo ar 
konspiracijos. Mostelė - taip jį visi nepiktai pravardžiavo - nesiskyrė su 
tamsiai mėlina nemaža valizėle. Mums, vaikams, tuomet labiau rūpėjo 
ta paslaptinga valiza, nei jos savininkas. Nors tėvai griežtai draudė 
peržengti svečio kambario slenkstį , vieną kartą abi su sesute, 
nutaikiusios gerą progą , užmėtėme akį į tą valizėlę. Ir baisiai 
nustebome, kai atidariusios pamatėme ant dugno tik žalią obuolį , 
kaklaraištį ir du baltus vokus.

Praėjus trisdešimčiai su kaupu metų, vėl pamačiau tą valizą, tik jau 
sunaikintą , apiplyšusią . Ją atidaryti leido man Kazio Rakūno 
testamento vykdytojas Algirdas Nevulis. Mėlynoje valizoje buvo 
keliasdešimt sąsiuvinių , laikraščių iškarpos, laiškai, sąskaitos. Tai ir 
viskas. Visas užgyventas Štuthofo kalinio turtas. Tik tiek.

Nr. 21311

Niekas turbūt šiandien negali pasakyti, kaip ir kada Kazys Rakūnas, 
prisistatęs kaip Kazimieras Markauskas, pateko į Seinų kraštą. Žmonės, 
kurie jį prisimena, mano, kad negalėjęs grįžti į rusų okupuotą Lietuvą, 
pasirinko gyventi netoli savo, nors ir pavergtos Tėvynės, Seinų krašte. 
Kitą vertus, Štuthofe Rakūnas buvo susipažinęs su keliais Seinų krašto 
lenkais, kurie jam, matyt , patarė , kaip iš tolimo Pajūrio patekti į 
nuošalų kampelį prie pat sienos su Lietuva. Pati kelionė nebuvo lengva ir 
saugi. Kai Raudonoji armija užėmė Štuthofo stovyklą , Rakūnas, ką tik
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Kazimieras Markauskas (1987 m.) ir kalinys Stutthofo lageryje (1945 m.).

išvengęs mirties nuo vokiečių , buvo sulaikytas raudonarmiečių . Sulaikę 
keistą keliauninką ir padarę kratą , jie aptiko kažkokį žemėlapį ir 
Rakūną apkaltino "šnipinėjimu". Laimei , enkavedistų tarpe Rakūnas 
pastebėjo savo pažįstamą rusą Čeinikovą, taip pat sėdėjusį lageryje.

- Jis , pamatęs mane lagerio kalinio rūbais , puolė prie manęs ir 
pabučiavo sakydamas : " Tai tik tu , mielas Markauskai, išgelbėjai mane 
nuo bado ir mirties" - savo prisiminimuose rašo Rakūnas.

Tuomet, matyt, pirmą kartą Rakūnui buvo atlygintas jo jautrumas ir 
pagalba kitiems , apie kurią taip rašė kitas štuthofietis Aleksandras 
Kantvilas : "....lietuviai ateidavo į mūsų baraką per pietų pertrauką . 
Čia gaudavo mūsų nesuvalgytos sriubos dalį, dažnai po riekę duonos 
... Visa tai buvo Kazio Rakūno dominija. Jis nustatydavo tvarką , kas ir 
kada gali ateiti , nestoviniuoti, nesigrūsti , kad nesukeltų esesininkų 
įtarimo .... Esu tikras , kad jis išgelbėjo dešimtis, o gal ir šimtus savo 
tautiečių." ( Lietuvos aidas , 1995.08.19 ). Pasirodo , kad Rakūnas ne tik 
tautiečius, bet ir okupantų atstovus nuo bado mirties lageryje gelbėjo.

Prisiminimų nuotrupos

Vincas Maksimavičius iš Rakelijos kaimo , netoli Seinų , Rakūną 
susitiko Vilniuje 1941 metais . Maksimavičių šeima , kaip ir tūkstančiai 
kitų Suvalkų krašto lietuvių , Ribbentropo-Molotovo susitarimu buvo 
iškeldinta , o tikriau sakant , ištremta į rusų okupuotą Lietuvą .
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"Prisimenu , Vilniuje manęs nenorėjo priimti į mokyklą , nes turbūt per 
prastai mokėjau lietuviškai" - pasakoja šešiasdešimties metų amžių jau 
peržengęs Vincas : "Mes okupuotame Suvalkų krašte juk neturėjome 
lietuviškų mokyklų ir gimtosios kalbos pramokome tik pas daraktorius 
ar namuose. Ir tuomet iš kažkur atsirado tas Mostelė ir liepė direktoriui 
mane priimti į mokyklą". Vincas Maksimavičius dar prisimena , kaip 
Rakūnas stengėsi materialiai padėti ištremtiems iš Sūduvos lietuviams . 
Jurgis Senda iš Budzisko kaimo , anksčiau gyvenęs Navininkuose, dėl 
amžiaus ir ligos nepajėgia prisiminti visų gerų savo draugo darbų , bet 
žino viena : Kazys labai mylėjo Lietuvą ir lietuvius . Gal kiek mažiau 
mylėjo dvasiškius , ypatingai lenkus , ir todėl drąsiai priešinosi 
lietuvių teisių pažeidimams Lenkijos katalikų bažnyčiose. "Jis buvo gal 
laisvamanis , bet nebuvo komunistas"- pasakoja Jurgis Senda ir prašo 
būtinai pridurti, kad kasdien pasimeldžiąs už a.a. Kazio vėlę.

Anelė Maksimavičienė iš Oškinių kaimo turėjo didelį sodą , daug 
vaismedžių . Prisimena , kaip Markauskas dažnai išsikasdavo jaunų 
vaismedžių , uogienojų ir nešdavo juos neturtingoms daugiavaikėms 
lietuvių šeimoms.

Tėvynės ilgesys

Vartau pageltusius mokyklinius sąsiuvinius , užrašytus Kazio 
Rakūno ranka : Vižainio parapijos lietuviai, Punsko parapijos lietuviai, 
Seinų parapijos lietuviai... Vartau padrikus lapelius, kuriuose Rakūnas 
užrašydavo kažkur išgirstas , matyt, jam labai reikšmingas informacijas 
: "Seinai , 1976 m. buvo atvykęs iš Vilniaus dr . Kubilius , Vilniaus 
universiteto rektorius ...(...) 1976 m . į Seinus buvo atvykęs iš Australijos 
Antanas Laukaitis , kilęs iš Leipalingio , o jo dėdė prieš II pasaulinį karą 
buvo prelatu Seinuose...(...) 1980 spalio 15 d. Vladas Šakalys pabėgo iš 
Lietuvos per Suomiją į Švediją...(...) Nijolė Sadūnaitė ir Liudas Simutis 
abu sėdi Gulago archipelage. L. Simutis serga kaulų paralyžium..." Šios 
užrašų nuotrupos leidžia manyti, kad Kaziui Rakūnui nepaprastai buvo 
svarbu visa tai, kas vyksta ne tik Seinų krašte , bet ir sovietų okupuotoje 
Lietuvoje . Nuo laiko ir gal nuo dažno skaitymo nublukusi popieriaus 
skiautelė , iškirpta iš "Gimtojo krašto", kurioje išrašyti sovietams 
parsidavusio lietuvio žodžiai nuo tėvynės atskirtam kitam lietuviui 
vistiek turėjo atrodyti gražūs ir jautrūs: "Mano tėviškė - mėlynas 
Nemuno vingis, gintariniai krantai ir sena Palanga..."

Kovotojas dėl lietuvių teisių

Jau 1946 metais Kazys Rakūnas, dar neapšilęs naujoje vietoje, 
pradėjo kovoti prieš "baisią neteisybę" - lietuviškų pamaldų
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Seinų bazilikoje lietuviai protesto ženklan gieda lietuviškas giesmes.

panaikinimą Seinų bazilikoje. Jis parašė dešimtis, o gal net šimtus raštų 
bei skundų. Jie buvo siunčiami tiems, nuo kurių sprendimo priklausė tos 
neteisybės atitaisymas, pradedant Lomžos vyskupais, Lenkijos Katalikų 
Bažnyčios hierarchija ir baigiant Šventuoju Tėvu. Laiškais Rakūnas 
užpylė ir Lenkijos pasaulietinę valdžią bei įvairias tarptautines 
organizacijas

Viename iš pirmųjų raštų kardinolui Augustui Hlondui jis rašė:" 
Nuo neatmenamų laikų iki 1946 metų šio krašto bažnyčiose buvo 
laikomos mišios tiek lietuvių, tiek lenkų kalbomis. 1946 m. gegužės 2 
dieną numirė Seinų parapijos klebonas kun. Astasievič. Po jo mirties 
klebonu tapo kun. Andžej Zlotkowski, kuris pradėjo antilietuvišką 
šovinistinę propagandą Seinų bažnyčioje."

Kiek Kazio Rakūno laiškai ir skundai padėjo Seinų lietuviams 
išsikovoti jiems priklausančias teises - sunku atsakyti. Bet nėra 
abejonės, kad jie buvo rakštimi ne tik lenkų , bet ir kai kuriems lietuvių 
dvasiškiams, aklai tikintiems Lomžos vyskupo užtikrinimais, kad, esą, 
Seinuose tvarką ardo komunistai ir ateistai. Skundus dėl lietuviškų 
pamaldų Seinų bazilikoje panaikinimo visuomet pirmasis pasirašydavo 
Kazys Rakūnas, o po to sekė keliolika, kartais keli šimtai vietos lietuvių 
parašų.

Mokykliniame sąsiuvinyje Rakūnas vedė savotišką dienoraštį, 
pavadintą "Seinų parapijos lietuvių byla". Joje ,pavyzdžiui, rašoma, kad
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Kazimiero Markausko - Rakūno kapas Seinų kapinėse. (Nuotr. Ž.Makauskienėst

"... 1969 metais mirė Lomžos vyskupas Česlav Falkovski. Po jo mirties 
1970 metais buvo paskirtas vyskupas Mikolaj Sasinovski...Seinų 
parapijos lietuviai įteikė vyskupui Sasinovskiui prašymą, bet vyskupas, 
su didele ironija pažvelgęs į kaimo suvargusius nuo sunkaus darbo 
žmones, atsakė: ' Prašom nusipirkti "stodola" (lietuviškai - kluoną, aut.) 
ir pasistatyti sau bažnyčią'. Tokiu vyskupo atsakymu Seinų parapijos 
lietuviai nepaprastai pasipiktino".

Apie vieną savo darbą, kuris buvo aprašytas ir Broniaus Kviklio 
"Lietuvos Bažnyčių" leidinyje (II t. Vilkaviškio vyskupija), pats Rakūnas 
taip rašo: " 1975 m. rugsėjo 7 dieną, kai Seinuose vyko Marijos paveikslo 
karūnavimas, buvau parengęs transparentą su užrašu lotynų kalba: Nos 
Lituani oramus clericos Ecclesiae Poloniae ut Missa lingua Lituana in 
Ecclesia Parochiali Seinensi permitatur. Tas pats tekstas buvo parašytas 
ir ant vizitinių kortelių ir išdalintas svečiams - vyskupams, kunigams, 
vienuoliams.... Po kurio laiko atvažiavo kardinolas Stefan Vyšynski su 
Kongo vyskupu. Jis dirstelėjo į tą vėliavą ir perskaitęs staiga atsisėdo 
pasiremdamas ranką pasmakrėje. Tai tada mūsų žmonės su ta vėliava 
priėjo arčiau tribūnos ir laikė ją iškėlę. Ant tribūnos sėdėjo iš užsienio 
atvykę vyskupai ir kunigai, ir į tą vėliavą žiūrėjo".

Rakūnas ne tik rašė skundus, bet - iki kol nebuvo ištremtas iš 
Seinų-Punsko krašto - kiekvieną sekmadienį kartu su vietos lietuviais, 
pasibaigus lenkiškoms pamaldoms, protesto ženklan giedojo bažnyčioje
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lietuviškas religines giesmes. Užrašus, skirtus lietuvių kovai dėl teisių 
bažnyčioje, Rakūnas baigia taip: "1983 metų rugsėjo 9 dieną Seinuose 
buvo užbaigti lietuviški giedojimai. O 1983 metų spalio 16 dieną Seinų 
parapijos bažnyčioje grąžinta lietuviškos pamaldos. Dalyvavau ir aš 14 
valandą".

Tremtyje

Mažai kas žinojo apie Kazį Markauską daugiau, nei jis pats leido 
apie save žinoti. Tik keli patikimi žmonės žinojo, kad jis buvo Štuthofo 
kalinys, o nauji Kazio pažįstami Seinų-Punsko krašte nežinojo net jo 
tikros pavardės. Tačiau vis dėlto apie Rakūno veiklą dėl lietuvių teisių 
labai greit sužinojo komunistinė Lenkijos valdžia, kuriai užkliuvo drąsūs 
jo laiškai ir skundai. Be to, Rakūnas palaikė ryšius ir su JAV lietuvių 
emigrantais. Per jį plaukė Amerikos lietuvių parama Suvalkų krašto 
lietuviams. Tai irgi, suprantama, nepatiko komunistinei valdžiai. Prieš 
Rakūną buvo imtasi įvairių provokacijų. Viena iš jų - tai bandymai 
apjuodinti jį pačių lietuvių akyse. Baltstogėje leidžiamame Lenkijos 
darbininkų partijos laikraštyje "Gazeta Bialostocka" pasirodė šmeižikiški 
straipsniai , neva Rakūnas esąs imperialistų tarnas ir pasisavinąs 
gaunamą labdarą. Į šią provokaciją buvo mėginama įtraukti ir vietos 
lietuvius. Su liūdesiu reikia pripažinti, kad atsirado vienas lietuvis, kuris 
savo vardu sutiko paremti šį kaltinimą. Apie lenkų komunistinių 
tarnybų provokacijas yra išlikusių dokumentų.

Algirdo Nevulio pasakojimu ,"Lenkų saugumas Rakūną buvo 
suėmęs. Kalėjime jis buvo labai sumuštas. Prisimenu, vėliau buvo atėjęs 
pas mano tėvus ir rodė sukapotus sėdmenis. Pasakojo, kad saugumiečiai 
jam dūrė adatas po nagais ir kankino kitokiais būdais. Po šių kankinimų 
Rakūnas neišgijo ir visam gyvenimui liko šlubas".

Pagaliau lenkų saugumas nutarė su juo susidoroti kitokiu būdu. 
Partijos inspiruota, Baltstogės vaivadijos valdžia ištrėmė jį į tolimą Ščitno 
miestelį, Olštino vaivadijoje. Rakūnui buvo uždrausta ne tik grįžti 
gyventi, bet net ir lankytis Seinų- Punsko krašte. Tačiau ir iš ten jis gyvai 
domėjosi ir aktyviai jungėsi į Seinų lietuvių kovą dėl pamaldų grąžinimo 
Seinų bazilikoje. Iš Ščitno 1979 metais jis rašė:" Mes, lietuviai, rašysime 
skundus į Jungtinių Tautų Organizaciją, kad visas pasaulis sužinotų apie 
Lenkijos dvasiškių daromą skriaudą lietuvių tautai. Rašysime taip pat 
JAV prezidentui ir tt..."

Kad amžiams man žaliuotų lietuviškos rūtos...

Ščitne Rakūną lankė ne tik Algirdas Nevulis, bet ir kiti Seinų krašto 
lietuviai, tarp jų ir tie, kurių šeimas jis rėmė materialiai, dalindamasis iš
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Vokietijos gaunama buvusiems Štuthofo kaliniams priklausančia 
pašalpa. Su vietos lenkais Rakūnas buvo labai atsargus, nedraugavo, 
nesibičiuliavo, palaikė tik formalius ryšius. Nepasitikėjo ir lietuviais, 
kurie ieškojo Lenkijoje likusių Štuthofo kalinių. Iki pat mirties 
neatskleidė savo tikros pavardės net ir artimiausiems žmonėms.

Kazys Rakūnas-Markauskas mirė 1993 metų vasario 2 dieną. Savo 
paskutinės valios vykdymą pavedė Algirdui Nevuliui:

"(...) Po mano mirties Algirdas Nevulis (...) privalo mano kūną 
palaidoti į amžiną poilsio vietą Lietuvos žemėje, Seinų parapijos 
kapinėse. Mano karstas privalo būti perjuostas tautine vėliava. (...) Visos 
apeigos mano kūno laidojimo metu turi būti lietuviškos. Prašau lenkams 
kunigams neduoti už mano vėlę ant mišių. Tie pinigai turi būti atiduoti 
neturtingiems lietuviams. Ant mano kapo privalo būti užrašas: Čia ilsisi 
buvęs Štuthofo lagerio vokiečių kankinys Rakūnas-Markauskas 
Kazimieras, gimęs 1900 m. rugpjūčio 18 d. Širdingai aš prašau Nevulius, 
kad ant mano kapo iš šonų būtų pasodintos lietuviškos rūtos, kad jos 
man amžiams žaliuotų (...)"

Taip Vilniaus krašto lietuvis Kazys Rakūnas-Markauskas amžiną 
poilsio vietą surado Seinų kapinėse, po senais beržais, senoje lietuvių 
žemėje...

(Varšuva, Lenkija)

DVI VERTINGOS KNYGOS

Norime „Į laisvę" skaitytojams priminti, kad per Į laisvę fondą dar galima 
gauti šias dvi neseniai išleistas knygas:

• Vytauto S. Vardžio ir Juditos B. Sedaitytės „UTHUANIA: THE REBEL 
NATION", išleista 1997 m. Westview Press leidyklos Boulder, Colorado. 
Knyga 242 psl., joje angliškai pateikiami ir interpretuojami dar nesenos is
torijos įvykiai, atvedę Lietuvą vėl į nepriklausomą gyvenimą. Apie šią 
knygą buvo plačiau rašyta „Į laisvę" žurnalo 125 nr. Knygos kaina 
užsisakant per Į laisvę fondą—tik 15 dol.

• Juozo Kojelio „15 NAKTIES t RYTĄ", išleista „Garso" leidyklos Kaune 
1996 metų pabaigoje. Plačios apimties, 504 psl., knygoje sutelkta keli šimtai 
autoriaus publicistinių ir analitinių straipsnių, nagrinėjančių visuomenines 
ir politines temas. Knygos kaina—12 dol.

Knygas galima užsisakyti kreipiantis šiuo adresu: Į laisvę fondas, c/o Al
fonsas Pargauskas, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462. Išrašykite 
čekį „Į laisvę fondo" vardu. Persiuntimo išlaidoms pridėkite dar bent 2 dol.
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Prie paminklinio akmens Birutės štabo vietoje 1993 m. Dešinėje - šio pasakojimo autorė 
A. Vitkauskienė su savo sūnumi ir broliu.

ANGELO SPARNAI

Skiriu savo broliui Vytautui Mikalauskui - 
partizanui "Arui" atminti - 

Anelė Vitkauskienė

Dažnai sugrįžtu į savo vaikystę. Į tėviškę, apsodintą liepų alėjomis, 
išpuoštą gėlių takais. Čia - pati gražiausia mokykla mano gyvenime. Joje 
vyko šaulių susirinkimai, vakarėliai, gegužinės. Mes labai mėgom 
vaidinimus, net pagyrimus už juos gaudavom. Vytautas vaidindavo 
Vytautą Didįjį, o aš jo Angelą Sargą. Man prisiuvo sparnus, ir aš turėjau 
jį saugoti. Pamokos prasidėdavo ir baigdavosi malda - atrodė, kad 
išsaugosiu. Bet neišsaugojau.

Augome mes septyni vaikai - keturi broliai ir trys seserys - Lietuvos 
savanorio šeimoje, Igliškėlių valsčiaus Šventragio kaime. Ūkelis -
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nedidelis (12 ha), bet gražus. Nepriklausomoje Lietuvoje po tėviškės 
dangumi buvo šviesu ir ramu. Žmonės - linksmi, nuoširdūs. Nebuvo nei 
vagių, nei chuliganų ar nepataisomų girtuoklių bei valkatų. Aš su 
Vytautu mokėmės Veiverių gimnazijoje.

Kai rusai okupavo Lietuvą, aptemo dangus ir mūsų širdys. Tėvelis 
suvyniojo šaulių ir valstybinę trispalvę vėliavas, pabučiavo ir užkasė. 
Tėvelis verkė. Ašaros tvenkėsi ir vaikų akyse: laidojom tarsi kažką 
artimą, gyvą... Laidojom Laisvę...

Raudonieji okupantai pradėjo šaukti į savo kariuomenę vyrus. 
Tačiau jaunimas nenorėjo tarnauti svetimiesiems. Miškai prisipildė vyrų. 
Mūsų Vytautas iš pradžių slapstėsi namuose, tačiau aplink buvo daug 
žmonių, todėl tėvelis išvežė Vytautą dirbti prie geležinkelio į Pabališkius. 
Lydėdama jį, aš visą kelią verkiau. Neilgai jis ten dirbo. Kai beveik visi 
Veiverių gimnazistai išėjo į miškus, išėjo ir Vytautas. Tapo partizanu. 
Pasirinko "Aro" slapyvardę.

Aš įstojau mokytis į Žemės ūkio akademiją, bet su broliu ryšys 
nenutrūko. Pas mane atvažiuodavo aukštas, juodaplaukis vaikinas - 
Juozas Vyšniauskas iš Mauručių - ir viską apie partizanus 
papasakodavo. Jų sodyboje, geležinkelio stoties pašonėje, buvo įrengtas 
partizanų vadavietės bunkeris. Jame gyveno pats Birutės rinktinės vadas 
- kapitonas Jonas Aleščikas-"Rymantas", jo pavaduotojas - mano brolis 
leitenantas Vytautas Mikalauskas -"Aras" ir leitenantas Algirdas 
Šimonis-"Kirstukas". Su savo draugėmis mieste aš megzdavau jiems 
pirštines, šalikus ir veždavau į kaimą pas tetą Onutę Lodienę, kad 
perduotų partizanams.

Ateidavo vyrai - jauni ir gražūs. Pasitempę, orūs, tvarkingom 
gražiom uniformom. Visi iki vieno jie tikėjo Lietuvos laisve ir šviesia jos 
ateitimi. Tik nenuspėjo, jog taip ilgai dar reikės jos laukti.

Blėso paskutinės 1947 metų rudens dienos. Jos atnešė ir mudviejų 
paskutinį su broliu susitikimą. Atėjau pas mergaitę, kuri pamiškėje rovė 
linus. Buvome susitarusios, ir ji nuvedė mane miškan. Atėjo Vytautas, 
liūdnas, susimąstęs, apsirengęs dar vasariškais rūbais. Prašė, kad 
daugiau čia nevažinėčiau - esą labai pavojinga. Aš buvau per jauna, kad 
viską suprasčiau. Apsikabinau. Atsisveikinau. Amžiams...

1948 metų vasario 11 d. Suvalkijos lygumų 23-metį partizaną "Arą" 
staigiai pakirto paklydėlė kulka. Mokiausi tuomet jau trečiame kurse. 
Pranešė man tas pats Vyšniauskų Juozukas - partizanų ryšininkas 
"Jūreivis". Ir uždengė mano jaunystę tamsus šešėlis. Atrodė, kad kartu 
su manim verkė nusviręs galulaukio beržas ir pilkas tėviškės pakelių 
akmuo. Užgęso brolis toje pačioje sodyboje, kurios bunkeryje gyveno. 
Atsisveikinant pašarvojo darželyje. Karstą jo mylima mergaitė rūtom 
apipynė - ilgai tą žiemą rūtos žaliavo. Ginklo draugai slapta nunešė į 
netoliese esančias Digrių kapinaites.
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Prie Vytauto Mikalausko - Aro kapo Digriuose. 
Dešinėje - Povilas Pečiulaitis ir Vytauto Mikalausko broliai.

Mes, namiškiai, perspėti pačių partizanų, Vytauto kapo nelankėme. 
Tik prasidėjus Atgimimui, iš naujo suradome kelius į partizanų kovų ir 
slėptuvių vietas, susipažinome su jiems padėjusiais žmonėmis. Senųjų 
šeimininkų ir ryšininkų neberadome - juos Anapilis jau buvo 
priglaudęs. Prienų Sąjūdžio laikraštyje perskaitėme apie mūsų Vytautą 
straipsnį, parašytą iš tos pačios bunkerio sodybos kilusios Onutės 
dukters, žurnalistės Birutės Jonelienės, gimusios Sibiro ledynuose. Jos 
rūpesčiu sodyboje, prie buvusio bunkerio, buvo pastatytas ir paminklinis 
akmuo. O Digrių kapinaites, kur ilsisi 27 partizanai, prižiūri ir puošia 
gėlėmis Janina Rundinaitė-Vizgaitienė, kurios brolis Antanas, žuvęs 1947 
m., taip pat ten palaidotas. Tuo tarpu Vyšniauskų sodyboje, kur žuvo 
mano brolis, išaugo stiprus šakotas ąžuolas.
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Digrių kapinaitės Kauno apskrityje.

Kai būnu ten, gėriuosi į tolius žygiuojančiais miškais, vešliomis 
pievomis ir toli lygumose pranykstančiais javų laukais. Tada mąstau apie 
aukas, sudėtas ant Laisvės altoriaus, ir vėl kalbuosi su broliu. Kuo jis 
būtų tapęs: mokytoju, gydytoju, inžinierium ? Buvo gabus kalboms ir 
tiksliesiems mokslams. Su grauduliu tada prisimenu tuos savo vaikystės 
Angelo sparnus. Gal per silpnai jie buvo prisiūti, kad neišsaugojau 
brolio... Bet partizanų auka vis dėlto buvo prasminga - Lietuva atgavo 
laisvę . Tik kad ją išsaugotų ir tobau...Tepadeda mums Aukščiausiasis ir 
mūsų Angelai sargai...

Anelės Mikalauskaitės-Vitkauskienės pasakojimą 
užrašė ANTANINA GARMUTĖ

1997 m. rugsėjis 
Vilnius - Kaunas
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ŠVIETIMAS - MUSŲ ATEITIES LAIDAS

ALMANTAS JURKUS

Almantas Jurkus, gimęs 1979 m. Garliavoje, mokėsi Batniavos miestelio (tarp 
Kauno ir Jurbarko) vid. mokykloje, vėliau Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Išmokęs 
anglų kalbą, gavo keturių metų stipendiją atvykti į JAV ir studijuoti 
Washington'o Georgetown universitete.

Paskutinę 1997 m. lapkričio mėnesio dieną teko dalyvauti Lietuvos 
katalikiškų mokyklų pristatyme Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, ir šiek 
tiek pasidalinti savo mintimis apie tai, kuo katalikiškos mokyklos 
Lietuvoje yra ypatingos ir kodėl jos reikalingos. Ta pačia tema norėčiau 
pasidalinti savo mintimis ir šiame rašinyje. Nesu mokęsis įvairiose 
katalikiškose mokyklose, todėl negaliu teigti kad visos jos vienodos, bet 
manau, kad ugdymo dvasia yra visose panaši. Aš mokiausi 3 paskutinius 
metus (1994 - 1997) Kauno Jėzuitų gimnazijoje, o prieš tai teko pabaigti 
Batniavos devynmetę mokyklą, kuri buvo reguliari provincijos 
mokyklėlė. Jėzuitų gimnazijoje pirmiausia pajutau didžiulį skirtumą 
bendravime. Mane nustebino tai, kad mano nuomonė kažkam rūpėjo, 
kad į ją buvo atsižvelgiama ką nors keičiant mokymo programoje, 
mokyklos bendruomenės kūrime ir palaikyme, papildomų dalykų 
pasirinkime. Tie žodžiai iš senos sovietinės dainos - „Mažas esi ir 
suprasti nieko negali, mažas esi ir pakeisti nieko negali" - neatitiko 
tikrovės šioje mokykloje. Tai buvo pirmoji demokratijos pamoka, kurios 
nemažam skaičiui Lietuvos jaunuolių vis dar trūksta. Nors vienas iš 
pirmųjų švietimo sistemos pakeitimų buvo raginimas turėti mokyklose 
mokinių tarybas, kurios išsakytų mokinių nuomonę apie mokykloje 
esančią padėtį, dauguma mokyklų tokių tarybų ne tik kad neturėjo, bet ir 
nesvajojo turėti bent patariamojo organo statuso. Tuo tarpu tokios 
tarybos buvo skirtos mokiniams suprasti, kad jų nuomonė tikrai svarbi, 
kad jie nuo mažens turi įsijungti į savo bendruomenės valdymą ir 
tvarkymą, jos gerinimą, patiems tampant geresniais. Mokyklų, kuriose 
šis pasikeitimas davė trokštamus vaisius dar nėra daug. Viena iš tokių 
yra kaip tik Kauno Jėzuitų gimnazija.

Kitas labai naudingas patyrimas buvo įvairios pagalbos žmonėms 
programos. Viena įsimintiniausių buvo programa „Žmogus - žmogui", 
kai reikėjo eiti ar į ligoninę, ar į senelių namus, ar pas našlaičius, 
pasikalbėti su jais, kad jiems nebūtų nuobodu, padėti apsitvarkyti. 
Prisimenu vieną moterį, kurios dukrelė buvo beveik visiškai 
paralyžiuota ir, nors ji buvo 2-jų metukų amžiaus, labai prastai kalbėjo,
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nevaikščiojo ir rankučių judesiai buvo 
nekoordinuoti. Mus stebino tos moters 
begalinė viltis, kai ateidavome padėti 
atlikti pratimus, ir yra tikrai nuostabu, kad 
mūsų pagalba nebuvo beprasmė - tas 
vaikelis labai lėtai vystėsi, bet teikė daug 
vilties. Mergaitės kalba palaipsniui darėsi 
aiškesnė, rankučių judesiai tapo tikslesni.
Aš nežinau dabartinės tos mergaitės 
būklės, bet tikiu, kad ji yra stipresnė, nei 
tada, kai paskutinį kartą ją mačiau, nors 
pačią pirmą savaitę, kai tik pradėjome 
programą, mes bijojom, kad mergaitė 
nenumirtų ant mūsų rankų. Tokios 
skaudžios pamokos, padeda žmogui 
suprasti kai ką labai svarbaus - koks jis yra 
laimingas, kad yra sveikas, taip pat ir dėl 
to, kad turi su kuo pasikalbėti. Taip pat supranti, kiek daug gali kitam 
padėti, ir kaip reikalingas esi šiame pasaulyje, kad nesi mažas ir menkas, 
kad nuo tavęs priklauso, ar tavo bendruomenė, tauta ir net visa žmonija 
bus geresnė, ar ne.

Taip pat Jėzuitų mokykla bendrauja su kitų šalių (Vokietijoje, 
Eichstaet'e, Prancūzijoje, Bordeaux) mokyklomis ir to dėka geriausi 
mokiniai gali išvykti pažintinėms kelionėms į kitus kraštus. Man teko 
būti Bordeaux ir Prahoje. Manau, kad tokios kelionės yra labai 
naudingos. Nemažai gabių mokinių Kauno Jėzuitų gimnazijoje yra 
neturtingi ir tokių kelionių neįgalėtų patys apmokėti, tad draugiškų 
užsienio mokyklų pagalba išpildo jų slaptas svajones pakeliauti ir 
pasaulio pamatyti. Kelionės praplečia mokinių akiratį, susipažįstama su 
kitokiais žmonėmis, skirtinga kultūra. Neretai pastebi tai, ką norėtum 
palyginti su tuo kas vyksta Tėvynėje, tai, ką norėtum matyti savo šalyje, 
taip pat ir tai, ko nenorėtum.

Akademinis šios mokyklos paruošimas yra vienas iš geriausių 
Lietuvos valstybėje, o tam nemaža įtakos turi stojamieji egzaminai ir 
atranka, tad susirenka tie mokiniai, kurie nori mokytis. Žinoma yra labai 
svarbu ir tai, kad turime tikrai gerus mokytojus. Už mane tekalba skaičiai 
- iš 19 mano klasės mokinių (klasės Lietuvoje yra sudaromos nuo pačių 
pirmų metų ir išlieka pastovios, nes mokymo programą praktiškai 
nustato Mokslo ir Švietimo ministerija, o pasirinkimo joje yra labai 
mažai) 18 įstojo į universitetus (2 iš jų Jungtinėse Valstijose - aš ir dar 
viena mergina) ir vienas vaikinas išėjo į kariuomenę. Tai vienas 
geriausių, jei ne pats geriausias rodiklis Lietuvoje.

Almantas Jurkus, 
šio straipsnio autorius.
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Katalikiškos mokyklos atstato ugdymo trikampį - šeima - mokykla 
- Bažnyčia. Tuo stengiamasi parodyti, kad mokykla ir Bažnyčia nėra 
pirminis auklėjimo šaltinis, ir kad šios dvi institucijos neužglaistys 
šeimos auklėjimo spragų, kad be šeimos pagalbos nei mokykla nei 
Bažnyčia vaikų neišauklės ir nepadarys jų dorais žmonėmis, neišugdys 
pilietiškumo. Kita vertus, šios dvi institucijos daug nulems pažinime, 
švietime, nes abi iš jų teikia pažinimą: viena ugdo protą, kita - dvasią. 
Abi, tiek mokykla, tiek Bažnyčia yra labai reikšmingos šiuo metu 
Lietuvoje. Bažnytinis ugdymas nėra tik religinis ugdymas, kuris šiuo 
metu yra ypatingai reikalingas, nes tėvai dažnai, privedę vaikus prie 
Pirmosios Komunijos, jaučia atlikę savo katalikiškas pareigas - toliau jau 
tu, vaikeli, pats kapstykis ir atsirink, kaip tau patinka tai, ką mes tau 
davėme. Bažnytinis ugdymas teikia ne tik religijos supratimą, bet tai 
kartu yra ir filosofinis - moralinis ugdymas, tai yra pastangos ugdyti 
asmenybę, turinčią ne tik smegenis, bet ir širdį. Ar nereikia žmogui ne tik 
smegenų, bet ir širdies?

Pamenu vieną atsitikimą iš praūžusios rinkimų kampanijos, kuris 
mane labai įpykdė. Po abiejų kandidatų diskusijos televizijoje, prie 
televizijos būriavosi žmonės. Keletas jų rankose laikė plakatą, kuris sakė: 
„Yankee, go home!", skirtą Valdui Adamkui. Piketuotojų tarpe vienas iš 
A. Paulausko rinkiminio štabo darbuotojų kaip tik ir laikė minėtąjį 
plakatą. Šitoks širdies neturėjimas yra nepateisinamas.

Įdomiausia yra tai, kad, nors Lietuvos Seime vyrauja dešinieji, bet 
gana dažnai ir aktyviai yra kenkiama katalikiškoms mokykloms. 
Panevėžyje esančiai Vysk. K. Paltaroko katalikiškai mokyklai liepiama iš 
pavadinimo išbraukti žodį „katalikiška", Utenos katalikišką „Saulės" 
gimnaziją siekiama sujungti su šalia esančia vidurine mokykla, kad toji 
taptų gimnazija, o tuo pačiu išnyktų katalikiška mokykla. Vilniuje 
esančiai Jėzuitų gimnazijai savivaldybė neduoda lėšų mokėti 
mokytojams atlyginimus ir už šildymą, nors tie pinigai buvo pažadėti, ir 
visos kitos mokyklos visoje Lietuvoje juos gauna. Yra sunku patikėti, kad 
tiek daug vilčių teikęs naujasis Lietuvos Seimas visiškai nesirūpina 
Lietuvos švietimu, o tuo pačiu ir ateitimi. Švietimo reforma tarsi išmeta iš 
konteksto gimnazijas, kurios surenka geresnius mokinius ir stengiasi 
juos išugdyti dorais valstybės piliečiais ir būsimais jos tarnautojais. Ko 
šituo siekiama? Negi tuo siekiama oligarchijos, negi nenorima, kad būtų 
ugdomi protingiausi valstybės jaunuoliai, neatsižvelgiant į pažintis ar 
turtą, negi siekiama nubukinti tautą? Aš tikiu kad taip nėra, bet to link 
einama.
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Galų gale turime suvokti, kad esame viena tauta, nors ir išbarstyti po 
visą pasaulį. Nesame lituanicus sovieticus, lituanicus americanus, ar 
australo-lituanicus. Visi esame lietuviai, ir tam, kad galėtume būti kaip 
viena tauta, turime dėti didžiules pastangas, kad suprastume vieni kitų 
problemas ir padėtis. Mūsų tauta turėjo daug praradimų, bet pagaliau 
atkūrė savo valstybę tam, kad gyvuotų, kad visi dėl jos dirbtume ir 
turėtume valstybę, kurioje norėtų gyventi visi lietuviai. Mes jau 
iškovojom kraujo pergalę, bet yra dar svarbesnė proto ir širdies kova. 
Negi mes norim pralaimėti šią kovą, kovą, nulemiančią mūsų ateitį, negi 
mes norime dar grįžti į ten, iš kur pradėjome išeiti. Valstybės sienų 
saugumas yra nesvarbus, jei nebus kam tos valstybės ginti. Mes turime 
matyti savo tikslą ne kaip trumpalaikę žvaigždutę, nes jos link eidami 
padarysim daug klaidų. Buvo laikas, kai mes norėjom laisvos Lietuvos. 
Dabar ją turim, bet dabar jau norim turtingos Lietuvos. O visų 
svarbiausia yra turėti protingą ir apsišvietusią Lietuvą, tvirtą ir pastovų 
pilietį, pilietišką sąmonę ir savimonę - turėti potencialą, su kuriuo mes 
galėsime eiti bet kur ir bet kada. Bet to mes kažkodėl vis nenorime, 
nesuvokiame ar nenorime suvokt. Lietuva, kur tu eini? Quo vadis, 
Domine?

Švietimas yra, buvo ir bus visų valstybių ateities stiprybės laidas. Yra 
nuostabu, kad nemažai žmonių tą supranta, ir dirba tam, kad Lietuvos 
švietimas būtų efektyvus ir naudingas valstybei. Ačiū Jums, tikrieji 
Lietuvos stiprybės statytojai - mokytojai, geradariai, Bažnyčia. „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!"

1998 m. LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖS

JAV Dainavoje 42-roji lietuviškų studijų ir poilsio savaitė, kaip paprastai 
rengiama LF bičiulių,šią vasarą įvyks rugpjūčio 16-23 dienomis. Registruotis 
iš anksto ir kambarius užsakyti galima pas Joną Vasarį adresu: 979 Proehl 
Dr., Barberton, Ohio 44203 (Tel. 330 644-7411)

Lietuvoje Į laisvę fondo Lietuvos filialo rengiamos septintosios studijų 
dienos šiemet bus tuoj po Dainų šventės, liepos 8-12 dienomis 
Druskininkuose ir Varėnoje.

Vokietijos Europos lietuvių studijų savaitė bus ir vėl Vasario 16-tosios 
gimnazijoje liepos 19-25 dienomis.

Platesnės informacijos bus suteiktos periodinėje spaudoje.
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VIENO ŽMOGAUS NUOMONĖ
apie lengvąją Lietuvos pramonę ir amatus 

JUOZAS RYGELIS

Juozas Rygelis, šio straipsnio autorius, yra mechanikos inžinierius, studijavęs 
Kaune, Vokietijoje ir JAV. Savo srityje yra padaręs keletą išradimų, jo veikla 
aprašyta "Who's who" leidiniuose, priklauso kelioms JAV inžinierių organizaci
joms, Lietuvių katalikų mokslo akademijai, yra veiklus ateitininkas, LF bičiulis, 
Lietuvių Bendruomenės narys.

Lankėmės Lietuvoje 1997 m. liepos mėnesį ir parsivežėme daugybę 
įspūdžių. Žmonės labai nuoširdžiai priima svečius. Krautuvės pilnos 
visokių prekių. Tik pirk, jei turi pinigų. Bet tos prekės ten gyvenantiems 
yra labai brangios. Pensininkai ir dauguma gyventojų gali į jas tik 
pasižiūrėti. Šiame žemės ūkio krašte net ir maisto produktai yra 
nepaprastai brangūs. Kodėl? Į tai susidariau atsakymą, stebėdamas 
laukus važiuojant iš Vilniaus į Kauną ir Suvalkiją. Tarp Vilniaus ir 
Kauno matėsi aukšta žole apaugę pakelės laukai. Pasėlių ir gyvulių čia 
buvo labai mažai matyti. Suvalkijoje, tarp Kauno ir Bartininkų, laukuose 
jau matęsi kur ne kur karvių bei daugiau pasėlių. Tuo tarpu, atsimenu, 
skrendant virš Anglijos laukuose matėsi ištisos kaimenės avių ir karvių, 
augo visokie pasėliai.

Suvalkijoje, atvykęs pas savo brolį ūkininką, klausiau, kodėl tiek 
mažai laukų Lietuvoje apsėta? Jo atsakymas buvo, kad " mažai moka už 
produktus, trąšos labai brangios, o už parduotus produktus pinigų reikia 
laukti bent pusmetį. Sunku gauti paskolas technikai ar trąšoms įsigyti, o 
procentai labai aukšti". Ten besikalbant jis parodė savo traktorių, kurio 
guolis kaip tik neseniai buvo virinimo būdu sutaisytas, tačiau ir po 
sutaisymo jis buvo persimetęs ir nebetinkamas naudojimui. Už darbą 
teko sumokėti 50 litų. Žinau, kad Amerikoje toks virinimo darbas 
kainuotų daug mažiau. Be abejo, Lietuvoje yra ir gerų meistrų, kurie 
supranta technologiją, bet čia buvo atliktas "šiaučiaus" darbas ir paimta 
už jį daug brangiau.

Automobilių taisymo pramonė Lietuvoje yra gana gerai išvystyta. 
Gerai sutaisomi Vakaruose nebevartojami automobiliai. Tas verslas, 
atrodo, yra pelningas, nes pagal darbininkų atlyginimą automobilių 
kainos nėra žemos. Matyt, žmonės juos įperka, nes auto mašinų yra 
pilnos gatvės tiek miestuose, o nemažai ir greitkeliuose.

Medžio produktų gamyba irgi gana plačiai vystosi. Vienoje medžio 
produktų įmonėje, kurioje langus ir duris dirba 32 žmonės, man 
pasakojo, kad jie turi labai daug darbo ir nespėja vykdyti užsakymų.

40



Tačiau ta dirbtuvė, pasirodo, naudoja suomiškas mašinas ir suomišką 
stiklą. Neaišku, kodėl nenaudojamos Kauno staklių fabriko pagamintos 
mašinos? Teko apžiūrėti vieno komercinio pastato Lietuvoje gamintus 
langus, duris ir baldus: visur matėsi blogas medžio surinkimas ir 
išbaigimas. Langams, atrodo, buvo naudotas neišdžiūvęs medis ir 
obliuotas su blogai pagaląstais įrankiais, nekreipiant dėmesio į medžio 
šakas ir slajus, kurie vėliau sukelia atsiklijavimą ir plyšius. Tinkavimo 
darbai viduje beveik visur atlikti gerai, tačiau išlaukinės mūro ir cemento 
statybos yra grubios ir matosi daug kreivumų. Tai vis sovietiškas 
palikimas.

Sovietai visus amatus buvo supramoniną ir pritaiką masinei 
gamybai. Nebebuvo meistrų ir amatininkų, kurie anksčiau Lietuvoje 
buvo išmokyti gerai atlikti darbą , pažinti medžiagų kokybę, jų 
pritaikymą, įrankių naudojimą ir planavimą. Pirmosios 
nepriklausomybės laikais buvo net ir specialios amatų mokyklos, kurias 
baigusieji atlikdavo dar ir praktiką dirbdami gizeliais.

Sovietų tikslas buvo prievarta pereiti į masiną gamybą. Todėl jiems 
pavieniai amatininkai maišėsi kaip buržuazinis elementas. Juos suvarė į 
arteles, kurioms vadovavo komunistų partija, o ne meistrai amatininkai. 
Taip ir dingo amatai ir senieji amatininkai, kurie dabar būtų labai 
naudingi. Tinkoriai kažkaip išsilaikė geriau, nes jie dirbo mažomis 
grupėmis ir mažiau priklausė nuo politinės įtakos. Sovietai išvystė 
masiną mašinų gamybą, kur planavimas ateidavo iš centrinių įstaigų su 
galutiniais nurodymais, kaip produktą gaminti. Sovietų Sąjungai 
subirėjus, dingo ir planuotojai, ir detalių nurodytojai. Todėl atsirado 
didelė tuštuma medžio gaminių gamybos, mašinų taisymo ir apskritai 
visokių remontų srityse. Atrodo, blogiausia yra su dar sovietų 
pagamintų mašinų , naudojamų žemės ūkio darbams, taisymu. Net ir 
anksčiau, prie sovietinės tvarkos, toms mašinoms trūkdavo dalių. Tos 
dalys paprastai nėra komplikuotos, tik reikia gero inžinieriaus ar 
mechaniko joms perkonstruoti ir gaminti. Miestuose, be abejo, gerų 
mechanikų netrūksta, bet trūksta organizacijos. Nemažai inžinierių dirba 
mažomis grupėmis apsaugos instrumentacijos statyboje ir santechnikoje 
didesniuose miestuose. Miesteliuose ir kaimuose tokių mažesnių 
verslininkų trūksta. Amatininkai ir mašinų taisytojai ten turėtų daug 
darbo. Atrodo, kad ta linkme trūksta ir organizacijos, ir iniciatyvos, ir 
kapitalo. Būtinai reikėtų panašaus organizatoriaus, kaip kadaise buvo 
kun. Juozas Vailokaitis, suorganizavęs ūkininkams pagalbos teikimą 
prieinamomis sąlygomis prieš I-jį Pasaulinį karą ir po jo. šiuo laiku tokia 
panaši pagalba ūkininkams, amatininkams, mechanikams ir mažiems 
verslininkams būtų labai reikalinga.

Iš viso, Lietuvoje yra neišnaudotas didelis darbo jėgos ir priemonių 
potencialas. Yra daug inžinierių, mechanikų, elektrikų, kurie norėtų 
dirbti. Dar gana geros metalui apdirbti mašinos rūdija. Jas tik reiktų
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nuvalyti, paalyvuoti, ir jos galėtų daug kam duoną uždirbti ar net ir kai 
kam pelną padaryti. Daug firmų pasaulyje ieško pigios ir geros gamybos. 
Amerikiečių bei kitų kraštų didelės ir mažos gamyklos konkuruoja kainos 
pasiūla ir pristatymo laiku, gamindamos įvairias dalis ir produktus pagal 
nustatytus pasaulinius standartus. Tie standartai turi tikslius brėžinius ir 
medžiagų aprašymus. Dažnai pirkėjas reikalauja gamybos pavyzdžių ir 
įrodymų , kad kontraktas bus tikrai išpildytas. Vakaruose esant didelei 
konkurencijai, darbai dažnai siunčiami kitoms įmonėms gaminti, jei jos 
produktą pagamina pigiau. Lietuva čia galėtų konkuruoti su Vakarų 
firmomis, nes darbininko atlyginimas palyginti Lietuvoje daug mažesnis. 
Nebent susidarytų konkurencija su Azijos, Pietų Amerikos ir Afrikos 
gamyklomis.

Čia daug galėtų padėti užsienio lietuviai, galintieji sudaryti ryšius su 
Vakarų įmonėmis, iš kurių gal būtų galima gauti ir finansavimą. Tik gaila, 
kad šiuo metu Lietuvos įstatymai ir biurokratija nėra tam palankūs. 
Reikia tikėtis, jog dabar atsiras palankesni įstatymai ir sumažės 
biurokratija.

Į tolimesnės ateities gamybos planavimą turėtų įsijungti universitetai, 
kuriuose studijuoja daug jaunų žmonių su naujomis idėjomis. Studentai 
paprastai laukia, kaip nors išreikšti savo idėjas, o mokomasis personalas 
turėtų jiems padėti, sudarant tam tikras ateities programas. Tokios 
programos subrandintų studentus ir geriau juos paruoštų gyvenimui. 
Svarbiausia, kad tokie ateities projektai būtų paruošiami taip, kad jie 
reikalautų mažai žaliavos ir daug darbo, šitaip mokė vokiečių studentus 
tuoj po karo profesorius Ehrhart, vėliau tapąs Vokietijos ekonomijos 
ministru ir po to - kancleriu.

Šiandien Japonija dominuoja savo optika ir optinių reikmenų 
gamyba, o 1939 metais negalėjo patys net objektyvo pasigaminti. Turėjo 
kviestis vokietį inžinierių iš Schneider firmos. Bet po 40 metų japonai jau 
gamino geresnius ir pigesnius objektyvus negu vokiečiai. Lietuvos 
pramonė neturi būti vien optika ar elektronika, bet apskritai geresnis ir 
pigesnis produktas. Lietuviai yra ne mažiau išradingi negu japonai. 
Matome lietuvių išeivių išradingumą Vakaruose. Čia jie gerbiami dėl savo 
darbštumo ir išradingumo. Jie daug yra prisidėję prie naujų produktų 
pagerinimo ir konstravimo. Tas pats lietuviškas genijus gali kurti 
materialines ir dvasines vertybes ir Lietuvoje.

Šiandien privatizavimu ir užsienio firmų kvietimu Lietuvoje 
bandomos sprąsti įvairios ekonominės problemos. Tas procesas 
dabartinėmis sąlygomis yra logiškas, bet blogai, kad užsieniečių firmos 
perkelia į Lietuvą tokią pramonę, kuri jų kraštuose yra atmesta dėl didelės 
taršos, arba importuoja senas mašinas, kurios jau nebėra ekonomiškos. 
Tad Lietuvai reikalinga sava lengvoji pramonė, reikalaujanti mažai 
žaliavų ir daug darbo
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LEONARDAS VALIUKAS
Paskutinis žuvęs karys prieš karo veiksmų nutraukimą

JUOZAS KOJELIS

Leonardas Valiukas 1986 metų Los Angeles politinių studijų dienose.

Kalbu apie lietuvį, kuris išeivijoje lyg jau ir pamirštas, o Lietuvoje, 
kuriai paaukojo visus savo dvasinius ir medžiaginius išteklius, iki šiol 
dar neatrastas.

Leonardas Valiukas mirė 1988 rupgjūčio 15, o okupacijos užtvanka 
prie Mickevičiaus paminklo Vilniuje skilo už savaitės, rugpjūčio 23, 
Molotovo - Ribbentropo pakto pasirašymo metinėse. Nuo tos dienos 
sovietams okupacijos užtvankos užtaisyti brutalumo plytomis ir melo 
cementu nebepasisekė. Laisvės upė ir laisvės daina užtvindė visą kraštą. 
Valiukas, kuris Lietuvai aukojosi totališkai, žmogiškaisiais pojūčiais jau 
tada nieko nebejautė ir nieko nebegirdėjo.

Valiukas, joniškietis (Šiaulių apskr.), aukščiausiais pažymiais baigė 
Joniškio gimnaziją, gerai išmokęs vokiečių ir anglų kalbas. Karo sąlygose
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aukštųjų studijų Lietuvoje pradėti negalėjo. Manau, kad vokiečių 
okupacijos metais kažkokiose įstaigose dirbo vokiečių kalbos vertėju. 
Pasitraukęs iš Lietuvos į Vokietiją, pasibaigus karui, mokytojavo lietuvių 
gimnazijoje Kemptene. Studijuoti pradėjo dar Vokietijoje, o politinių 
mokslų magistro laipsniu studijas užbaigė 1960 m. Amerikoje, Pietinės 
Kalifornijos u-te. Amerikoje Valiukas tęsė mokytojo karjerą amerikiečių 
gimnazijose.

Lietuvių ir amerikiečių žurnalistikoje

Savo vietą Leonardas turi ir lietuviškoje žurnalistikoje. Vokietijoje, 
Augsburge, kurį laiką dirbo „Žiburių" redakcijoje, Amerikoje kelerius 
metus redagavo „Į laisvę" žurnalą ir turbūt keliolika metų „Lietuvių 
dienų" redakcijoje buvo pagrindinis talkininkas pradžioje vyr. red. 
Juozui Vitėnui, o paskui poetui Bernardui Brazdžioniui.

Savo žurnalistine išmone ir patirtimi Valiukas neužsisklendė 
lietuviškoje erdvėje, bet Lietuvos labui siekė ir amerikiečių žiniasklaidą. 
Sakysime, vien 1972 metais, tuo metu vadovaudamas JAV LB 
informacijos centrui (LB Krašto valdybos pirm. V. Volertas) tik per 
birželio ir liepos mėnesius Valiukas išgavo Baltijos valstybių klausimu 
vedamuosius tokiuose laikraščiuose kaip „New York Times", „Los 
Angeles Times", „The Christian Science Monitor", „New York Daily 
News". Jo pastangų dėka straipsnius paskelbė anų dienų Amerikos 
spaudos garsenybės kaip dr. Russell Kirk, Paul Whole, Paul Scott, 
Thomas Lane. Tokių sindikatinių kolumnistų straipsnius perka ir skelbia 
dešimtys, o kartais ir šimtai kitų laikraščių. Tuo būdu žinios apie 
tebesitęsiantį Baltijos valstybių pavergimą pasiekė visus Amerikos 
kampus, ko labiausiai nenorėjo okupantas.

Anksčiau Valiukas buvo Lietuvos vyčių informacijos centro 
pirmininku ir su savo talkininkais, kun. J. C. Jutkevičiumi (Jutt), kun. 
Kazimieru Pūgevičiumi ir kitais pasiekė nemažesnių laimėjimų. Daugelis 
paties Leonardo parašytų laiškų pasirodė amerikiečių laikraščiuose.

Čia pateikta tik mažytė iškarpa iš jo žurnalistinės veiklos, ir jei jis 
nieko daugiau nebūtų padaręs, vien žurnalistika jam užtikrintų ženklią 
vietą išeivijos rezistencijoje. Bet jo rezistenciniai - politiniai darbai toli 
pralenkia jo žurnalistinės srities laimėjimus.

Organizacijų vadovybėse

Leonardas, atsiradęs kokios nors organizacijos vadovybėje, 
nesitenkino rutininiu darbu, bet plėtėsi į kraštutinių galimybių ribas savo 
turiniu ir forma. Pavyzdžiui, gan anksti, dar šeštosios dekados pradžioje 
įstojęs į amerikiečių Respublikonų partiją, čia buvo greit pastebėtas kaip
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LFB studijų savaitėje Dainavoje: iš kairės - Leonardas Valiukas, Marytė Brazaitytė, 
prof. Juozas Brazaitis, Vacys Rociūnas

geras organizatorius ir įvertintas. Per trumpą laiką jis pasiekė Los 
Angeles apskrities (6 mil. gyventojų) Respublikonų partijos 
vicepirmininko postą. Plėtė pažintis su įtakingais politikais ir jų pagalba 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių reikalu susilaukė talkos iš 
respublikonų, demokratų bei bažnytinių hierarchijų viršūnių. 1957 
Valiukas, išrinktas Lietuvos vyčių Los Angeles kuopos pirmininku, 
įtikino vyčių centrą tame mieste suruošti metinį vyčių suvažiavimą. 
Posėdžiai vyko gražiame viešbutyje, pamaldas katedroje laikė Los 
Angeles arkivyskupas, dalyvavo ir kalbas pasakė JAV senato 
respublikonų vadas senatorius William Knowland, Kalifornijos 
vicegubematorius, Los Angeles meras, kiti aukšti Respublikonų partijos 
atstovai. Gi pagrindiniai šio suvažiavimo akcentai buvo skiriami 
Lietuvos okupacijos, komunizmo grėsmės ir Amerikos pasipriešinimo tai 
grėsmei temoms. Apie suvažiavimą rašė visa Los Angeles spauda, ypač 
katalikų savaitraštis „The Tidings".

Respublikonų partijai Kalifornijoje jis pasiūlė organizuoti tautinius 
partijos vienetus. Siūlė partijai stiprintis etninėse bendruomenėse, 
galvodamas tuo sudaryti sąlygas sujungti iš komunistų okupuotų kraštų 
kilusį aktyvą bendrai kovai prieš komunizmą. Ir tai jam sekėsi. Ilgainiui 
jis pats buvo išrinktas tokio jungtinio etninių respublikonų komiteto 
pirmininku, išugdė tautinių grupių solidarumą ir darė stiprią įtaką į JAV
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respublikonų partiją.
Šeštame - septintame dešimtmetyje Los Angeles ALT'os sudėtis buvo 

marga ir veikla dinamiška. Vasario 16-sios ir vadinamų „baisiųjų birželio 
įvykių" minėjimai vykdavo iškilmingose salėse, dalyvaujant aukštiems 
Amerikos valdžios pareigūnams, amerikiečiams žurnalistams, 
dvasiškiams. Prisimenu, tai turėjo būti 1968 metai, kai Valiukas per savo 
pažintis „išvežimų minėjimui" vyriausiu kalbėtoju gavo mums dar 
mažai pažįstamą Kalifornijos gubernatorių Ronald Reagan. Tuo metu 
vyko respublikonų pirminiai rinkimai partijos į JAV prezidentus 
kandidatui atrinkti. Reagan pasakė puikią, bet partiškai propagandinę 
kalbą. Baltijos valstybių problemą vos paminėjo. Antirespublikonų 
klausytojų tarpe kilo net pasipiktinimas. Viena pora triukšmaudama iš 
salės išėjo. Politikoje nepatyrę žmonės nesuprato, kad vis dėlto ir tada 
buvo daug laimėta: gubernatorius į salę sutraukė daug žurnalistų, kurie 
kitą dieną rašė, kad Amerikos baltai minėjo 1941-jų metų deportacijas, 
kad kalbėjo Kalifornijos gubernatorius, buvo priimtos atitinkamos 
rezoliucijos. j-

Bet kas įvyko vėliau? Tas pats Ronald Reagan ilgainiui tapo JAV 
prezidentu, nuoširdžiu Baltijos valstybių išlaisvinimo rėmėju, pasaulio 
antikomunistinių jėgų v.adu, kuris 1983 į Baltuosius rūmus Vašingtone 
pakvietė 200 Amerikos baltų ir pasirašė garsiąją „Baltijos valstybių 
laisvės dienos" („Baltic Freedom Day") proklamaciją. O nuvykęs 
pasitarimams su Gorbačiovu į Maskvą, pareiškė norą pasimatyti su 
disidentais, tarp jų su sesele Nijolė Sadūnaite. Ir istorija taip susidėstė, 
kad atėjo laikas, kada Nijolė eksprezidentui Reaganui galėjo asmeniškai 
padėkoti Kalifornijoje.

Politinių mokslų teorija ir veiklos praktika

Valiukas universitete įgytas politinių mokslų žinias perkėlė į veiklos 
praktiką. Jis suprato, kad negausios, neturtingos etninės bendruomenės 
Amerikoje įtakos krašto politikoje gali pasiekti tik protingais krašto 
politinei vadovybei pasiūlymais, kuriuos stipriai paremia platesni 
visuomenės sluoksniai. Todėl jis dėjo visas pastangas, kad kovą dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvės masiškai paremtų ne tik savi 
tautiečiai, bet ir gausūs įtakingesni amerikiečiai. Buvo, pvz., įsigyvenusi 
tradicija, kad gausiau baltais apgyventose JAV valstijose gubernatoriai, 
miestų merai ir apskričių tarybos išleisdavo specialias tai dienai paminėti 
proklamacijas. Bet daugeliu atveju tos proklamacijos pradžiugindavo tik 
mus pačius. Valiukas tą tradiciją gan sėkmingai reformavo. 
Gubernatoriai, merai ir kiti buvo spaudžiami tas proklamacijas ne tik 
mums įteikti, bet nuorašus siųsti Amerikos prezidentui, valstybės 
sekretoriui, spaudai su lydimaisiais raštais, prašant paremti Lietuvos
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laisvės bylą.
Dar nuo Leonardo Šimučio laikų Vasario 16-ji buvo minima JAV 

Kongrese su Amerikos lietuvių kunigo invokacija. Kongreso ir senato 
atstovai pasakydavo kalbas. Bet ilgainiui tie minėjimai virto rutina. 
Valiukas jiems įkvėpė naujos gyvybės. Jis kasmet prieš Vasario 16-ją 
paruošdavo medžiagos Kongreso nariams, o jie savo kalbose pradėjo 
minėti senąją Lietuvos praeitį, Mindaugo karūnaciją, krikščionybės 
vedimą, nepriklausomybės kovas, nepriklausomybės laikotarpio 

pažangą, 1941 birželio sukilimą, partizanų kovas, Kalantos susideginimą, 
Kudirkos šuolį, LKB Kroniką, kunigų teismus ir t.t. Visa ta medžiaga 
telpa Amerikos Kongreso dienoraščiuose („Congressional Records"), ir 
rašantieji išeivijos istoriją turės su ta medžiaga susipažinti.

Kai Valiukas buvo išrinktas Los Angeles LF bičiulių sambūrio 
pirmininku, tuoj pat į veiklą įnešė naujo vėjo. Tai buvo daugiau negu 
prieš 30 metų. Iki to laiko mes turėdavome politines diskusijas, kuriose 
dalyvaudavo žymios lietuvių asmenybės, kaip tai prof. Mykolas Biržiška, 
prof. Stasys Žymantas, dr. Pranas Raulinaitis, poetas Bernardas 
Brazdžionis, dr. Peras Pamataitis, dr. Juozas Jurkūnas, dr. Grigas 
Valančius ir kiti. Bet tie pokalbiai būdavo nereguliarūs, be išvadų ir be 
įsipareigojimų. Leonardo siūlymu, jie tapo periodiški, kviečiant ne tik 
vietinius kalbėtojus, bet ir svečius - kultūros žmones ir politikos 
specialistus - iš kitur. Buvo pradėtos formuluoti studijų išvados, ir iš to 
susidarė svarbi medžiaga to meto išeivijos istorijai pažinti.

Išrinktas į LF bičiulių sąjūdžio vadovybę, L. Valiukas sustiprino LFB 
organizacinę struktūrą, atgaivino Tarybos instituciją, ant tvirtų pamatų 
pastatė „Į laisvę" žurnalo leidimą, Dainavos studijų ir poilsio stovyklose 
įvedė jaunimo sesijas, plėtė politinių studijų ir siaurino poilsio dalį.

Laimėjimų viršūnė

Iš visų Leonardo Valiuko darbų savo monumentalumu išsiskiria JAV 
Kongrese, Atstovų rūmuose ir Senate, vienbalsiai priimtos rezoliucijos, 
siūlančios vyriausybei Baltijos okupacijos klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose ir kituose tarptautiniuose forumuose. Intensyvus darbas tęsėsi 
virš penkerių metų, nes reikėjo įveikti JAV administracijos nepalankumą, 
Sovietų sąjungos priešinimąsi ir dalies mūsų pačių visuomenės 
priešiškumą.

1961 sausio 14 susirinkęs Lietuvių Fronto bičiulių būrelis svarstė 
Amerikos lietuviuose nueitą laisvės kovos kelią ir ateities perspektyvas ir 
priėjo prie išvados, kad oficialioji „laisvės kovai" vadovaujanti 
organizacija, Amerikos lietuvių taryba (ALT) išsigimė į oligarchinę, 
nebepakeičiamą valdymo formą ir kad nėra vilčių žodinę retoriką 
pakeisti į realią akciją dėl Lietuvos laisvės. Rutina naujai idėjai yra be
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galo negailestinga ir jokių kompromisų su naujų kelių ieškotojais 
nepripažįsta. Būreliui teko atsakyti į klausimą: - Ką toliau daryti sudėjus 
rankas laukti stebuklo - ar daryti tai, ką lietuviškoji sąžinė diktuoja.

Buvo pasirinkta antroji alternatyva, ir taip gimė Rezoliucijoms remti 
komitetas (oficialus vardas angliškai - „Americans for Congressional 
Action to Free the Balde States"). Tuo būdu 1961.II.6 JAV Senate atsirado 
senatoriaus Thomas Kuchel rezoliucija ir II.9 kongresmano Glenard 
Lipscomb rezoliucija Atstovų rūmuose. Abu rezoliucijos autoriai buvo 
asmeniški Leonardo Valiuko pažįstami. Iš to istorinio posėdžio dalyvių į 
Anapus yra jau iškeliavę Juozas Ąžuolaitis, Balys Čiurlionis, Jurgis 
Gliaudą, Balys Graužinis. Šioje pusėje tebėra Algis Raulinaitis ir Juozas 
Kojelis, o taip pat pirmasis oficialus šios idėjos vėliavnešys į lietuvių 
visuomenę, tuometinis Altos Los Angeles sk. pirmininkas Julius Jodelė.

Pagrindinę Rezoliucijoms remti komiteto struktūrą suplanavo, 
energingomis pastangomis sukūrė ir sunkiuosius oponentų smūgius 
atlaikė Leonardas Valiukas. Buvo sukurtos komiteto celės kai kuriose 
Amerikos lietuvių, o vėliau latvių ir estų, bendruomenėse ir 
suorganizuotas žymių asmenų garbės komitetas iš iškilių patriotų 
lietuvių, o taip pat amerikiečių senatorių, kongresmenų, gubernatorių, 
vyskupų, darbo unijų lyderių, intelektualų, žurnalistų. Jų tarpe buvo ir 
viceprezidentas Richard Nixon.

Daug kartų lietuvių, latvių ir estų delegacijos atskirai ir kartu vyko į 
Vašingtoną rezoliucijų reikalu paveikti Kongreso narius, o dar dažniau 
pavieniai Kongreso nariai buvo lankomi juos išrinkusiose valstijose ir 
kongresiniuose distriktuose. Baltiškoji Amerikos visuomenė ir aukojo, ir 
dirbo. Visuomenė tą darbą aukomis pakankamai finansavo ir dar 
didesnę talką tūkstančiai teikė laiškais, telegramomis ir skambinimais 
kongresmenams ir senatoriams. Reikia įsivaizduoti visuomenės 
entuziazmą, kad senatorių Kuchel ir kongresmaną Lipscomb per akcijos 
laiką pasiekė maždaug po 3,000 laiškų ir telegramų. Tūkstančiai laiškų 
pasiekė ir kitus Kongreso narius, Amerikos prezidentus, valstybės 
sekretorius ir kitus žymiuosius pareigūnus. Visai neperdedant galima 
teigti, kad į Vašingtoną suplaukė per milijoną laiškų.

Rezoliucija Atstovų rūmuose buvo priimta 1965 birželio 21, o Senate 
-1966 rugsėjo 15.

Vieni statė, kiti griovė

Iš bendrinių lietuvių organizacijų didelę paramą davė JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Daugelis apylinkių buvo pagrindinės tų pastangų 
talkininkės. Rezoliucijų priėmimas buvo kartu ir Lietuvių Bendruomenės 
laimėjimas. Vilkas iš pradžių rėmė, vėliau atvėso. Nagais ir ragais prieš 
Rezoliucijoms remti komitetą kovojo Amerikos Lietuvių Taryba. Iš
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Leonardas Valiukas Los Angeles bičiulių tarpe 1967 m.
Iš kairės - dr. Juozas ir Regina Jurkūnai, L. Valiukas, dr. Pranas Raulinaitis, dr. Jonas Jusionis, 

komp. Bronius Budriūnas su žmona. (Nuotr. L Kančiausko)

spaudos leidinių nuo pradžios iki laimėjimo besąlygiškai talkino katalikų 
laikraščiai „Draugas" ir „Darbininkas"; aršiausiai prieš kovojo socialistų 
„Naujienos", liberalų „Akiračiai", voldemarininkų „Laisvoji Lietuva" ir 
antibendruomenininkų organas „Lietuvių balsas". Tautininkų „Dirva" 
kartais rėmė, dažniau priešinosi. Kai rezoliucija buvo priimta, daugelis 
griovėjų laimėjimo nuopelnus ėmė skirti sau.

Sovietų Sąjunga darė viską, kad tik rezoliucija nebūtų priimta. 
Dramatiškame finale, jau prieš pat priėmimą Senate, sovietų užs. reik. 
ministrui Gromyko buvo pasisekę per valstybės sekretorių Rusk 
rezoliuciją iš darbotvarkės išimti. Bet L. Valiukas per vieną naktį užsuko 
savo mašineriją, ir per kelias dienas atsiliepė tūkstančiai rezoliucijos 
rėmėjų. Daugumos vadas Senate senatorius Mansfield buvo priverstas 
rezoliuciją vėl grąžinti svarstymui, ir taip ji vėl, kaip ir Atstovų rūmuose, 
buvo vienbalsiai priimta.

Leonardo Valiuko iniciatyva, paremta kitų idealistų, įrodė, kad 
galima laimėti ir prieš nepalankią Vašingtono administraciją, ir prieš 
ardomąją savųjų veiklą.

Tautininkų veikėjo Eugenijaus Bartkaus žodžiais, „Valiukas išmokė
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Amerikos lietuvius komunikuoti su Vašingtonu," o Rezoliucijoms remti 
komiteto akcija iš esmės pakeitė išeivijos Amerikoje kovos dėl Lietuvos 
laisvės strategiją. Anksčiau visuomenės vadovai solistiniais ėjimais 
stengėsi Lietuvai padėti per krašto administraciją, gi komitetas įrodė, kad 
patriotiška, šviesi, solidari bendruomenė, kad ir negausi, su geromis 
idėjomis gali geriau laimėti Amerikos Kongreso palankumą ir per jį 
paveikti administraciją.

Trys siūlymai

Savo žodžius noriu užbaigti trim siūlymais:
1. Los Angeles buvo Leonardo Valiuko veiklos bazė, tad 

losangeliečiai turėtų pasirūpinti, kad būtų parašyta jo monografija ir 
Rezoliucijoms remti komiteto istorija.

2. To komiteto veiklą finansais ir darbu rėmė įvairių srovių lietuviai, 
tačiau lemtingu įnašu prisidėjo krikščioniškos ir demokratiškos dvasios 
žmonės. Gi krikščioniškos orientacijos „Draugas" ir „Darbininkas" be 
mažiausių svyravimų nuo pradžios iki pabaigos savo puslapius skyrė 
RRK darbams skelbti. Be jų talkos tas žygis vargu būtų pasisekąs.

Šiandien Lietuvos politinių partijų džiunglėse be dvejojimo galima 
pasitikėti Lietuvos krikščionių demokratų partija. Krikščionys
demokratai po I Pasaulinio karo Lietuvą atkūrė dvasiškai ir ūkiškai. Ir 
šiandien reikia krikščionių demokratų valdžios, kad Lietuva pagreitintu 
tempu pajudėtų į normalią, pilnutinės demokratijos ir krikščionybės 
principais pagrįstą valstybinę santvarką. Amerikos lietuviams 
katalikams ir kitiems krikščionims reikia tik susitelkti, suglaudinti savo 
jėgas, susiderinti su idėjiniais vienminčiais Lietuvoje, ir savo tikslą jau 
kituose Seimo rinkimuose galėsime pasiekti.

3. Los Angeles LF bičiuliai per pusę šimtmečio išryškino kiek 
skirtingą profilį visame LFB sąjūdyje. Surengtos trisdešimt dvejos 
politinės studijos su svarstybų išvadomis, didžiulis įnašas į RRK ir Baltų 
Laisvės lygos susiorganizavimą bei darbus, literatūros vakarų tradicijos 
išlaikymas - visa tai yra tapę integralia kovos dėl Lietuvos laisvės dalimi. 
Būtų nusikaltimas tuos darbus palikti laiko kandims sunaikinti. 
Savigarba reikalauja sutelkti lėšų ir parašyti Los Angeles frontininkų 
istoriją. Ji galėtų turėti poveikį į naują Lietuvos politinio žemėlapio 
sudarymą, o kartu tai būtų užtarnautas Leonardui Valiukui paminklas.
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Alina Grinienė 1993 m. Augsburge vykusioje studijų savaitėje. (Nuotr. A.Stepaičio)

Alina Grinienė - Miliušytė, gimusi 1916 balandžio 28 d. Tvėrėje, studi
javo Kauno VDU-to Teologijos - filosofijos fakultete literatūrą, pedag
ogiką ir psichologiją. Studijas baigė 1943 m. Vilniaus universitete. 1941
- 44 dalyvavo rezistenciniame Lietuvių Fronto sąjūdyje. Vokietijoje 
mokytojavo lietuvių gimnazijose ir plačiai reiškėsi lietuviškoje veik
loje. Apie Aliną Grinienę - kaip žmogų ir kaip veikėją - čia rašo šio 
nekrologo autorė.

JUK VĖL PASIMATYSIME
(A. A. Alinos Grinienės netekus)

Kai sužinojau, kad 1998 sausio 16 d. Muenchene mirė Alina Grinienė
- negalėjau patikėti. Žinojau, kad ji sirgo, nes praėjusios vasaros liepos 
mėn. buvome susitarusios pasimatyti Lietuvoje, bet ji į Lietuvą neatvyko. 
Grįžusi į Čikagą, paskambinau jai į jos namus Muenchene, niekas 
neatsiliepė. Iš Paulinos Ivinskienės sužinojau, kad Alina turėjo lengvą 
insultą ir negali pilnai vaikščioti. Bet laikui bėgant, fizinės terapijos 
pagalba, sveikata gerėjo. Kalėdoms gavau jos sveikinimą ir nuotaikingą 
laiškutį, kuriame rašė, kad jaučiasi gerai, gali vaikščioti ir kvietė 
aplankyti ją Muenchene. Nespėjau atsiliepti į jos kvietimą, sužinojau apie 
jos tokią staigią ir netikėtą mirtį.

Aliną Grinienę pažinojau iš Schw. Gmuendo gimnazijos laikų. Tai
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buvo nepaprastos energijos moteris. Ji nuolatos veikė su jaunimu: ruošė 
įvairias ekskursijas, dalyvavo stovyklose, ypač ateitininkų, turėdama 
gerą balsą dainuodavo su jaunimu, visus patraukdavo, nes jai visi 
būdavo vienodai svarbūs. Galbūt todėl, kad ji studijavo pedagogiką ir 
psichologiją, gerai pažino žmogų ir mokėjo su juo bendrauti. Ji be galo 
domėjosi kiekvienu žmogumi. Kai keletą kartų ji lankėsi Amerikos 
žemyne lietuvių tautinių šokių šventėse su savo šokėjų grupe „Ratuku", 
pasiūlius jai parodyti kokią nors Čikagos įžymybę, ji visai tuomi 
nesidomėjo. Jai buvo daug svarbiau susitikti su senais draugais, 
pažįstamais, veikėjais, aplankyti įvairias lietuviškas įstaigas. Prisimenu, 
kartą grįžtant iš Hamiltone vykusios tautinių šokių šventės, mūsų 
bendrakeleiviai, žiūrėdami pro autobuso langą, žavėjosi gamtos grožiu, o 
jai atrodė - koks skirtumas, ar aš matau Bavarijos, ar Amerikos medį - 
vis vien toks pats.

Kai dauguma lietuvių iš Vokietijos išemigravo į JAV ir kitus kraštus, 
Alina ir Jonas Grimai liko nuolatiniam gyvenimui Muenchene. Ten jos 
bute ne vienas apsilankęs lietuvis rasdavo prieglobstį, nakvynę. Jos vyras 
Jonas sakydavo, kad mūsų butas yra kaip viešbutis. O paskutiniaisiais 
metais svečių užteko ir iš Lietuvos.

Alinos visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas buvo didžiulis. 
Susiorganizavus Europos lietuvių studijų savaitėms, Alina buvo 
pagrindinė tų renginių ašis. Nebuvo nė vienos studijų savaitės, kurioje ji 
nedalyvavo kaip organizatorė, sekretorė, patarėja. Ji vadovavo ir vaikų 
vasaros stovykloms, dirbo Vasario 16-tosios gimnazijoje kaip mokytoja ir 
bendrabučio vedėja, buvo Amerikos Balso bendradarbė, Balfo tarnautoja, 
Lietuvių Fronto bičiulių ir ateitininkų sendraugių vadovybių narė, 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narė, Lietuvių moterų 
federacijos klubo pirmininkė, dirbo Europos lietuvių pastoraciniame 
centre ir t.t. Paklausta, iš kur pas ją toks didelis potraukis visuomeninei 
veiklai, ji pagalvojusi atsakė: „Turbūt paveldėjau iš tėvelio. Jis buvo 
didelis nenuorama, nesėdėjo namie. O mama, priešingai, buvo labai sėsli. 
Jai užteko per tvorą pasikalbėti su kaimyne". Deja, Alina taip ir 
nesužinojo savo tėvų kapo vietos plačiame Sibire.

Alinos Grinienės gyvenimas buvo ilgas, prasmingas, kupinas gražių 
darbų bei pasiekimų. Savo 81-rius metus ji praleido apsupta įvairaus 
amžiaus žmonių, tik tarp jų neturėjo nė vieno iš savo giminės. Alina 
negavo vizos aplankyti gimines sovietinėje Lietuvoje, tad, vos atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, ji tuoj išvyko į Lietuvą susitikti su giminėmis, 
kurių nebuvo mačiusi tiek daug metų.

Alina Grinienė gyveno tikrai krikščionišką ir lietuvišką gyvenimą. 
Jos butas buvo pilnas rūpintojėlių, kryžių, gintaro dirbinių. Alina buvo 
nepaprastai geros širdies ir labai paslaugi kitam žmogui. Jeigu 
padovanojai jai kokią dovaną, ji atiduodavo ją kitam, kuriam ta dovana
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Alina Grinienė ir šio nekrologo autorė Saulė Jautokaitė 
Romoje 1987 m. Krikščionybės jubiliejaus minėjimo metu.

atrodė labiau reikalinga. Ji visada buvo geros nuotaikos, realistė, niekada 
nesiskundė, visai nekreipė dėmesio ir į savo sveikatą bei medžiagines 
vertybes. Jai svarbiau buvo visuomeniniai ir organizaciniai darbai. Ji 
niekada nesėdėjo pirmose eilėse, bet jos darbai kalbėjo už ją.

Kiekvieno lietuvio mirtis nuliūdina, o ypač tokios visuomeninės ir 
lietuviškos kultūros veikėjos kaip Alinos Grinienės. Artimo žmogaus 
mirtis palieka tuštumą asmeniniame gyvenime. Labai pasigesime Jūsų, 
mieloji Ponyte, kaip visi mes Jus vadinome. Nors Jūs nuolat buvote 
užsiėmusi visuomenine veikla, bet visada rasdavote laiko parašyti, 
pasidalinti lietuviškomis nuotaikomis bei naujienomis. Pamačius Jūsų 
smulkiu rankraščiu užrašytą voką, tuojau norėjosi jį atplėšti ir skaityti. 
Pasigesiu Jūsų pokalbių ir telefonu, kada atrodė, jog po kiekvieno 
pasikalbėjimo lyg būtumėm vėl pasimačiusios.

Poetas Rilke mirtį vadino „antrąja mūsų gyvenimo puse, kuri niekad 
nėra į mus atkreipta ir kurios negalima matyti". Mieloji Ponyte, Jūs jau 
pamatėte tą paslaptingąją gyvenimo antrąją pusę. Jūs jau žinote, tęsiant 
to paties poeto mintį, „kur skrajoja dvasios, matančios sutvėrimo paslaptį 
visoje savo šviesoje ir nesibaigiančios laimės atmosferoje". Tikiu, kad 
esate laiminga ten, kur radote tai, ko žemėje nėra - Amžiną Grožį, Meilę 
ir Gyvenimą. Ir aš tikiu - juk vėl pasimatysime!

Saulė Jautokaitė
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Viršuje - Alina Grinienė Paryžiuje su R. Daunoru (kairėje) ir R. Bačkiu. (Nuotr. K. Ambozaičio). 
Apačioje - Alina Grinienė su Regina ir Saule Jautokaitėmis 1980 m.

Tautinių šokių šventėje Čikagoje.
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Lietuvos žemė priglaudė Aliną ir Joną Grinius

Reportažas paruoštas iš Vidmanto Valiušaičio, Alinos ir Jono Grinių laidojimo 
komisijos pirmininko, prisiųstos platesnės informacijos apie laidotuves bei jose 
pasakytų atsisveikinimo kalbų tekstų. (Red.)

1998 vasario 20 d. Kaune, Petrašiūnų kapinėse, palaidoti iš 
Muencheno parvežti Alinos Grinienės (1916 - 1998) ir dr. Jono Griniaus 
(1902 - 1980) pelenai, šių metų sausio 16 d. Muenchene mirusi Alina 
Grinienė iki paskutinės savo gyvenimo dienos rūpinosi savo vyro dr. 
Jono Griniaus palaikų perkėlimo į Lietuvą reikalais. Kauno miesto 
savivaldybė, ypač Kauno meras Henrikas Tamulis, padėjo daug 
pastangų, kad šie iškilūs žmonės amžinojo poilsio atgultų Lietuvos 
žemėje. Tad jau vasario 7 d. abiejų Grinių palaikai urnose buvo atvežti į 
Kauną ir iki laidotuvių priglobti Jėzuitų bažnyčioje, kurią jie taip mėgo 
lankyti prieškario Kaune. Palaikus su apeigomis pasitiko bažnyčios 
rektorius kun. Vytautas Sadauskas. Vasario 19 d. toje pačioje bažnyčioje 
buvo iškilmingai aukojamos šv. Mišios, koncelebruojant arkiv. Sigitui 
Tamkevičiui ir dar 8-niems kunigams. Atsisveikinimas vyko vasario 20 
d. Kaimo menininkų namuose. Dailiai išpuoštoje salėje atsisveikinti su 
šiais šviesiais lietuviais ir atiduoti jiems paskutinę pagarbą atėjo daug 
žmonių. Grojo Kauno styginis kvartetas. Po to Alina ir Jonas Griniai 
buvo palaidoti Petrašiūnų kapinėse, o jų kapą puoš dail. Antano Mončio 
sukurtas paminklas.

Mintys iš pasakytų kalbų laidojant Aliną ir Joną Grinius

Henrikas Tamulis, Kauno miesto meras:
...Aukščiausiojo valia buvo tokia, kad dr. Jono Griniaus ir Alinos 

Grinienės palaikai sugrįžta drauge į Lietuvos žemę, iš kurios dvasiškai 
jie niekad nebuvo pasitraukę.

(Po to Kaimo meras nuodugniai supažindino dalyvius su abiejų 
velionių biografijomis bei jų nuveiktais darbais ir savo kalbą užbaigė 
tokiais žodžiais):

...Tegul ilsisi šie taurūs ir Lietuvai daug nusipelnę lietuviai 
Petrašiūnų pušų ramybėje, o jų atminimas ir geri darbai testiprina ir 
teįkvepia gyvuosius.

Prof. Vytautas Landsbergis, LR Seimo pirmininkas:
Lietuvos žemė priima pelenus dviejų savo šviesuolių, kuriems
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Dail. A. Mončio suprojektuotas paminklas ant dr. Jono Griniaus kapo 
Muenchene dabar puoš abiejų Grinių kapą Petrašiūnų kapinėse.

likimas lėmė gana ilgai gyventi svetur, ir kurie dabar sugrįžta čia visiems 
laikams. Tai literatūros mokslininkas ir visuomenės veikėjas prof. Jonas 
Grinius ir jo gyvenimo draugė, lietuvių visuomenės veikėja, ponia Alina 
Grinienė. Kiekvienas ją pažinojęs, bendravęs ir pamilęs, vadindavo ir 
tarpusavy kreipdavosi nežinia kieno duotu meilingu vardu - Ponytė... 
Tokia asmenybė, kaip buvo Alina Grinienė, palieka visiems ją 
pažinojusiems savo nepaprastą širdies šilumą, dvasios šviesybę. Tai 
turbūt ir yra svarbiausia, ką žmogus gali palikti šitoje žemėje, net ir 
pasitraukęs iš gyvųjų tarpo...

.. .Tegu būna brangus mums visiems jų atminimas ir tegu apie juos 
daugiau sužino Lietuvos žmonės!

Vidmantas Valiušaitis, Kauno savivaldybės sekretorius, Grinių laidojimo
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komisijos pirmininkas:

...Lietuvos žemei netrukus atiduosime palaikus dviejų kilnių 
asmenybių, apie kiekvieną iš kurių galima būtų daug pasakyti. Ypač, kad 
jos buvo labai skirtingos. Alina Grinienė - energinga visuomenininke, 
bendruomenininkė, organizatorė, globėja ir patarnautoja; Jonas Grinius - 
mokslo, knygos, kabinetinio darbo, ramybės ir susikaupimo ieškojęs 
rašto žmogus. Tačiau viena jiems abiems buvo bendra: tai buvo tvirtos ir 
išmintingos asmenybės, troškusios teisingesnio pasaulio ir Dievo 
įkvėptos heroinės, už gera kovojančios aukos dvasios...

...Aukščiausiojo valia jų abiejų palaikai Lietuvon sugrįžo drauge, 
todėl, stovėdamas prie atsivėrusios žemės ir atiduodamas jiems 
paskutinę pagarbą, norėčiau aptarti, kas buvo bendra ir kas jungė šias 
taurias, tokias skirtingas, bet taip vienodai Dievui ir Tėvynei 
pasišventusias asmenybes, ši svarbiausioji jungtis, mano nuomone, buvo 
giliai išgyventa krikščionybė ir įsisąmoninta ateitininkų ideologija. Jie 
abu buvo nepalaužiami idealistai, pasišventę tiesos, gėrio, grožio 
idealams, žmonės be jokio moralinio priekaišto...

.. .Alina ir Jonas Grimai gyvi būdami uoliai vykdė tai, ką dr. Grinius 
užrašė savo neoficialiame testamente ateitininkams: „Visiems
ateitininkams, moksleiviams ir studentams, kaip buvęs ,Ateities' 
redaktorius ir Federacijos tarybos narys, norėčiau linkėti būti žemės 
druska pasauly ir pirmiausia lietuvių tautoje. Žinau, kad tai nėra lengva, 
nes reikia padėti nemažai pastangų ir patirti nemalonumų net iš tikėjimo 
brolių, tačiau be krikščioniškos druskos gyvenimas pradeda pūti ir 
dvokti, o šūkis ,Visa atnaujinti Kristuje' gali tapti veidmaininga 
priedanga".

...Aukščiausia pagarba velionių darbams ir atminimams būtų 
gyvųjų ryžtis likti ta gerąja žemės druska mūsų tautos gyvenime.

Dr. Kęstutis Girnius, „Laisvosios Europos" radijo lietuvių skyriaus direktorius:

56 Lietuvoje, liko jai ištikimi visą savo gyvenimą. Net ir tais 
juodžiausiais metais, kai neatrodė, kad Lietuva kada nors atgaus 
nepriklausomybę, ir kai išeivijos jėgos pradėjo išsekti, o lietuvybės 
išlaikymo klausimas tapo problematiškas. Jiems nemažiau svarbi buvo ir 
katalikybė. Ponia Grinienė - Ponytė - visada rūpinosi ir Studijų savaičių, 
ir Muencheno parapijos gyvenimu. Dr. Grinius buvo žmogus, kuris 
neturėjo jokių abejonių katalikų mokymo tiesoms, jas visados gynė, 
nebijojo polemizuoti ir jautė pareigą katalikiškas pozicijas ginti net ir tais 
momentais, kai jas ginti buvo nebemadinga...

Jie abu buvo nepaprastai pareigingi žmonės... Pagaliau reikėtų 
pabrėžti ir jų dosnumą. Jų atviri namai, jų dosnumas tapo legendiniai.
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Septintame - aštuntame dešimtmetyje beveik kiekvienas po Europą 
keliaujantis lietuvių kilmės studentas žinojo, kad pas Grinius galės rasti 
prieglaudą... Ką Grinienė turėjo - davė visiems. Ir davė daugiau, ne 
kartą pasiskolindama iš kitų, kad galėtų ką nors sušelpti. Jų mirtis yra 
netektis visiems mums, kurie juos pažinojome.

Prof. Viktorija Daujotytė, literatūros mokslininkė:
Šiandien mes atsisveikiname su dviejų žmonių gyvenimais, tačiau 

mūsų liūdesys turi džiaugsmo atšvaitą. Džiaugsmo, kad šitiems 
žmonėms likimas buvo palankus, kad neleido atsiskirti ir leido jiems 
abiems sugrįžti į gimtąją žemę, kurios jie visą savo gyvenimą ilgėjosi. 
Lietuvos rašytojams, mokslininkams, humanitarams prof. dr. Jono 
Griniaus darbai tikrai yra žinomi... Mielą Aliną Grinienę man teko laimė 
pažinti Lietuviškųjų studijų savaitėje, iš arti pamatyti, suprasti ir pajusti, 
kas tai yra žmogiškumo talentas. Kas tai yra duoti žmonėms atvira 
širdimi ir didžiausiu džiaugsmu...

...Tegul būna lengva žemė mūsų lietuviškumo dvasios kūrėjams, 
puoselėtojams, tegul jų gyvenimas, jų lietuvybė būna pavyzdžiu mums 
visiems!

Petras Palilionis, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas:
Kadaise Kaune lankydamasis poetas Henrikas Nagys mums sakė: 

„Aš visvien grįšiu į Lietuvą. Jeigu negrįšiu aš - grįš mano pelenai."... Ir 
galvoju, kaip simboliška, kad šita Petrašiūnų žemė, šitas panteonas, 
jungia tokius iškilius, šviesius ir taurius žmones... Manau, kad mes visi 
turime būti amžinai dėkingi už jų kūrybos ir už jų lietuvybės 
žygdarbius...

Vygantas Malinauskas, Ateitininkų federacijos pirmininkas:
...Priklausau tai kartai, kuri neturėjo laimės pažinoti ir mažai 

tegirdėjo apie šiuos puikius žmones. Tačiau Alina ir Jonas Grimai 
priklauso tiems žmonėms, kurių įtaka, reikšmė bendruomenei, 
organizacijai nesibaigia su jų pačių gyvenimu...

Abu Griniai buvo principų žmonės, kuriems ateitininkų principai 
nebuvo tiktai teorija, žmonės, kurie savo gyvenimu paliudijo, kad 
Dovydaičio, Šalkauskio idėjos ir ideologija turi prasmę ir mūsų 
dienomis...

Tikuosi, kad dr. Jonas ir Alina Griniai mums, jaunajai ateitininkų 
kartai, nebus tik organizacijos praeitis. Jie yra mūsų organizacijos 
dabartis ir mūsų visų ateities dalis...
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Dr. Jonas Grinius 1962 m. su bičiuliais Čikagoje. Iš kairės-dr. K. Ambrozaitis, V. Būtėnas, 
S. Kungys, dr. Z. Brinkis, dr. j. Grinius, J. Baužys, A.Pargauskas, S. Daunys.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas:

Šiandien mes laidojam du iškilius Lietuvos patriotus - Aliną ir Joną. 
Šiandien mums yra ne liūdesio diena, bet pergalės diena — Lietuva 
laimėjo. Mes nesigailime tų, kurie mirė garbingai, bet gailimės tų, kurie 
pūsta Gariūnų turguje ir karčiamose...

Profesoriaus nepažinojau, bet mokiausi iš jo literatūros vadovėlio... 
Aliną Grinienę pažinojau gerai, pažinojau tą lietuvišką „dūšią", kuri 
viską atidavė kitiems...

Mums, senesniesiems, anie Lietuvos laisvės laikai yra palaimingi, 
kada auginome kviečius, bekonus, kada žaidėm krepšinį Europoje ir 
Lietuva garsėjo kaip valstybė, gražiai atsistatanti, gražiai kurianti ir 
dvasinį, ir ūkinį gyvenimą... Bet atėjo bolševikai, ir Lietuva pasruvo 
kraujuose... Pabūgusi teroro, dalis tautos pasitraukė į Vakarus. 
Atsimenu 1946 metų rudenį ir partizanai kalbėjo: gaila, kad žmonės 
pasitraukė... Bet vėliau pamatėm, kad gerai jie padarė, jog pasitraukė. 
Kitaip bolševikai būtų sunaikinę, kaip sunaikino generolą Juodišių ir 
tūkstančius karininkų, kaip sunaikino prof. Karsaviną, prie kurio mirties 
man teko dalyvauti. Jie būtų sunaikinę ir kitus, o Vakaruose jie parašė 
knygas ir labai daug pasitarnavo Lietuvos kultūrai...
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Taigi Dievas numatė kiekvienam jo kelią ir darbus. Ir Dievas vertins 
pagal tai, kaip jis atliko savo misiją. Kai žiūrime į Grinių gyvenimą, 
galime pasakyti, kad jie laimingi. Laimingi, nes jie galėjo sugrįžti. Deja, 
daugelis dar nesugrįžo. Negrįžo dar prof. Karsavinas ir šimtai iškilių 
lietuvių, kurie atidavė viską. Negrįžo dar į kapines ir partizanai. Mes 
juos užmiršome, o bolševikai ir neobolševikai net Seime dabar drįsta 
vadinti juos „banditais"...

Ir dar, man atrodo, kad reikia užsienio lietuviams tinkamai padėkoti. 
Juk tada, kai viskas buvo sunaikinta, kai pas mus buvo atkurti tik tie 
nelaimingi kolchozai, nebuvo kas Lietuvą atstovauja užsienyje. Vakarų 
lietuviai atstovavo! Jie ne tik kūrė kultūrą, bet ir „Kronikos" žinias 
paskleidė po pasaulį. Taigi būtina jiems padėkoti. O mes, deja, 
nepadėkojome. Mes net pilietybės jiems nedavėme. Davėme rusams, 
lenkams, kitiems, o lietuviams nedavėme...

... Jeigu mes norime, kad tauta įvertintų savo vaikus ir iš praeities 
mokytųsi, reikia tą praeitį atkurti... reikia kurti naują, demokratinę, 
šventą, pasiturinčią Lietuvą, o patriotų ir darbininkų užteks.

...Dieve, būk gailestingas šitiems įnirusiems, ir duok visiems 
lietuviams sugrįžti į savo Tėvynę!
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Lietuvos filialo tarybos pirmininką 

JONĄ KAIREVIČIŲ,

jo mylimam tėvui mirus, nuoširdžiai užjaučia 
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LIETUVIŲ TAUTOS KANČIŲ KELIAI
Kelios mintys beskaitant Algirdo Šerėno knygą 

HENRIKAS KUDREIKIS

Algirdas Šerėnas, dar būdamas jaunas vyras, buvo ištremtas į 
Komijos gulagus, kur ir liko gyventi. Paskutiniu laiku jis rinko ir sudarė 
didelį dokumentinio pobūdžio veikalą apie lietuvių kančias šiame 
piktame žemės kampe. Remiantis Syktyvkaro „Memorialo" duomenimis, 
komunistinės priespaudos metais per Komijos respublikos stovyklas 
perėjo kas ketvirtas SSSR kalinys.

Buvęs Komijos KGB archyvo viršininkas plk. V. Polesčikovas rašė: 
„Reikia paskelbti siaubingus to meto piktadarystės faktus, o valstybė 
privalo atsiprašyti tų, kurie nuo šių žvėriškumų nukentėjo. Pagaliau mes 
turime bent pažymėti masinių sušaudimų vietas. Juk jos žinomos... Aš 
netgi žinau žmogų, kuris vykdė sušaudymus. Žinau ir tai, kad kartą jie 
išvežė žmones sušaudyti į Verchnyj Čovo rajoną, o spiritą (jiems skirtą 
stiklinę) išgėrė dar prieš pradėdami darbą. Dėl to vieno žmogaus 
nenušovė, o tik sužeidė. Kadangi baigėsi jiems išduotų šovinių norma, 
tai pastarąjį jie pribaigė kastuvais."

Po XX Komunistų partijos suvažiavimo, kai Chruščiovas viešai 
paskelbė apie savosios santvarkos žvėriškumus, aklai kvailinamai tautai 
buvo kalama pasaka, kad tikrieji komunistai neprisidėjo prie kankinimų, 
kad dėl visko buvo kaltas Berija ir šiek tiek Stalinas. Esą tautų genocido 
metais NKVD iškilo virš partijos ir naikino komunistus leniniečius (lyg 
Leninas būtų buvęs mažesnis kraugerys negu Stalinas). Buvo kalbama 
apie 1937 - 39 žudynes, bet begėdiškai nutylimi siautėjimai, ypač 
pokaryje, Baltijos valstybėse ir Ukrainoje...

1941 m. birželio tremtinių tragedija

Algirdui Šerėnui buvo nelengva prieiti prie Komijos srities KPPS 
archyvo. Susipažinti su dokumentais galėjo tik partinė nomenklatūra ir 
moksliniai darbuotojai, tyrinėję Komijos komunistų partijos istoriją. 1993 
m. rugpjūčio mėn., „Memorialo" draugijai padedant, jis pateko į Komijos 
stovyklų politinio skyriaus archyvą. Patys baisiausi partinės viršūnės - 
MVD ir KGB baudžiamųjų organų - archyvai kol kas tyrinėtojams buvo 
neprieinami, arba jie buvo jau sunaikinti.

1941 m. birželio tremtiniai - daugiausia Lietuvos mokytojai bei kiti 
inteligentai, kurie atsidūrė Vorkutos srityje, patyrė baisias kančias. Gyvų 
vargu gal liko vienas ar du procentai.

Geležinkelio magistralė buvo pradėta tiesti iš abiejų pusių - nuo
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Vorkutos šiaurėje ir nuo Kotlaso pietuose. Ten ir privežė daugybę 
kalinių. Žmonės triūsė kaip skruzdelės bet kokiu oru, pustant ar šaltyje, 
dieną ar naktį. Pietiniame ir viduriniame busimojo kelio ruože driekėsi 
pelkės, ištisi neįžengiamų miškų masyvai, šiaurėje pereidami į pelkėtą 
tundrą. Pelkės tęsėsi 15 - 20 km., jų gylis siekdavo tris metrus ir daugiau. 
Šiaurinė gamta žiauri. Vasarą kalinius kankino uodų ir juodų muselių 
debesys, pavasarį ir rudenį įgrįsdavo vandens sriautai, purvas ir 
neišbrendamos pelkės. Žiemą kraujas stingo nuo žiaurių šalčių ir pūgų. 
Tundroje užuovėjos nerasi. Į šiaurę nuo Abezės spigino 50-ties laipsnių 
šalčiai, o pučiant vėjui dar šalčiau. Pūgos per metus siausdavo daugiau 
kaip šimtą dienų.

Į šiaurės statybos ruožą atvežė ar atvarė tūkstančius lietuvių. Gyvų 
išliko tik vienas kitas. Duonos davinį 1942 m. sumažino. Kuo mažiau 
duonos, tuo daugiau vogė stovyklos vadovybė. Žuvo paskutiniai 
darbininkai. Seidos rajone, kur taip pat buvo daug lietuvių, buvo įrengti 
barakai, bet beveik nekūrenami, barakuose purvas, drėgna, tamsu, šalta. 
Gultai purvini, patalynės ir baltinių pamainos nėra, todėl pilna utėlių. 
Kolonose kaliniai buvo mušami. Užfiksuoti faktai, kad sergantys kaliniai 
buvo varomi į darbą, uždaromi į šaltus izoliatorius, kur ir mirdavo. 
Maitinimas nebuvo kontroliuojamas, dėl to kaliniams skirti produktai 
išvagiami. Vargu ar darbininkams tekdavo 50% jiems skirto maisto. 
Sargybiniai buvo rūstūs ir beširdžiai, išmokyti neapkęsti liaudies priešų 
- buožių, buržujų ir t.t. Tai klasinė neapykanta atėjūnams, nors ir ne savo 
valia patekusiems į jų taigą ar tundrą. Prasidėjus karui, daugelis vietos 
gyventojų buvo paimti į frontą. Nepaimti liko aktyvistai komjaunuoliai, 
partiniai, tad degantys karščiausia neapykanta kaliniams. Atsiųsti komių 
senukai, 50-ties metų ir senesni, nebuvo geresni už savo sūnus: ir jie 
buvo žiaurūs, nepaperkami, negailestingi, uolūs sovietiniai tarnautojai.

Pečiorlago skyriaus darbo kolonos, atrodo, gyveno palapinėse, 
kurios buvo neapšildytos, virtuvės nebaigtos. Nebuvo džiovyklų, kur 
kaliniai būtų galėję išsidžiovinti rūbus ir avalynę. Visi kaliniai buvo 
utėlėti. Daugelis jų, išvaryti į darbą sirgdami, atgal gyvi nebegrįždavo. 
Ligonius kartais guldydavo ant grindų, kur laužų ir palapinių „šiluma" 
žiemos metu prie geležinkelio Kozva - Vorkuta buvo tikras kelias į mirtį. 
Vien tik 1941 m. žiemą Abezės rajone iš penkiasdešimties tūkstančių 
kalinių nuo bado, šalčio ir nepakeliamo darbo mirė keturiasdešimt 
tūkstančių. Iš to skaičiaus 15% buvo lietuvių.

Prano Žižmaro likimas

Žymus vilnietis sportininkas Pranas Žižmaras, 1938 metais apgynęs 
lietuvių garbę, nugalėdamas dvikovoje lenkų karininką, įžeidusi lietuvių 
tautą, kaip ir daugelis lietuvių patriotų atsidūrė Pečioros stovyklose.
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Algirdas Šerėnas, Vorkutos mirties lageriai. 672 psl., 
redagavo Dalia Kuodytė. Išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centras ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, 1997 Vilniuje.

A. Šerėnas, kuris nepaprastai gerbė Žižmarą, surado jo kalinimo ir 
mirties dokumentus (Byla nr. 49692 - Sevdvinlagas). Žižmaras, pasirodo, 
perėjo per serijas tardymų, patyrė čekistų „specpriemones" (čekistai 
vengė vartoti žodį kankinimai). Nieko tačiau nepasiekę su 
„specpriemonėmis", nutarė jį paveikti psichologiškai, uždarydami jį į 
vienutę.

Medicininio patikrinimo formuliare užrašyta: randas po didžiojo 
blauzdikaulio lūžio. Tačiau jis vistiek buvo paskirtas darbams, nors tai 
buvo visiškai ne koks randas, o neužgyjamas atviras lūžis - tardytojo 
Abramovičiaus žiaurumo liudijimas. Čekistai kaulalaužiai tardydami 
stengėsi mušti per blauzdų kaulus, neapdengtus minkštųjų audinių. O 
stovykliniai medikai į tai visai nekreipė dėmesio. Generolui Juozui 
Juodišiui po tardymo Norilske taip pat panašiai buvo sulaužyti abiejų 
kojų blauzdikauliai.

Pranas Žižmaras mirė 1944 m. spalio 27 d. Archangelsko srities 
stovyklos Centrinėje ligoninėje, Šangalos stotyje. Sprendžiant iš 
oficialaus akto, jis buvo užkastas bendroje duobėje, be karsto. Algirdas 
Šerėnas rašo: „Taip baigėsi mano vaikystės dievaičio, šauniojo Lietuvos 
sūnaus Prano Žižmaro paskutinis sovietinio pragaro ratas. Jo nepalaužė 
okupantai lenkai, 1933 metais uždarę į sunkiųjų darbų kalėjimą; 
nepalaužė budelis Abramovičius; neįstengė pribaigti Centrinės ligoninės 
vyr. gydytoja Sacharova. Jis žuvo nenugalėtas. Tiesiant Severo - Pečoros 
geležinkelio magistralę bendruose darbuose dirbę kaliniai neištverdavo 
ilgiau kaip tris mėnesius. Žižmaras išlaikė triskart ilgiau."

Kyla klausimas, kodėl Žižmaras, kaip buvęs Lenkijos pilietis, 
neužsirašė į Anderso lenkų korpą. Užsirašiusieji visi iš Sibiro gulagų 
buvo išleisti. Galima spėti, kad jis nenorėjo turėti nieko bendro su 
lenkais.
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APIE PRIESAGAS IR KULTŪRĄ
ANTANAS DUNDZILA

1997 metų laisvę" 126 nr. "Skaitytojų žodyje" (psl.6) vieno laiško 
autorius jautriai reagavo į to paties žurnalo 125-tame numeryje viename 
straipsnyje naudotus išsireiškimus kaip "ruselis" (psl. 37) ir "žydelis" 
(psl. 39, 40). Dėstydamas tuo reikalu savo kritišką pažiūrą, laiško 
autorius panaudojo tokius pavyzdžius, kaip " lietuviukas vyskupėlis 
Borisevičius", "poetukas Brazdžionis" ir pakedeno dar kelias kitas mintis 
Jis teigė, kad aname straipsnyje redaktoriaus neišbrauktomis frazėmis 
buvo menkinama tam tikrų asmenų kilmė, ir kad tai esanti beprasmė 
mūsų kultūringumo stoka. Laišką skaitant, susidarė įspūdis, kad žurnalo 
redaktorius kartu su 125 numery išspausdinto pasakojimo bei straipsnio 
autoriais įvykdęs kokį tai prasižengimą, gal net nusižengimą.

Vengiant asmeniškumų ir todėl čia neminint nei laiško, nei straipsnio 
autorių pavardžių, į laiške iškeltą klausimą vis dėlto verta giliau 
pasižiūrėti ir viešai užstoti tiek "Į laisvę" redaktorių, tiek ir 125-tame 
numeryje tūpusio pasakojimo bei straipsnio autorius.

Kai, šio laiško paskatintas, dar kartą atidžiai perskaičiau aną 
straipsnį su "ruseliu" ir "žydeliu", tai pasidarė visiškai aišku, kad tas 
pasakojimas ir iš jo išplaukęs straipsnis buvo perduoti labai ramiu tonu, 
be kokių nors kaltinimų, be inkriminacijos, be bandymo anuos budelius 
ar sistemą savo žodžiais paniekinti, be šauksmo į Dievą jiems bausmės, ir 
t.t. Straipsnyje buvo aprašyti baisūs nusikaltimai - nekalto žmogaus 
persekiojimas, kankinimas bei baudimas - ir visa tai perduota, sakyčiau, 
labai kultūringai. Tas straipsnio tonas, kaip matysime, atsispindės ir 
mažybinių-malonybinių daiktavardžių panaudojime.

Paprastai, kasdieniškai žvelgiant, nei "žydelio" , nei "ruselio" žodžių 
naudojimas šių žmonių kilmės nemenkina. Tereikia prisiminti 
"piemenėlį", "bernelį", kaimo moterėlių (čia, gink Dieve, nebandau 
Lietuvos kaimo moterų žeminti) meiliai ir su pagarba tariamą "kunigėlį" 
ir t.t. Jei piemenėlis ar piemenukas ir gali būti tam tikra prasme suprastas 
kaip mažas, pvz., savo ūgiu ar menku patyrimu ganyklose, - tai 
"kunigėlio" samprata tikrai kitokia. Malonybinius ar mažybinius 
daiktavardžius mūsų didysis klasikas Vincas Krėvė buvo paskyręs tik 
kilniems savo Dainavos šalies padavimų veikėjams, o apie mūsų priešus 
jis taip rašė: "Krito vokietis drėgnon žemėn žodžio neprataręs..." Vincas 
Kudirka savo "Viršininkuose" naudojo abi formas: "Labiausiai nusiminę 
žydai..." ir "...nusiuntė pas rabiną du gudresniu žydeliu..." Nei gudrūs 
žydai, nei kariškai stiprūs vokiečiai šiais žodžiais vienaip ar kitaip čia 
nemenkinami, šių formų menkinantis ar nemenkinantis pobūdis gali 
išryškėti tik šiek tiek įsigilinus į rašinį.
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Jei "-elio" panaudojimas skaitytojui vis dar būtų nepriimtinas, tai 
siūloma apie tą žodį galvoti bent jį supančioje sakinio apimtyje. 
Charakteringa, kad tame straipsnyje žydelis Starkus nupieštas kaip 
bejėgis, tačiau gana simpatingas žmogus, sakyčiau, visai atitinkantis 
"-elio" malonybinės priesagos panaudojimą. Šiltai kalbama ir apie 
besikeikiantį ruselį-stribą, kuris kraujuojančiam kaliniui šiek tiek net 
pagelbėjo.

Kitas dalykas - tai laiško autoriaus užuomina, lyg ir palyginanti 
žmonijai žiauriai nusikaltusios santvarkos žemus pareigūnus su lietuvių 
tautos didžiosiomis asmenybėmis, kaip kankiniu vysk. V. Borisevičium 
ir poetu B. Brazdžioniu. Čia ir skonio, ir logikos stoka. Jei tie 
pareigūnėliai, būdami tikrai žemo lygio, maži, didelės santvarkos 
įrankiai (ir čia nieko nei meilaus, nei žeminančio apie juos nebandau 
pasakyti!), būtų tarnavę nacių, o ne bolševikų pusėje, juos dabar 
tikriausiai gaudytų ir teistų Amerikos OSI (Office of Special 
Investigation) įstaiga. Tačiau laiške jie pastatomi šalia net neeilinių, 
Bažnyčios šventimais paženklintų ar popiežiaus ordinu apdovanotų 
asmenybių.

Pagaliau, autoriteto vardan atsiverskime 1996 metais Vilniuje 
Lietuvių kalbos instituto paruoštą ir Mokslo ir enciklopedijų leidyklos 
išleistą "Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką". Jos puslapiuose priesaga 
"-elis" šitaip aptariama: (1) mažumo, (2) malonumo, (3) ir mažumo, ir 
malonumo, (4) menkumo, niekinimo, (6) didumo ir (7) kokios nors 
specifinės reikšmės dariniai. Ten pat (psl.87) teigiama, kad "didelė dalis 
lietuvių kalbos deminutyvų ... bent kiek ryškesnio ekspresyvumo bei 
emocianalumo atspalvio neturi". Kam įdomu, ten dar teigiama, kad iš 
viso priesagų žinoma apie 80.

Taigi šio svarstymo išvada būtų tokia: nei žurnalo redaktorius, nei to 
straipsnio autoriai neprasižengė, nenusikalto. Lietuviškos priesagos 
"-elio" panaudojimu nei suminėto žydo, nei ruso kilmė nebuvo pajuokta 
ir sumenkinta. Kita vertus, gal greičiau reiktų gailėtis, kad šiaip jau savo 
žodžių formomis turtinga lietuvių kalba šalia mažybinių bei 
malonybinių daiktavardžių neturi priesagų žvėrybiniams ar kokiems 
niekšybiniams daiktavardžiams. Kaip šio šimtmečio Lietuvos istorija bei 
šis aiškinimasis parodė, tokių priesagų reikia...
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Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI

Jadvygai ir Adolfui Damušiams 
1009 N.Ocean Blvd. Apt.411 
Pompano Beach, FL 33062

Didžiai Gerbiami Sukaktuvininkai,

garbingų ir retų sukaktuvių proga sveikiname Jus tarybos ir 
valdybos vardu, linkėdami geros sveikatos ir dar daug saulėtų ir 
kūrybingų bendrų metų!

Esame dėkingi už bičiulišką bendravimą, mūsų darbų planavimą ir 
veiklos gaires. Jūsų spaudos ir rašto darbai žymiai prisidėjo prie 
lietuvių kultūros ugdymo, siekiant pilnutinės demokratijos. Linkime 
dar daug laimingų metų ir asmeninės ramybės, kartu keliaujant 
gyvenimo rudeniu.

Į LAISVĘ FONDO VALDYBA 

1997 m. gruodžio mėn. 26 d.

Damušių šeima garbingos sukakties Šventėje Floridoje 1997 gruodžio 26 d.
Iš kairės - Saulius, Jadvyga, Gintė, dr. Adolfas ir dr. Vytenis Damušiai. (Nuotr. K.Ambrozaičio).
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ŽMONĖS IR [VYKIAI

Bernardas Brazdžionis šių metų 
pradžioje buvo pagerbtas šv. Tėvo 
Jono-Pauliaus II ir apdovanotas "už 
nuopelnus Katalikų Bažnyčiai ir lietu
vių tautai" šv. Grigaliaus Didžiojo or
dinu. Ordinas Bernardui Brazdžioniui 
buvo įteiktas sausio 10 d. Los Angeles 
katedroje.

Gabrielius Žemkalnis, prof. Vy
tauto Landsbergio brolis, gyvenąs 
Australijoje, buvo pakviestas atsto
vauti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei prie Lietuvos Respublikos Seimo 
ir vasario mėn. jau atvyko į Vilnių.

Pilypas Narutis X-jame Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, įvykusiame 
1997 m. lapkričio mėn. Čikagoje, suor
ganizavo 1941 metų sukilimo pa

minėjimo sesiją ir jai vadovavo. Sesi
joje buvo įdomūs Mykolo Naujo
kaičio, Jono Damausko, dr. Kazio Am
brazaičio, Stasės Petersonienės, Juozo 
Mečio ir kitų pranešimai.

Amb. Vytautui A. Dambravai 
buvo įteiktas Jungtinių Amerikos Val
stybių garbės medalis "už nepapras
tus nuopelnus ir ilgametį drau
giškumą valstybei". Amb. Dambrava 
daugelį metų dirbo JAV diplomatinėje 
tarnyboje, o dabar atstovauja Lietuvos 
Respublikai Venezueloje ir kitose 
Pietų Amerikos valstybėse.

Paulius Jurkus, mūsų žurnalo re
dakcijos narys, ilgametis "Darbinin
ko" redaktorius, poetas, rašytojas, 
menininkas, keliolikos leidinių autori-

Bemardas Brazdžionis ir a.a. Juozas Mikonis kažkuriais metais Dainavos studijų savaitėje.
(Nuotr. V.Maželio).
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us praėjusią 1997 metų vasarą 
atšventė savo 80-ties metų gyvenimo 
sukaktį. Sveikiname!

Vysk. Jonas Boruta neseniai 
buvo išrinktas naujuoju Lietuvių kata
likų mokslo akademijos prezidentu. 
Rinkimai į valdybą buvo vykdomi ko
respondenciniu būdu. LKMA buvo 
įkurta 1922 metais, bet okupacijų lai
kais akademijos veikla galėjo vystytis 
tik užsienyje. 1990 metais akademijos 
vadovybė vėl sugrįžo į Lietuvą.

Česlovo Grincevičiaus atminties 
paroda, minint velionio 85-tąsias gi
mimo metines, šiuo metu vyksta Mai
ronio lietuvių literatūros muziejuje. 
Eksponatais pasirūpino ir parodą su
rengė to muziejaus darbuotoja Virgi
nija Paplauskienė. Parodoje galima 
matyti įvairias nuotraukas, rank
raščius, laiškus, knygas, - viską, kas 
surišta su a.a. Česlovo Grincevičiaus 
gyvenimu.

Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba, paskutiniu laiku buvusi New 
Yorke, šių metų pradžioje perkelta į 
Čikagą. Į naująją valdybą išrinkti šie 
asmenys: Stasys Džiugas, Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė, Audrė Kubiliūtė- 
Daulienė, Stasė Petersonienė ir Alfon
sas Tyruolis - Šešplaukis.

Alfonsui Nykai-Niliūnui š.m. 
vasario mėn. Vilniuje buvo paskirta 
Lietuvos valstybinė (kažkodėl vis dar 
vadinama "nacionalinė") kultūros ir 
meno premija už neseniai išleistą poe
zijos rinkinį "Eilėraščiai" ir už kritikos 
straipsnių rinkinį "Temos ir variaci
jos". A. Nyka-Niliūnas, nuolat gyve
nantis Baltimorėje, dalyvavo premijų 
įteikimo šventėje Vilniaus Menininkų 
rūmuose.

Prof. dr. Vytauto Vardžio atmini
mui Oklahomos universitete tuoj po jo 
mirties buvo įsteigta speciali premija- 
atžymėjimas už geriausią to universi-
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teto studentų mokslinį darbą politolo
gijos srityje. Praeitą rudenį Oklaho
mos u-to Politinių mokslų departa
mentas šią Vytauto Vardžio premiją 
suteikė politinių mokslų doktorantui 
Mark Gismondi.

Stasys Džiugas Raseinių vie
šojoje bibliotekoje 1996 metais įsteigė 
knygų fondą, pasiuntęs į šią biblio
teką daug knygų, enciklopedijų ir kitų 
įvairių periodikos leidinių, kuriuos 
buvo sukaupęs per 50 metų. Knygos 
yra paženklintos specialiu antspaudu 
ir ekslibrisu. Apie St. Džiugą ir jo 
fondą Raseiniuose leidžiamo "Naujo 
ryto" vasario 11d. laidoje buvo platus 
aprašymas antrašte "Kraštiečio S. 
Džiugo fondas - didelis turtas".

Dr. Juozas Kazickas, žymus JAV 
lietuvių ekonomistas ir verslininkas, 
bendrovės "Omnitel" vadovas, nese
niai Kauno Technologijos u-to Tele
komunikacijos dep-to studentams

įsteigė dvi metines stipendijas po 600 
dol. Jis taip pat paskyrė ir 3,000 dol. fi
nansinę paramą to paties universiteto 
dėstytojui.

"Vienui vieni" - taip manoma 
pavadinti filmą apie Lietuvos parti
zanų kovas 1947-1951 m. Bemaž 4 vai. 
filmas planuojamas pradėti dar šią va
sarą. Jis bus filmuojamas ir Lietuvoje, 
ir kai kuriose Europos valstybėse, kur 
anuomet reiškėsi iš Lietuvos atsiųsti 
partizanai kaip Daumantas ir kt. Fil
mo idėją ir filmavimą remia Krašto 
apsaugos ministerija.

Lietuvių Fondas, įsteigtas JAV 
prieš 35 metus, sutelkė jau bemaž 9 
mil. dolerių. Per tą laiką iš procentų 
lietuviškiems reikalams ir ypač lietu
vybės palaikymui buvo paskirta virš 4 
milijonai dolerių. 1997 metais buvo 
paskirta rekordinė 598.080 dol. suma.

DAINAVAI-40 METŲ

Dainava - jaunimo stovyklavietė, 
esanti Mičigano valstijoje, šiemet 
švenčia savo 40-ties metų sukaktį, 
šioje nepaprasto lietuviškos gamtos 
grožio vietovėje vasaromis vyksta 
ateitininkų jaunimo ir sendraugių

stovyklos, studijų savaitėms renkasi 
Lietuvių Fronto bičiuliai, mokytojai ir 
kt. Dainavos įkūrimas 1957 metais 
buvo didžiulis dr. Adolfo Damušio ir 
Lietuvių Romos katalikų federacijos 
nuopelnas, šiuo metu Dainavos 
tarybai vadovauja Vytas Petrulis.
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NEBESULAUKSIME SUGRĮŽTANT

ROMAS A. ŠATAS mirė Floridoje 1997 spalio 31 d. Gimė 1921 
m. Kaune, ten pat studijavo VDU-te, vėliau studijas tęsė 
Tuebingeno (Vokietijoje) ir JAV universitetuose. Buvo garsus 
fizikas, dirbo JAV armijos laboratorijose ir erdvių tyrinėjimo 
įstaigose. Kaip rezistentas 1941 m. sukilime buvo sukilėlių 
pogrindžio radijo tvarkytojas, priklausė Lietuvių Frontui, LF 
bičiuliams, ateitininkams.

Dr. BRONIUS KRAKAITIS mirė 1997 lapkričio 15 d. Čikagoje. 
Gimė 1920 m. Lankeliškiuose, Vilkaviškio apskr., Voketijoje 
baigė Hanoverio aukšt. veterinarijos akademiją, gavo 
veterinarijos daktaro laipsnį. Savo profesijoje dirbo Vokietijoje, 
vėliau JAV. Paskutiniu laiku gyveno Palos Hills, IL. Buvo 
aktyvus Lietuvių Fronto bičiulis, ateitininkas, dažnai 
dalyvaudavo studijų savaitėse Dainavoje. Palaidotas Kanadoje, 
Mississauga, Ontario, lietuvių šv. Jono kapinėse.

ALINA GRINIENĖ mirė Vokietijoje 1998 m. sausio 16 d. 
(Plačiau apie ją skaitykite šiame numeryje spausdinamą specialų 
reportažą.)

JUOZAS MIKONIS, gimęs 1918 m. Panevėžio apskr., Smilgių 
vlsč., mirė Clevelande 1998 vasario 1 d. Buvo Lietuvių Fronto 
bičiulių narys, daugelį metų vadovavęs LFB Centro valdybai ir 
Clevelando LFB sambūriui. Priklausė ateitininkams, Lietuvių 
Bendruomenei. Abu su žmona Marija dosniai rėmė Dainavos 
stovyklavietę, Į laisvę fondą, "Į laisvę" žurnalą ir kitas 
organizacijas bei spaudą. Velionis palaidotas Clevelando Visų 
sielų kapinėse.

Dr. VINCAS ŠMULKŠTYS mirė Čikagoje 1998 m. kovo 9 d., 
sulaukęs 82 metų amžiaus. Buvo baigęs Kauno VD universitetą, 
vėliau Tuebingene (Vokietijoje) gavo lotynų kalbos doktoratą. 
Paskutiniu laiku gyveno Čikagoje. Buvo ateitininkas, priklausė 
Lietuvių Fronto bičiuliams, kartu su žmona Aldona buvo dosnūs 
lietuviškos veiklos ir spaudos rėmėjai. Palaidotas lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Laucė, KARŪNA IR KA
LAVIJAS, istorinis romanas, kuriame 
Lietuvos krikšto Žalgirio mūšio fone 
autorius kiek neįprastai atveria Jogai
los ir Vytauto Didžiojo asmenybes. 
Kietais viršeliais, 639 psl. knygą 1995 
m. išleido Vaga Vilniuje. Viršelio dail. 
Romas Orantas.

Aldona Vasiliauskienė, GYVE
NIMAS DIEVUI IR LIETUVAI. Prela
to dr. Juozo Prunskio gyvenimo ir 
darbų aprašymas jo 90 metų amžiaus 
ir 65 m. kunigystės jubiliejų proga. 
Knyga 287 psl., gausiai iliustruota, 
išleista 1997 m. paties sukaktuvininko 
lėšomis, spausdinta "Utenos spaus
tuvėje".

LITHUANIAN PAPERS, VOL
UME 11 - 1997. Kasmetinis Lietuvių 
studijų draugijos Tasmanijos universi
tete, Australijoje, leidinys, kuriame 
angliškai rašoma Lietuvos gyvenimą 
liečiančiais klausimais. Straipsnių au
toriai - lietuviai ir svetimtaučiai. Re
daguoja A.P. Taškūnas. Adresas: P.O. 
Box 777, Sandy Bay, Tas.7006, Austra
lia.

Juoze Krištolaitytė, NEDAI
NUOTI ŽODŽIAI, Eilėraščiai. Tai pir
masis mūsų žinomos operos solistės, 
o dabar ir poetės, poezijos rinkinys. 
Jame skaitytojas pajus nepaprastai 
jautrius poezijos posmus, išsakančius 
dvasinį poetės santykį su Tėvyne, jos 
prisiminimais, su jos dabartinio pa
saulio dienomis svetimoje padangėje, 
šį 127 psl. rinkinį 1997 m. išleido 
Tėvynės mylėtojų draugija, Addison, 
Illinois.

Vytautas Landsbergis, LŪŽIS 
PRIE BALTIJOS, politinė autobiografi
ja. Pradėjęs savo atsiminimus lemtin-

gais 1991 m. sausio įvykiais, Vytautas 
Landsbergis jautriai prisimena savo 
gyvenimo jaunystės dienas, nuodug
niai pasakoja apie Atgimimo laiko
tarpį, Sąjūdžio nutiestą kelią į Neprik
lausomybę ir sunkius pirmuosius 
žingsnius ją atstačius. Knyga įdomi, 
parašyta sklandžiai, gausiai iliustruo
ta. Joje 342 puslapiai. Išleido 1997 m. 
"Vagos" leidykla Vilniuje.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA - Jubiliejinės 
1992 metų konferencijos medžiaga. 
Išleido Lietuvos genocido ir rezisten
cijos tyrimų centras, Vilnius 1997. Re
dagavo Mindaugas Bloznelis. Gražus 
96 psl. leidinys.

Vytautas Volertas, MEILĖ 
ŽOLEI. Pasakojimai, novelės. Ir vėl 
nauja V. Volerto pasakojimų knyga, 
pilna lakios vaizduotės ir skaitytoją 
pagaunančių atsitikimų. 248 psl. kny
goje surašytos net 29 istorijos, visos la
bai lengvai skaitomos. Gal kiek sun
kiau perskaitomas pats knygos
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pavadinimas viršelyje, bet čia jau ne 
rašytojo kaltė. Išleido 1997m. į laisvę 
fondas, spausdino "Morkūno ir Ko" 
spaustuvė Kaune.

Apolinaras Petras Bagdonas,
VAI TOLI, TOLI... Tai aštuntasis A.P. 
Bagdono poezijos leidinys, kuriame 
sukaupti patys vėliausi jo eilėraščiai. 
Kai kurie jų parašyti žemaitiškai, pri
simenantys praeities kelius ir 
žydinčias lankas. Ši 94 psl. poezijos 
knygelė išleista 1996 metais Vilniuje.

Jonas Vytautas Nistelis, EILĖS 
TYLUMAI. Tai nedidelis rinkinys 
"vienišo, niekam nežinomo kūrėjo", iš 
profesijos architekto, poezijos, rašytos 
anais sovietiniais laikais, nuo 1940 iki 
poeto mirties 1946 metais. Knyga 128 
psl., išleista "Saulės deltos" leidyklos 
Šiauliuose.

PRELATAS JUOZAS PRUNSKIS. 
Gausiai spalvotomis nuotraukomis 
iliustruotas 24 psl. leidiny apie Jubili
atą ir jo 90-mečio iškilmes. Sudarė H. 
Jasiūnas, gražiai išleido LKM Akade
mija 1998 m. Vilniuje.

1941 BIRŽELIO 21-25 SU
KILĖLIAI. MARDOSŲ KUOPA. Nuo
traukos ir aprašymai apie kpt. Jono 
Noreikos - generolo "Vėtros" ir jo 
Mardosų kuopos vyrų žygius ir li
kimą. Šį nedidelį, bet labai gražiai 
išleistą, spalvotą 36 psl. leidinį sudarė 
Damijonas Riauka ir Albinas Kijaus- 
kas. Išleido 1998 m. "Atmintis" 
Kaune.

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE, re
dagavo dr. Vytautas S. Vardys. Re
daktoriui V. Vardžiui 1993 metais mi
rus, šio didžiai vertingo ir ilgai laukto 
veikalo išleidimas užsitęsė iki 1997 
.metų. Knygoje sutelkta 10-ties mūsų 
istorikų bei mokslininkų net 19 straip
snių, kuriuose rašoma apie nueitą

krikščionybės Lietuvoje kelią, labai 
nuodugniai ir tiksliai supažindinama 
su sovietinės okupacijos priespauda ir 
su Bažnyčios jai pasipriešinimu. Kny
ga 572 psl., iliustruota, išleido Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus komite
tas, spausdino "Draugo" spaustuvė

Tęsinys iš 11 psl.

Mums bandantiems išlaikyti šį studijų 
centrą Tasmanijos universitete, t.y., 
pačiame pasaulio pakraštyje, jūsų 
žurnalas yra ypač vertingas. Stiprūs 
autoriai, istoriniai svarbūs straipsniai. 
Malonu, kad net radote vietos pa
minėti ir mūsų leidžiamą žurnalą 
"Lithuanian Papers". Ačiū!

Didžiausias mūsų užsimo-jimas da
bar yra - nusiųsti vieną lietuvį stu
dentą iš Tasmanijos į AABS konferen
ciją, įvyksiančią Bloomington'e š.m. 
birželio 19-21 d. Labai svarbu, kad 
jaunuolis pamatytų platesnius aki
račius.

Algis Taškūnas, 
"Lithuanian Papers" redaktorius
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"Į LAISVĘ" 1997 METŲ AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame lietuviškos spaudos rėmėjui 
LIETUVIŲ FONDUI,

1997 metais "I laisvę" žurnalui 
paskyrusiam 1,000 dol. paramą

Garbės rėmėjai:
Dr. K. Ambrazaitis, K. Bružas, R. Gurauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. 
Pakulienė, prel. J. Prunskis, A. Raulinaitis, VI. Sinkus, K. Šakys, dr. J. 
Šalna, A. Šmulkštienė, A. Sutkuvienė, V. Volertas, dr. P. Žemaitis.

Garbės prenumeratoriai:
J. Ambrizas, M. Bajorūnienė, A Balsys, P.Baltis, Br. Barisas, V. Barisas, A. 
Barzdukas, A.G. Bražėnas, V. Bražėnas, A. Bumbulis, dr. S. Čepas, V. 
Čepėnas, dr. A. Čepulis, A. Damijonaitis, J. Darnusis, G. Dragūnas, I. 
Eitmanienė, J. Gelumbauskas, J. Grinius, dr. A.B. Gleveckas, A. 
Gurevičius, S. Jelionienė, dr.A. Juozevičienė,V. Kazlauskas, M. Kevalaitis, 
kun. M. Kirkilas, Br. Krakaitis, J. Krikščiūnas, kun. V. Krikščiūnevičius, 
prel. J. Kučingis, Č. Kuras, V. Kuzminskas, V. Laniauskas, St. 
Laniauskienė, K. Lembertas, J. Lukoševičius, dr. V. Majauskas, I. Mališka, 
V. Mažeika, J. Mikaila, dr. Br. Mikonis, D. Mikulskytė, V. Milukas, V. 
Montvilas, K. Norvilą, dr. P. Pacys, kun. J. Pakalniškis, Br. Paliulis, J.P. 
Pažemėnas, V. Petrulis, kun. V. Pikturną, B. Polikaitis, dr. Z. Prūsas, 
A.Pumputis, V. Rastoms, dr. A. Razma, L. Reivydas, V. Rociūnas, St. 
Rudys, J. Salys, G. Sirutienė, V. Skladaitis, D. Stankaitienė, C. Surdokas, 
dr. J. Stikliorius, A. Šatas, A. Šešplaukis, V. Šilas, dr. A.Šležas, V. 
Tumasonienė, prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, J. Vasaris, V. Vidugiris,
K. ir V. Volertai, kun. V. Volertas, V. Žiaugra, St. Žilevičius, O. 
Žilionienė, J.Žygas.

Aukotojai:
D. Augienė, E. Baršketis, T.Blinstrubas, G. Budrytė, J. Gruzdąs, A. Idzelis, 
K. Kazlauskas, Br. Krokys, J. Končius, V. Laniauskas, P. Matekūnas, P. 
Narutis, B. Neverauskas, R. Paulienė, S. Pusdešrienė, B. Raugas, V. 
Rutelionis, S.D. Sakienė, dr. L. Sidrys, dr. R. Sidrys, kun. J. Vėlutis, J. 
Vitėnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams ir aukotojams. Prašome taip pat 
naujai užsakyti "Į laisvę" žurnalą, arba pratęsti jau esančią prenumeratą, 
Lietuvos mokykloms, mokslo įstaigoms, bibliotekoms ar pavieniams 
asmenims. Metinė prenumerata į Lietuvą tik 5 US doleriai.
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