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Šiame numery:
Spaudos ar humoro mėnuo?

Lietuvių antinacinis pogrindis Gesta
po dokumentuose.

Išskirtinas kūrybiniu našumu — Anta
no Maceinos 75 metų sukakčiai.

Antano Jasmanto eilėraščiai.

Su knyga iš Lietuvos: religinės ir mark
sistinės spaudos kontrabanda.

Nauji leidiniai.

Spaudos ar humoro mėnuo?
Jau keturios savaitės, kaip 

baigėsi JAV LB Kultūros tary
bos skelbtas spaudos mėnuo. 
Tam karštligiškam laikraščių 
prenumeravimo ir knygų pir
kimo laikotarpiui praėjus, gal 
jau metas pažvelgti į jį iš toli
mesnės perspektyvos.

Pirma mintis: apie praėjusį 
spaudos mėnesį geriau tiktų 
šnekėtis ne šioj skiltyj, o ki
tam dienraščio lape, vadi
namam “Spygliai ir dygliai”. 
Gal ne tiek tiktų, kiek būtų 
lengviau, nes apie juokingus 
dalykus kalbėti rimtai iš tik
rųjų sunku. Bet antra vertuB, 
nelengva ir juoktis, kai liūdna. 
Tad gal tie liūdni žodžiai apie 
juokingus reikalus tiks ir čia.

Kol kas niekas nepaskelbė 
spaudos mėnesio išvestinės: 
kiek mūsų laikraščiai, žurna
lai susilaukė naujų skaitytojų, 
kokiu laipsniu pakilo prekyba 
mūsų knygų rinkoje. Nesiti
kiu, kad tokia išvestinė kada 
nors pasirodys. Rezultatų ne
žinant, bet apie juos spren
džiant pagal tai, kaip spaudos 
mėnesis buvo organizuoja
mas, pasidaro aišku, kad ini
ciatoriai, jei statistiką ir turė
tų, nenorėtų garsintiB dideliu 
nuliu.

Kad toks dalykas, kaip spau
dos vajus, pavyktų, reikia vie
no paprasto (bet sunkiai pasie
kiamo) dalyko. Reikia įvaryti 
pleištą tarp dolerio ir lietuvio. 
Reikia jį įtikinti, kad būtina 
pildyti savo tuščias ar ne
samas knygų lentynas, kad bū
tina prenumeruoti dar vieną 
laikraštį. Pažiūrėkime, kaip šio 
nelengvo tikslo buvo siekia
ma.

LB Kultūros taryba paskel
bė spaudos mėnesį trumpu 
(ačiū Dievui, kad trumpu) ap- 
linkraštuku, proklamacija, ku
ri buvo atspausdinta daugu
moj laikraščių. Kai kurie 
laikraščiai savo ruožtu atpylė 
spaudos mėnesio vedamuo
sius. Tai viskas. Apie kitokią 
akciją nesigirdėjo.

Tokia tad, masyvi pro
paganda turėjo sujudinti 
Amerikos lietuvius, bakstelt! 
jiems į minkštas vietas, su
graudinti, kad visi šoktų rašy
ti čekius redakcijom ir knygų

leidyklom. Laikraščių čia kal
tinti neverta, nes gi jie turi ty
lius metodus medžioti sau nau
jus prenumeratorius. O kai 
vedamiesiems temų nėra toks 
jau perteklius, tai kodėl nepa
sinaudoti Bendruomenės pa
siūlyta proga? Atsakomybė už 
spaudos mėnesį tuomet krinta 
to mėnesio paskelbėjams.

Tikėtis, kad deklaracijos ir 
paraginamieji straipsniukai 
stumtels atskirus lietuvius į ko
kį nors veiksmą, švelniai išsi- 
reiškus, yra naivu. Visokių 
graudenimų, įspėjimų, bau
ginimų ir maldavimų mūsų 
žmonės jau yra tiek ir tiek 
prisiklausę, ir net jei juos pa
skaito, tai dėmesio visai ne
kreipia. Na, žinoma, nieko pik
to tokios proginės deklaracijos, 
kuriomis šaukiama į kovą, iš 
anksto žinant, kad nei kas ten 
eis kautis, nei yra su kuo. Bet 
kai proklamacijomis šaukia
ma į realų ir galimai pasiekia
mą tikslą, pasidaro neaišku, ar 
čia juokai krečiami, ar stebuk
lo laukiama. Kiek milijonų, sa
kykite, turėtų dabar Lietuvių 
Fondas, jei iniciatoriai būtų 
vajų paskelbę tik keliom gra
žiom deklaracijom ir, sudėję 
rankas, būtų laukę suplau
kiančių dolerių?
Kad įtikintum lietuvį leistis į 

jam nebūtiną ir dar pinigo kai
nuojantį veiksmą (šiuo atveju 
laikraščių, knygų pirkimą), rei
kia dviejų dalykų. Pirma, rei
kia masinės, išradingos pro
pagandos, kuri įtikintų, jog 
toksai veiksmas jam socialiai 
reikalingas (visi daro, tai gal ir 
man reikėtų neatsilikti). Ant
ra, rasti būdą prie to, jau psi
chologiškai paruošto, lietuvio 
betarpiškai prieiti ir jį į tą 
veiksmą kuone fiziškai pa
stumti.

Proklamacija ir savanoriš
kai pasirodę vedamieji, tai jo
kia propaganda. Savo skel
bime LB Kultūros taryba 
ragino: “Visus lietuvius ir laik
raščių redakcijas bei leidėjus 
prašom aktyviai įsijungti į 
spaudos mėnesio garsinimą ir 
jo tikslų realizavimą’’. Toks 
viešas kreipimasis, tai ne pro
pagandos organizavimas, o 
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Kauno vokiečių saugumo 
policijos ir SD vado Lietuvoje 
pranešimas Reicho saugumo 
policijos vadovybei Berlyne ir 
vokiečių civilinės valdžios 
pareigūnams Rygoje, Taline ir 
Kaune apie lietuvių pogrindį 
vaizduoja, kokiose aplinky
bėse ir kokiomis nuotaikomis 
vyko Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto kūri
masis ir kokios Vliko veiklos 
detalės pasiekė vokiečių 
saugumo policiją.

To pranešimo turinį sudarė 
vieno pačioje pradžioje suimto 
Vliko nario tardymo duo
menys bei pas jį rasta slapta 
Vliko veiklos medžiaga. Šalia 
nemažai tikrų faktų, ten yra 
gausu tardomojo išsipasako
jimų, suminint daug pa
vardžių, kurios pranešimo 
tekste savaime susiriša su gau
sia inkriminuojančia 
medžiaga. Lyg galima buvo 
tikėtis, kad suimtas pogrin
džio veikėjas turėjo sugebėti 
daug ką nutylėti, detališkai 
neatsiverti tardytojui ir neduo
ti jam duomenų suimamųjų 
skaičiui didinti bei kaltinama- 
jai medžiagai telkti. Kodėl taip 
neįvyko, per anksti tai aiš
kintis.

Kad dokumentuose minimi 
faktai būtų geriau supran
tami, čia bus suminimos kelios 
aplinkybės bei nuotaikos, 
organizuojant vyriausi anti- 
nacinei rezistencinei vadovau
jantį organą.

Kaip bus matyti iš doku
mentų turinio, kai kurių poli
tinių partijų vadovybės bai- 
nninosi, parodymo žodžiais 
tariant, „katalikų per didelės 
įtakos rezistencijai vadovąu- 
jančiame organe“. Nors jie 
jautė, kad nepalankiose oku
pacijos sąlygose reikia visuo
tino tautos atstovavimo rezis
tencijoje, bet nepajėgdavo 
vadovaujančio organo for
mavimui naudoti savo pasi
rinkto principo be diskrimi
nacijos. Tose pastangose buvo 
juntamas kažkoks nelogiškas 
blaškymasis. Vienu atveju

konfesinės liberalinės, konfesi
nės socialistinės partijos, 
konfesinės indiferentinės par
tijos baiminosi konfesinių 
krikščioniškųjų partijų. Kitu gi 
atveju visus sąmoningus teis
tus stengėsi įsprausti į vieną 
konfesinę partiją ir tai be jų 
sutikimo ar noro. Kitaip 
sakant, tokios padėties ir tokių 
teisių kaip sau nesugebėjo 
lygiai pripažinti ne antikatali- 
kiško nusistatymo politiniams 
sambūriams. Savo vaizduo
tėje jie bandė sukurti niekad 
neegzistavusią ir neeg
zistuojančią katalikų partiją ir 
į ją Budėti visus sąmoningai 
krikščioniškai apsispren
dusius asmenis.

O tuo tarpu aiškios krikščio
niškosios orientacijos jaunuo
menė antrojo pasaulinio karo 
metu ir po karo neskubėjo 
jungtis į kurią nors nepriklau
somoje Lietuvoje veikusią poli
tinę partiją, ir tai ne iš priešiš
kumo politinei veiklai, bet 
daugiau iš blaivaus svars
tymo. Ji noriau jungėsi į 
okupacijų metais susikūrusius 
rezistencinius sambūrius. 
Jaunuomenės tarpe vis kil
davo klausimas, ar yra tiksli 
mūsų politinė diferencijacija 
religiniu
pagrindu? Ji turbūt buvo 
reikalinga 
Lietuvos gyvenimo metu, kai 
tautoje vyko idėjinis lūžis, ir 
krikščioniškoji idėjinė kryptis 
siekė jai priklausomo įsitei- 
sinimo viešajame gyvenime. 
Dabarties gi sąlygose tokia di
ferencijacija nukreipia politinę 
veiklą nuo jos pagrindinių 
pirminių uždavinių. Politinis 
sektorius, bergždžiai eikvo
damas energiją prieš atskirų 
asmenų bei auklėjimo organi
zacijų ar net politinių partijų 
sąžinės apsisprendimus, įkarš
tyje primiršta socialinio tei
singumo, piliečių ekonominio 
aprūpinimo problemas, ne
skiria pakankamai dėmesio 
kitoms svarbioms politinio 
gyvenimo sritims bei savo 
pirminiams uždaviniams.

bei antireliginiu

»

nepriklausomos

Nuotr. Gyčio Liulevičiaun
Vakaro kryžiai Dainavoje, Manchester, Mich.

Todėl suprantama, kodėl jau
nuomenėje kildavo noras 
ieškoti tikslesnio politinės dife- 
rencijacijos pagrindo. Be abe
jo, būtų tiksliau šaltai šį ky
lantį klausimą svarstyti ir jo 
neignoruoti.

Dabarties audringoje kovoje 
už mūsų tautos gyvybę vyksta 
suprantama, natūrali ir svei
kintina sintezė tarp tautinių ir 
religinių įsitikinimų ir tikslų. 
Žiauri mūsų tautos tikrovė juos 
sulydė į vieną pajėgią, atspa
rią visumą. Tas nereiškia, kad 
liberalinis indiferentizmas ar 
ateizmas neturės vietos mūsų 
tautoje. Bet tas reiškia, kad 
religinis sąmoningumas ir 
vertingas teistinis įsi
tikinimas mūsų tautos nelai
mių sąlygose gavo progos įsi- 
pilietinti tautos sąmonėje, kaip 
drąsus efektyvus veiksnys. Iš 
šių pasaulyje vykstančių apo- 
kaliptinių audrų iškilo drąsus, 
savimi pasitikįs, pajėgus kovo
tojas lietuvis krikščionis. Jis 
jaučiasi mūsų tautos gyve
nime ir jos kovoje už laisvę 
lygiateisis ir tikrai nemažiau 
naudingas tautai, kaip ir likęs 
ištikimas indiferentas ar ateis
tas. Ir jis jau nėra ir nenori būti 
ribojamas viena organizacija,
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vienu rezistenciniu sąjūdžiu 
bei viena politine partija.

Ši trumpa įžanga yra iš
šaukta tų mūsų nesutarimo 
reiškinių, kurie aprašomi 
vokiečių saugumo policijos 
vado pranešime, pagal vieno 
suimtojo Vliko nario tardymo 
duomenis. To nesusikalbėjimo 
rezultate susidarė du antinaci- 
nės rezistencijos vadovau
jantys organai: Tautos taryba 
ir Vyriausias lietuvių komi
tetas. Jų organizavimo detalės, 
kurių nėra policijos vado pra
nešime, čia schematiškai yra 
pateikiamos.

Tautos taryba
Prof. Juozas Ambrazevi- 

čius-Brazaitis 1942 metaiB 
ankstyvą pavasarį ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti anti- 
nacinės rezistencijos vadovy
bę — Tautos tarybą. Jo 
nuomone, į tarybą turėtų įeiti 
asmenys ne politinių grupių 
atstovavimo pagrindu, bet 
daugiau ryškūs savo autori
tetu, kurie turėtų būti sutar
tinai parinkti taip, kad paten
kintų tautos daugumą. Pirmą 
susitarimą šaukiant, sąstato 
klausimas buvo paliktas at
viru. Trys pakviestieji atsi
sakė net ateiti į pasitarimą, tuo 
nepritardami nei principui, nei 
pačiai iniciatyvai.

Kadangi tuo metu jau veikė 
suorganizuota plati pogrin
džio spauda, kaip „Į Laisvę“, 
„Atžalynas“, „Lietuva“, „Lie
tuvių Fronto Biuletenis“ ir 
kraštas buvo apjuostas gana 
plačiu rezistencinių dalinių 
tinklu, reikėjo veiklaus vado
vaujančio organo. Todėl Tau
tos taryba, sudaryta iš įta
kingų asmenų iš įvairių 
visuomenės sluoksnių, įtrau
kiant atstovus ir iš karinių 
dalinių, pradėjo veikti. Tautos 
taryba, savo pirminiu užda
viniu laikydama kovą už Lie
tuvos valstybingumą, kartu 
per gausią pogrindžio spaudą 
orientavo lietuvių tautą svar
biaisiais momento klau
simais, kurių neatidėliotinų vis 
daugėjo.

I

tete atstovauja protestan
tams, pravoslavams, ateis
tams bei indiferentams. Gavęs 
atsakymą, kad komitete yra 
atstovaujami socialdemok
ratai, liaudininkai, tau
tininkai, nacionalistai, prof. 
Juozas Brazaitis paaiškino, 
kad tokio sąstato komitete jis 
tiktų atstovauti rezistencinį 
sąjūdį Lietuvių Frontą. Bet tai 
sutiktų svarstyti tiktai tada, 
jeigu nebūtų diskriminuojami 
kiti politiniai vienetai kaiįT 
Krikščionys demokratai, Dar
bo federacija, Ūkininkų są
junga bei rezistencinis Vieny
bės sąjūdis.

Toks visai logiškas atsaky
mas ir patarimas prof. Tadui 
Petkevičiui, Vyriausio lietuvių' 
komiteto organizatoriui, buvo 
visai nepriimtinas. Čia ne
laimėjęs, po to jis atsilankė pas 
prof. Zenoną Ivinskį ir vėliau 
pas Adolfą Damušį, jiems 
siūlydamas komitete atsto
vauti katalikus. Ir iš šių pasta
rųjų gavo tokį pat atsakymą 
kaip ir iš prof. Juozo Brazai
čio. Dr. Adolfui Damušiui jis 
pasakęs, kad kitų adresų iš 
katalikų tarpo jis neturįs ir 
nieko daugiau nekontaktuos. 
Taip kurį laiką veikė du anti- 
nacinei rezistencijai vadovau
jantys organai: Tautos taryba 
ir Vyriausias lietuvių komi
tetas.

Vyriausio lietuvių komiteto 
pirmininkas Jonas Fledžins- 
kis gyveno gretimame name 
šalia manęs. Iškilus kuriai 
svarbiai problemai, mudu susi
tikdavom ir pasitardavom. 
Taip, kad ir toks neoficialus 
ryšis tarp Vyriausio lietuvių 
komiteto ir Tautos tarybos 
buvo. Apie pasitarime palies
tus klausimus informuodavau 
tarybos pirmininką prof. 
Juozą Brazaitį. Ar komiteto 
pirmininkas Jonas Fledžins- 
kis darė tai savo iniciatyva, ar 
kitų komiteto narių ra
ginamas, nežinau, Vėliau iš 
abiejų rezistencinės vadovy
bės organų buvo paskirti 
oficialūs ryšininkai susi
tarimui pasiekti: iš Vyriausio 
lietuvių komiteto Juozas Au
dėnas ir Bronius Bieliukas, iš 
Tautos tarybos Stasys Lūšys ir 
Adolfas Damušis. Be to tais 
susitarimo klausimais man 
keletą kartų teko kalbėtis su 
Baliu Gaidžiūnu ir su pora kiti; 
komiteto narių.

1943 metais rudeniop 
(Nukelta į 2 psl.)
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ištrauka i6 Gestapo dokumentų apie Lietuvos antinacinį pogrindį — Vliko narių sąstatas.

Vyriausias lietuvių 
komitetas

1942 metais vasaros gale 
prof. Tadas Petkevičius orga
nizavo Vyriausį lietuvių komi
tetą. I tą komitetą jis kvietė 
prof. Juozą Brazaitį kaip 
katalikų atstovą. Pastarasis 
pasiteiravo, kas tame komi-
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Lietuvių antinacinis pogrindis
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pavyko susikalbėti. Iš Vyriau
sio lietuvių komiteto įėjo penki 
atstovai: Socialdemokratų par
tijos, Tautininkų sąjungos, 
Liaudininkų partijos, Nacio
nalistų partijos ir Laisvės 
Kovotojų sąjūdžio. Iš Tautos 
tarybos šalininkų įėjo keturi 

\ atstovai: Krikščionys demok
ratai, Darbo federacija, Vieny
bės sąjūdis ir Lietuvių frontas. 
Ūkininkų partija ir Ūkininkų 
sąjunga sutarė laikinai savo 
atstovų j šį naują vadovau
jantį organą nesiųsti. Taip 

. susikūrė Vyriausias Lietuvos 
Į išlaisvinimo komitetas.

I

I

Gestapo ir SD vadui Estijoje Taline 
— SS-Obersturmfuehrer Baatz — 
oViA

Gestapo ir SD vadui Latvijoje Rygo
je SS-Obersturmfuehrer Dr. Lange — 
oViA

SS ir SD vadui Kaune — SS-Briga- 
defuehrer Hintze ir General Komisaro 
Dr. von Renteln žiniai Kaime.

Turinys: Lietuvių pogrindžio 
organizacijos — periodinis praneši
mas.

Padėtis: išaiškintos
Priedas: 10 puslapių.
Kaip priedą persiunčiu

minorinį periodinį pranešimą apie 
lietuvių pogrindžio organizacijų išaiš
kinimą 1944 metų gegužės mėnesio 
laiku. Pranešimas susideda iš sekan
čių dokumentų:

I. Politinės organizacijos.
II. Ryšiai su užsieniu.
III. Kurstančių laikraščių organiza

cijos.
IV. Radijo siųstuvai.
V. Duomenys prie pateiktų doku

mentų.

preli-

Keli įvykiai ir datos, 
surištos su saugumo 
policijos dokumentų 

atsiradimu
Vyriausias Lietuvos išlais- 

| vinimo komitetas savo pil
name sąstate pradėjo veikti
1943 metais lapkričio mėnesį.

1944 metais vasario mėn. 16 
dieną pogrindžio spaudoje 
buvo paskelbtas Vliko atsi
šaukimas. Visuomenė džiau
gėsi, kad susitarimas 
pasiektas ir vadovavimo rezis
tencijai 
tytas.

1944 
Vlikas
Suomiją, tada kariavusią su 
Sovietų Sąjunga, pulk. Ambra- 
riejų ryšininko titulu prie Suo- 
nijos karinio štabo. Jam kartu 
>uvo numatytas uždavinys 
contaktuoti švedų ginklų 
gamyklą ir Vakarų sąjun
gininkus — amerikiečius ir biri
us eventualiam lietuviškojo 
Antinacinio pogrindžio aprūpi
nimui ginklais. Vliko nuo- 
tnone, tie ginklai būtų reika- 
įingi, jeigu vokiečiai karą 
pralaimėtų, o amerikiečiai ir 
Antai dar būtų nespėję mums į 
pagalbą ateiti.

1944 metais kovo mėnesio 
gale Vliko sekretoriaus Br. 
Bieliuko bute Vliko prezidiu- 
ręas suruošė pulkininkui 
Ambraziejui išleistuvių pietus.

1944 m. balandžio mėn. 21 d. 
pulkininką Ambraziejų, besė
dantį į suomių laivą Taline, 
Ejstijoje, vokiečių saugumo 
policija suėmė. Jo tardymo 
metu berods išryškėjo tiktai 
viena Vliko nario pavardė. Vė
lesniam tardyme paaiškėjo 
bėveik visas Vliko sąstatas, 
išskyrus porą asmenų.

Balandžio mėnesio pabai
goje ir gegužės pradžioje vyko 
intensyvūB Vliko narių 
suėmimai.

Patyrę pavojų, daug Vliko 
narių pasislėpė, jų tarpe prof. 
Juozas Brazaitis, prof. Stepo
nas Kairys, agronomas Juo
zas Audėnas, dr. Adolfas 
Damušis, Juozas Keliuotis, dr. 
Juozas Vėbra.

Vokiečių saugumo policijos 
vado pranešimas apie lietuviš
kojo antinacinio pogrindžio 
likvidavimą buvo surašytas
1944 metais gegužėB mėnesio 
31 dieną.

Dr. Adolfas Damušis buvo 
suimtas 1944 metais birželio 
mėnesio 16 dieną Aukštojoje 
Panemunėje.

Tardymo eigoje neišryškėjo 
Vyriausio lietuvių komiteto 
pirmininko Jono Fledžinskio 
pavardė, o taip pat Vliko sekre
toriaus J. Januškos pavardė.

Toliau čia yra pateikiami 
kelių dokumentų vertimai iš 
vokiečių kalbos, paimtų iš 
vokiečių saugumo policijos ir 
SD vado slapto pranešimo 
savo vyriausiajai vadovybei 
Berlyne ir vokiečių „Civilver- 
vvaltung“ pareigūnams:

1944 metais gegužės mėn. 31 dieną. 
Vokiečių Saugumo Policijos 

(Gestapo) ir SD (Sicherheits Dienet) 
Vaido Lietuvoje slaptas pranešimas 

Reicho Gestapo centrui Berlyne, 
skyrius IV bS-Grupenfuehrer Miller 
o VIA,

Reicho Gestapo centrui Berlyne, sky
rius IV — SS-Oberfuehrer Schellen- 
betg — oVIA,

Gestapo ir SD Befehlshaber Rygoje 
SS-Oberfuehrer Dr. Fuchs — oVIA

vieningumaB atsta-

metais kovo mėnesį 
parinko ir Biuntė į

I

I. Politinės organizacijos:
1. Vyriausias Lietuvių Komitetas 

{kurtas 1942 metų viduryje
Sudėtis:
Prof. Steponas Kairys (socialdemok

ratas)
Dipl. agronomas Juozas Audėnas 

(liaudininkas) buvęs Lietuvos Žemės 
ūkio ministeris.

Inž. Klemensas Brunius (Nacio
nalistų partija)

Dipl. agronomas Balys Gaidžįūnas 
(Tautininkai)

Knygų leidėjas Jonas Deksnys 
(Aktyvistų Frontas ir Laisvės ko
votojų sąjunga).

kaip sekretorius advokatas Bronius 
Bieliukas . a

Čia išvardintų penkių politinių 
grupių atstovų sutarimas įvyko 1942 
metų vasarą. Šis asmenų ratelis pasi
statė sau uždaviniu per glaudų bend
radarbiavimą cementuoti politinių 
grupių dabartinį susiskaldymą. Komi
tetas siekė Lietuvos nepriklauso
mybės įgyvendinimo, gyvu nuomonių 
pasikeitimu informuotis apie padėtį 
krašte ir nelegalios spaudos pagalba 
įtaigauti tautos nuomonę.

Ypatingai trys punktai šaukėsi išsi
aiškinimo:

1. Tarp Vakarų galybių ir Vokietijos 
bus prieita prie kompromisinės taikos, 
ir Lietuva gaus nepriklausomybę iš 
Vokietijos rankų.

2. Vokietija karą prieš Vakarų galy- ' 
bes praloš ir bus priversta Lietuvos 
nepriklausomybę pripažinti ir Lietuvą 
aprūpinti ginklais.

3. Vokietija praloš karą taip pat ir 
prieš Sovietų Sąjungą, tas kartu reikš
tų Lietuvos sunaikinimą.

Komitetas darė sprendimus remda
masis prielaida, kad nenugalėta 
Vokietija Lietuvai įiepriklausomvbėB 
negrąžins. Todėl visą viltį rėmė vokie
čių pralaimėjimu Vakaruose ir tikėjosi 
nepriklausomybę atstatyti su Vakarų 
galybių pagalba. Komitetas buvo įsi
tikinęs, kad vokiečiams pavyks sovie
tų puolimą taip ilgai atlaikyti, kol 
Vakarų galybių įsiveržimas bus už
tikrintas.

Remdamasis čia pavaizduotomis 
politinėmis spekuliacijomis, komi
tetas buvo apimtas vedamosios min
ties: nei vienas lietuvis iš savo krašto 
neturi išvykti, nes tuo lietuvių tautos 
pajėgumas kovoti už nepriklausomy
bę būtų susilpnintas. Tuo pagrindu 
buvo atsisakyta remti vokiečių reika
lavimus siųsti didesnes darbo pajėgas 
į Reichą ir tiekti pajėgas Wehrmach- 
tui. Lietuvių kariniai daliniai, vado
vaujami lietuvių karininkų, turėtų 
veikti arti Lietuvos rytų sienos, kad 
tais daliniais būtų galima pasinaudoti 
nepriklausomybei įgyvendinti.

Svarbūs komiteto sprendimai tau
tos nuomonei orientuoti buvo perduo
dami nelegaliai spaudai. Komitetas 
pradžioje naudojosi tiktai liaudininkų 
organu „Nepriklausomoji Lietuva“. 
Vėliau susitarimo būdu buvo pa
siekta, kad laisvės kovotojų organas 
„Laisvės kovotojas" komiteto siekius 
propagavo. Deksnys tos grupės atsto
vas, todėl buvo į komitetą priimtas 
1943 metais rugsėjo mėnesį.

2. Tautos taryba
Maždaug tuo pačiu laiku katalikai 

sudarė Tautos tarybą. Ji siekė tų pačių

tikslų kaip ir komitetas. Apie jos sudė
tį nieko tikslesnio nėra žinoma. Komi
tetas buvo susirūpinęs, kad Tautos 
taryba tautos nuomonę įtaigaus per 
daug katalikiška orientacija, tas pen
kioms politinėms Komiteto grupėms 
būtų nepriimtina. Todėl per Audėną 
buvo pradėti pasitarimai su Tautos 
taryba, su tikslu ją įtraukti į Ko
mitetą. Pasitarimai užtruko ilgesnį 
laiką. Tautos taryba pretendavo į ketu
rias vietas Komitete, kai tuo tarpu 
Komitetas buvo pasiruošęs tiktai tris 
vietas skirti. Tas buvo daroma remian
tis prielaida, kad, jeigu priimtieji Tau
tos tarybos keturi atstovai susitartų 
su kuria viena Komitete esančia grupe, 
Komitete galėtų sau garantuoti abso
liučią daugumą. To rezultate Komitete 
susidarytų per stipri katalikų įtaka. 
Pagaliau Komitetas, frontui artėjant, 
nusileido Tautos tarybos pageidavi
mams ir įsileido keturis katalikus, 
būtent:

Prof. inž. Adolfas Damušis, Techno
logijos fakulteto Kaune dekanas 
(krikščionis demokratas)

Prof. advokatas Antanas Tumėnas 
(krikščionis demokratas)

Prokuroras Juozas Katilius (Krikš
čionių darbininkų sąjungos atstovas).

Prof. Juozas Keliuotis (Lietuvių vie
nybės sąjūdžio atstovas).

Tuo susijungimu susidarė: 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas (Vlikas).
{kurtas 1943 metais lapkričio 

mėnesį.
Sudėtis: 
Prezidiumas: 
Pirmininkas: Prof. inž. Steponas 

Kairys (socialdemokratas)
V icepirmininkai:
Prof. inž. Adolfas Damušis, Tech

nologijos fakulteto Kaune dekanas 
(krikščionis demokratas).

Dipl. agronomas Balys Gaidžiūnas 
(tautininkas)

Plenumas:
Dipl. agronomas Juozas Audėnas 

(liaudininkas) buvęs Lietuvos žemės 
ūkio ministeris

Inž. Klemensas Bronius (Nacio
nalistų partija)

Redaktorius Jonas Deksnys (Akty
vistų Frontas ir Laisvės kovotojų są
junga)

Advokatas Bronius Bieliukas kaip 
sekretorius

Prof. advokatas Antanas Tumėnas 
(Krikščionis demokratas)

Prokuroras Juozas Katilius (Krikš- 
' čionių darbininkų sąjungos atstovas) 

.Prof. Juozas Keliuotis (Vienybės 
sąjūdžio atstovas).

Susijungus katalikams su kitomis 
politinėmis grupėmis, politinių srovių 
susiskaldymas turėjo baigtis ir jų 
veikla turėjo tapti sutartine. Bet, atro
do, susidarė ne ypatingai didelis vie
ningumas, nes reikėjo kelių dviejų trijų 
valandų posėdžių, kad Komiteto var
das būtų sutartas ir pirmininkas 
išrinktas. { Išlaisvinimo komiteto už
davinius įėjo, nepriklausomybę at
gavus, sudaryti provizorinę vyriau
sybę. Jo tikslų ir uždavinių detalės yra 
deklaracijoje, kuri buvo paskelbta 
nelegalioje spaudoje 1944 metais 
vasario mėn. 16 dieną.

Specialų vaidmenį atliko prof. Juo
zas Ambrazevičius (krikščionis demok
ratas). Jis yra apibūdinamas, kaip vie
nas iš katalikiškos akcijos 
vadovaujančiųjų asmenybių ir jis laikė 
tamprius ryšius su Išlaisvinimo komi
tetu. A. laikėsi atokiau ir turėjo stip
rius ryšius bu katalikiškąja dvasiš- 
kija. Oficialiai jis IšlaiBvinimo 
komitetui nepriklausė, bet sutikdavo 
būti kontaktuojamas, darant svarbes
niuosius sprendimus. Daugeliu atvejų 
jis pateikdavo patarimų Išlaisvinimo 
komiteto prezidiumui.

Jki šiolei iš Išlaisvinimo komiteto 
yra suimti: Brunius, Gaidžiūnas, Deks
nys, Bieliukas, Katilius, Tumėnas.

Kiti Komiteto nariai, kurie yra pasi
slėpę, tenka laikyti, greitu laiku bus 
suimti.

II. Ryšiai su užsieniu
Išlaisvinimo Komitetas palaikė 

ryšius su užsieniu su tikslu gauti svar
bių informacijų, ir būtent:

1. Švedija

1943 metais kovo mėn. dr. Algirdas 
Vokietaitis, Laisvės Kovotojų sąjun
gos narys ir Sporto centro valdybos 
vadovaB, pabėgo į Stockholmą ir ten 
susirišo su Ignu Šeinium, rašytoju ir
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Gestapo dokumentų apie Lietuvos antinacinį pogrindį vokiško teksto ištrauka.

anų laikų pasiuntiniu, su Gyliu, pasku
tiniuoju Lietuvos pasiuntiniu Šve
dijoje, su Žilinsku, turbūt tuolaikiniu 
pasiuntinybės sekretoriumi.

V. palaikė tuos rySius, Vyriausio 
lietuvių komiteto įgaliotas ir rūpinosi 
plėsti palankias žinias apie Lietuvą, 
palankiai įtaigaudamas švedų spaudą 
Lietuvos kovai už nepriklausomybę, ir 
platinti žiniaB apie vokiečių okupaciją 
ir apie Civilvenvaltungo potvarkius. 
Jis susiekdavo daug kartų su jam tuos 
pavedimus suteikusiais Kaune. Stock- 
holme Vokietaitis buvo artimame 
ryšyje su JAV atstovybės sekretoriumi 
Mazoniu, gimimu lietuviu ir referentu 
baltiečių klausimais.

Vokietaitis rūpinosi ryšininkų pa
galba perdavinėti užsienio žinias į 
Lietuvą. Tarp tos medžiagos buvo lie
tuvių pasiuntinių susirašinėjimas, 
spaudos apžvalga „JAV — Lietuvis", 
švedų spaudos santraukos, anglų 
laikraščiai (Times, Picture-Post, New 
Statesman ir Nation) ir sovietų spau
dos atsiliepimai.

Lietuvių grupė Švedijoje buvo 
ryšyje bu generaliniu konsulu dr. 
Budriu New Yorke ir su Lietuvos 
pasiuntiniu Balučiu Londone, kurie 
apie vidaus politines sąlygas Lietu
voje buvo gerai informuoti, nes ati
tinkama medžiaga jiems buvo patei
kiama.

Paštas iš Švedijos žvejų laivais per 
ryšininkus Epners ir Vainorą buvo ga
benamas į Rygą ir iš ten su lietuvių 
ryšininkų pagalba, kurie mums yra 
žinomi, buvo pergabenamas į Lietuvą.

2. Šveicarija

Šveicarijoje sekantys lietuviai vystė . 
ypatingai aktyvią politinę veiklą: dr. 
Šaulys, pasiuntinys Šveicarijoje, dr. 
Edvardas Turauskas, ypatingas 
pasiuntinys Šveicarijoje, ir telegrafo 
agentūros Elta direktorius, dr. Gerutis 
(slapyvardžiu Liubartas), Lietuvos 
pasiuntinybės Berne pirmasis sekre
torius, Garbačiauskas, generalinis 
konsulas Berne.

Šių asmenų ratelis, ypač dr. Balutis, 
redagavo Eltos biuletenius, kurie buvo 
laikomi nedraugiški vokiečiams ir 
kurie buvo persiunčiami į užsienį. Čia 
taip pat pavyko paimti daugelį tų biu
letenių egzempliorių. Telegrafo agen
tūra Elta 1940 metais buvo Lietuvoje 
oficiali žinių įstaiga. Ši agentūra 
dabar su ta pačia paskirtimi yra per
kelta į Berną. Eltos Žinios pasiekdavo 
per Berlyną, iš katalikų ryšių turbūt per 
Škirpą (neįskaitoma eilutė: vertėjo pa
staba) katalikų biuleteniais (turbūt 
turima galvoje Lietuvių Fronto biule
tenius: vertėjo pastaba). Damušis ir 
Ambrazevičius informavo Išlaisvi
nimo komitetą. Išvardintieji Šveicari
joje reziduojantys lietuviai buvo ryšyje 
su Lietuvos pasiuntinybėmis Anglijoje 
ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

apie akines įmones, kurios vokiečių 
yra nusavintos ir jų nuosavybėje 
pakeistos,

apie grūdų pyliavas iš vieno hektaro, 
duomenys,

apie miiko medžiagos ir maisto 
duokles vokiečiams

apie miško naikinimą iŠ rusų ir 
vokiečių pusės

apie galvijų rekvizicijas Lietuvoje 
apie Civilverwaltungo potvarkius ir 

lietuviškosios savivaldos padėtį,
ir apie komunistines organizacijas.
Prie kiekvienos siuntos buvo pride

dama ir kurstančios literatūros.
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4. Pulkininko leitenanto Ambrazie
jaus kelionė į Suomiją.

1943 metais gruodžio mėn. Laisvės 
Kovotojų sąjunga pateikė Vyriausiam 
išlaisvinimo komitetui pasiuntinio Šei
niaus Stockholme laišką, kuris 
reguliariųjų ryšininkų buvo atgaben
tas į Kauną per Latviją (priedas 2). 
Pagal jį suomių sluoksniai pageidavo, 
kad ryškesnis lietuvių asmuo būtų 
atsiųstas į Suomiją kaip ryšininkas. 
Vyriausias išlaisvinimo komitetas tą 
pasiūlymą priėmė ir parinko 
pulkininką leitenantą Ambraziejų 
kelionei į Suomiją. Jis ten turėjo 
suomius informuoti apie vidinę 
politinę Lietuvos padėtį ir stengtis 
parūpinti ginklų lietuviškųjų divizijų 
apginklavimui, kurios tariamai kovo
je prieš bolševizmą būtų panaudotos. 
Pas vokiečius kreiptis dėl aprūpinimo 
ginklais nebūtų buvę tikslu, nes tas 
aprūpinimas buvo surištas su poli
tiniais siekimais. Ginklais aprūpi
nimo reikalu Ambraziejus turėjo vesti 
derybas ir su ginklų fabrikų „Bofors“ 
Švedijoje. Išlaisvinimo komiteto pir
mininko Kairio įgaliojimu Ambra
ziejus suėjo į ryšį su pulkininku Vėb
ra. Su juo jis aptarė šešių divizijų 
ginklais aprūpinimo klausimus. Vėbra 
apie tai kalbėjosi su daugeliu lietuvių 
generalinio štabo karininkų, du jų 
skaičiuje, pulkininkas leitenantas Gru-

3. Berlynas
Tarp lietuviškųjų asmenybių Berly

ne, būtent: pasiuntinys Škirpa, pasiun
tinys Sidzikauskas, generalinis kon
sulas Dymša, Škirpa buvo 
aktyviausias. Jis laikė ryšius su 
Vyriausiu išlaisvinimo komitetu ir su 
katalikų sluoksniais, ypač su Damu- 
šiu ir Ambrazevičiumi. Škirpa 
pakartotinai buvo nuvykęs į Kauną 
pokalbiams su politinėmis grupėmis, 
paskutinį kartą kažkada apie sausio 
mėnesį 1944 m. Turbūt (Eltos) postas 
Berne buvo jo vadovaujamas, tas dar į 
pilnai nėra išaiškinta. Škirpa regulia
riai mažais kiekiais gaudavo nele
galios spaudos iš kurstančios spaudos dzinskas ir pulkininkas Šova, priklau- 
organizacijų. Užsienis taip pat buvo 
aprūpinamas Išlaisvinimo komiteto 
žiniomis. Pašto siuntos buvo paruošia
mos išsiuntimui trimis keliais. Viena 
siunta ėjo į Latviją, antroji per latvių 
ryšininką į Švediją ir trečioji per Berly
ną į Šveicariją. { užsienį buvo išsiųsta:

Žinios apie vidines politines sąlygas 
Lietuvoje

Pranešimai
apie mobilizacijos galimybes 
apie partizaninę veiklą 
apie švietimo padėtįIAtrauka ii Gestapo dokumentų apie Lietuvoa antinacinio pogrindžio spaudą.

sė generolo Plechavičiaus specialiems 
daliniams. 1938 metų planas reika
lingų ginklų kiekių apginklavimui 
lietuviškųjų divizijų buvo paimtas 
kaip pagrindas, atskirų ginklų rūšių 
užpirkimas buvo aptartas, senas 
planas Vėbros rankraščiu pne da
bartinių sąlygų priderintas ir Ambra
ziejui įteiktas vežtis į Suomiją (priedas 
3).

Suomijoje Ambraziejus turėjo 
sueiti į ryšį su kapitonu Martela, štabo 
karininku suomių generalinio štabo

antrojo skyriaus, kuris taip pat turėjo 
pagelbėti sudaryti ryšį su Lietuvos 
pasiuntinybe Stockholme. Ambra
ziejus turėjo užimti karinio atašė vietą 
be oficialiųjų pareigų ir įsiteisinti, kaip 
Vyriausio išlaisvinimo komiteto 
įgaliotinis. Ambraziejaus išvykimas 
(neįskaitoma eilutė: vertėjo pastaba). 
Saugiu persikėlimu į Suomiją Sarv 
turėjo pasirūpinti. Iš Šarvo Ambrazie
jus gavo nurodymus susirišti su H. 
Mark, Helsinki, Hallituskatu 1, 4. 
kord. tel. 35028, kuris turėjo sudaryti 
ryšį su Estija ir Iaetuva. 1944 metais 
balandžio mėn. 21 dieną Ambraziejus 
buvo Taline vokiečių saugumo polici
jos suimtas.

5. Konferencija Rygoje
Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 

komiteto pirmininkas Kairys 1944 me
tais sausio mėn. 8—9 dienomis daly
vavo baltų rezistencijos organizacijų 
konferencijoje Rygoje. Apie konfe
rencijos nutarimus jis pateikė išlaisvi
nimo komitetui tikslų pranešimą (prie
das 4).

III. Kurstančios spaudos 
organizacijos

1. Laisvės Kovotojų sąjunga
Laisvės Kovotojų sąjunga maždaug 

dukart į mėnesį išleisdavo nelegalų 
laikraštį „Laisvės kovotoją“. 1944 
metais gegužės mėn. 2 dieną buvo iš
aiškinta. Visa spaustuvė ir rinkykla 
buvo suimtos, (rengimai buvo patal
pinti Laumenių kaime prie Kauno vie
name du metrus po žeme esančiame 
betono bunkeryje po gyvenamuoju 
namu. „Laisvės kovotojo" naujausias 
numeris pusiau paruoštoje formoje 
buvo konfiskuotas.

Organizacijos nariai:
Politinis vadovavimas: inž. K. X.
Technikinė sritis: inž. Konkulevi- 

čius ir inž. Lelejevas
Redakcija: chem. Jonas Deksnys 
Redakcijos bendradarbiai
Kariniai klausimai: teisėjas Kurklie

tis
Darbo ir socialinė sritis: insp. 

Jurkštas
Partizanų veikla: Saugumo policijos 

tarnautojas Žičkus, inž. Konkulevi- 
čius, majoras Gintautas (specialūs 
daliniai).

Žemės ūkis: dipl. agronomas Gai
džiūnas

Asmens dokumentai, Ryšininkai: 
chemikas Valiulis

Radio: Valiulis, Rudokas, Baleišis, 
Konkulevičius

Platinimas, ekspedicija: Margelevi- 
čius, Kostka, Jurkštas

Dokumentų padirbimas: inž. Konku
levičius

„Laisvės kovotojas“ buvo spausdi
namas 5—800 tiražu ir visoje Lietu
voje platinamas. Šalia to mažesniu 
tiražu buvo spausdinami „Apžvalga“ 
ir „Laisvas žodis“. Iki šiolei septy
niolika pagrindinių vadovaujančių 
asmenų buvo Buimti. Tenka laukti vė
lesnių suėmimų.

Šalia kurstančios spaudos organiza
cijos Laisvės kovotojų sąjunga turėjo 
ir karinį skyrių, kurių nariai skirstėsi 
grupėmis, būriais ir buvo apginkluoti 
pistoletais ir šautuvais. Daugiau apie 
tai bus painformuota po vėlesnių 
suėmimų.

2. Krikščionių demokratų organas 
„Lietuvių Frontas — { Laisvę“.

Vyriausio išlaisvinimo komiteto 
sprendimus tam organui teikė Damu
šis ir Ambrazevičius. Jų vėlesnis su
ėmimas įneš daugiau aiškumo apie šią 
kurstančios Bpaudos organizaciją.

Pagrindinis ekspeditorius Svilas 
savo bute buvo agento pagautas 1944 
metais gegužės mėn. 19 dieną. Pas jį 
buvo rasta kurstančio leidinio „{ Lais
vę“ paskutinio numerio 3200 egzemp
liorių. Susidarius priešiškoms aplin
kybėms jam pavyko pabėgti. Šeši 
asmenys iš jo pažįstamųjų ratelio buvo 
iki šiolei suimti.

3. Liaudininkų organas „Nepriklau
somoji Lietuva“.

Ryšius su Išlaisvinimo komitetu 
laikė Bieliukas ir dipl. agronomas 
Audėnas. Detalės apie šios organi
zacijos struktūrą iš dalies yra ži
nomos. Stebėjimas yra tęsiamas. Išaiš
kinimas bus uždelstas iki vėlesnio 
momento.

Tuose Gestapo dokumen- y 
tuose buvo paminėta, kad, - 
suėmus Juozą Ambrazevičių ir 
Adolfą Damušį, bus gauta 
daugiau žinių ir apie Lietuvių 
Frontą. Tad savaime eBU 
provokuojamas duoti Siek tiek 
žinių iš savo tardymo 
Gestapo įstaigoje, į 
Darbo rūmuose, Vytauto D. 
Prospekte.

Šis vokiečių saugumo polici- 
os ir SD komendanto praneši
mas Berlyno, Rygos, Talino ir 
Kauno SS ir Civilvenvaltungo 
vadams buvo išsiųstas 1944 
metais gegužės mėn. 31 dieną. „ 
Mane suėmė Panemunėje 1944 $ 
metais birželio mėn. 16 dieną, ,*♦

Rauch, vokietis atvykęs iš 
Čekoslovakijos, buvo pagrin- « 
dinis tardytojas. Heldke, Šan- 

(Nukelta į 4 psl.)

II 
ymo Kauno 
įsikūrusioje *■
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IŠSKIRTINAS KŪRYBINIU NAŠUMU Antanas Jasmantas
Antano Maceinos 75 metų sukakčiai

i-’-.. -

STASYS YLA

.H
kaktuvininkas Antanas Ma- 

‘ ceina neabejotinai
iias ir ypatingas mūsų minties 
ir kultūros baruose” (vieno 
laiško žodžiai). Kuo išskirti
nas ir kaip, reikėtų nebe 
straipsnio, o monografijos, ir 

1 būtų laikas apie tai galvoti. Jo 
raštai turbūt siektų Lietuvių 
Enciklopec js tomų apimties, 
o ką bekalbėti apie jų turinį, 
įvairovę, gelmę ir kalbos bei 
stiliaus grožį.

Deimantinio amžiaus su-

“išskirti-

Trijulės derinyje
Kultūros ir religijos filoso

fas, krikščioniškasis egzisten
cialistas, Maceina yra tretysis 
iš atgimusios Lietuvos ryškių
jų mąstytojų, lyg tęsinys A. 
Dambrausko — Jakšto ir Sta
sio Šalkauskio, panašus jiems 
ir skirtingas. Panašus aristo- 
telinės — tomistinės mokyklos 
metmenimis, platoninės — au- 
gustininės mąstysenos atau
dais. Skirtingas tuo, kad pir
mieji daugiau sintetikai, o jis 
analitikas.

Išsiskyrė Maceina savo pa- 
ruoštimi. Jakštas pradėjo nuo 
matematikos, šoktelėjo į filo
sofiją ir teologiją, toliau šako
josi į istoriją, literatūrą, kriti
kį, filosofiją. Šalkauskis 
pirma baigė teisę, paskui filos- 
fiją, o išsiskleidė pedagogu, 
kultūros filosofu, tautos ideo
logu. Maceina, pradėjęs teolo
giją, svėrėsi į literatūrą, pas
kui i pedagogiką, pagaliau 
sustojo filosofijoj.

Pirmiesiems rūpėjo kultūros 
ir religijos santykis, lyg atkir
tis šviečiamosios filosofijos 
deklaruotai ir vis kartojamai 
šių sričių išskirčiai. Tai liudi
ja Jakšto filosofiniai veikalai: 
Mokslas ir tikėjimas (1930), 
Pikto'problema (1935) ir Aukš
čiausiasis gėris (1937). Šal
kauskio pradinė studija buvo 
Bažnyčia ir kultūra (Draugija, 
1913), o viena iš paskutiniųjų 
Kultūrinio lietuvių apsiginkla
vimo problema ir katolicizmas 
(LKMA Suvažiavimo darbai 
iii; 1940). Maceina pradžioj 
neišsiskyrė iš pirmųjų: 
savo diplominiam filosofo 
darbui pasirinko Religijos ir 
kultūros ryšio temą.Vėliau, grį
žęs prie teologijos ir šias studi
jas vainikavęs Freiburg i. Br. 
universitete, telkėsi į religijos fi
losofiją plačiąja prasme.

Profesorius Antanas Maceina

Nuo jos atitolto, likęs Vokieti
joje ir pradėjęs dėstyti Frei
burg i. Br., vėliau Muensterio 
universitetuose. Dėstė Rytų 
kultūros ir marksizmo filosofi
jos klausimus. Iš to susikaupė 
jo rankraštyne gausi medžia
ga, kurios tik dalį paskelbė vo
kiškai atskirais straipsniais ir 
studija Soujetische Ethik und 
Christentum (1969).

Kitados buvo rašęs apie Šal
kauskį, kad “gyvenimo pro
blema stovėjo jo mąstymo 
centre, ir jis sprendė ją pilnat
vės šviesoje”. Gyvenimiškas 
Vatikano II suvažiavimo po
būdis bei jo iškeltos problemos 
magino atsiliepti ir Maceiną. 
Mūsų skaitytojams jis davė 
naują trilogiją; Bažnyčia ir pa
saulis (1970), Didjeji dabarties 
klausimai (1971) ir Krikščio
nis pasaulyje (1974).

Pirmiesiems dviem rūpėjo 
savos kalbos kultūra ir jos pri
taikymas atskiriems ''moks
lams. St. Šalkauskis su kalbi
ninkų talka paruošė beveik 
šimto puslapių studiją Bend
roji filosofijos terminija (Lo- 
gos 1937, Nr. 2). Šią terminiją 
Maceina ištobulino savo raš
tuose ir juos išdailino stilisti
niu bei lingvistiniu požiūriu. 
Maceinos filosofija sugludo su 
žodiniu tikslumu ir literatūri
niu lakumu.

Laiko atgarsiai
Jo mokytojai — minty toj ai* 

buvo savo laiko balsas ir sa
vos tautos rūpesčių atgarsis. 
Toks buvo ir Maceina. Tik lai
kas keitėsi ir rūpesčiai toly
džio įvairėjo. Jo disertacija 
Tautinis auklėjimas (1934) ir 
habilitacinis darbas Ugdoma
sis veikimas (1935) sutapo su 
St. Šalkauskio temomis (plg. jo 
veikalus Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, Visuomeninis auk
lėjimas ir kt.). Iš Šalkauskio jis 
perėmė (nuo 1935) dėstyti kul
tūros filosofiją, o iš Dovydai
čio pedagogikos ir istoriją. Pas
tarosios klausimais jis rašė

• šešetą slapikių veikalų ir kę- 
,liasdešįmt brandžių straips
nių. Tai rodė intelektualinį — 
kūrybinį jo išskirtinumą.

Suvestinės beieškant
Viso to, ką bėvo rašęs, lyg 

suvestinė būtų ’■ du paskuti
nieji jo veikalai: Religijos filo
sofija Z (1976), kurios antrasis 
tomas šiuo metu ruošiamas, ir 
Filosofijos kilmė bei prasmė 
(1978). Bet jis nesiribojo tik fi
losofija. Stiprūs jo pėdsakai 
dailiojoj literafūrdj, ypač poe
zijoj, netgi litėfatūros kritikoj. 
Tai atskira jo,'talentų plotmė, 
kurios čia neliepiame. Nėliė- 
čiam ir filologinių jo gabumų 
palyginamoj semantikoj. Tai 
susieta su jo pažinimu klasi
nių ir moderniųjų kalbų, kurių 
jis vartoja bent ketvertą — vo
kiečių, prancūzų, ispanų ir ru
sų.

. Ui^
Maceina “reto produktyvu

mo autorius” (J. Girnius, ĖE

PELKĖSBIOGRAFIJA
1

Esu aš juodas bokšto kryžius, 
Juoda naktim pasviręs ir palūžės.
Iš seno vieškelio vėlai sugrįžęs, 
Dėduosi daiktus į kelione naują 
Ir lyg paklydęs varpo dūžis 
iŠ nežinios į nežinią keliauju.

2

Kaip plieno stygą užgavai mane, 
Tu užgavai, Didysis Kanklininke!
Ir virpa dienos, prieš Tave nulinkę, 
Ir ulba dūdele vakarine.
3

Tu nesiuntei manės pas faraoną, 
Ir aš lazdos nepaverčiau į žaltį. 
Ėjau tik kamarėlėn kruopų malti 
Linamynės mergaičių vakaronei.
4

Toli man lig Tavęs. Ir Tau toloka. 
Retai mūs žingsniai susitinka.
Gal tik kai skubame į rinką 
Pasižiūrėt, kaip čigonaitė šoka.
Ir šio aguonos žiedo sūkuriuose 
Tave suradęs aš tariuosi.
5

Bet šokis baigiasi. Namo čigonės ruošias. 
Riestainiai virtinėmis žėri.
Atsvirduliuoja pasigėrę.
Ir garsiai šaukia elgeta apluošęs. 
Toli man lig Tavęs. Ir Tau toloka.
Ir rinkoje jau niekas niekas nebešoka.

ŽILVINAS
“1

Buvo dienos, kai žalčiai, bangom atkilę, 
Marškinėliuose mergaičių piršos. , 
Buvo dienos, kai įniršus
Jūra gintaro sudaužė pilį.

Tyli jūra. Ant tvorų rasotų 
Kabo padžiauti tinklai pabrizgę.
Valtis velka sidabrine blizge: 
Naujas svečias plaukia meškeriotų.

Kreivos pušys, Viksvos. Balos. 
Dumblinas vanduo ir šėmas. 
Lūžta šakos atsirėmus.
Kyši lelija išbalus. 
Kreivos pušys. Balos. Balos. 
Dumblinas vunduo ir šėmas.
Čia tą vieną šokam šokį — 
Nuo kupstelio ant kupstelio. 
Niekas negrindė čia kelio, 
Niekur jo nė neieškoki. 
Tik tą vieną šokam šokį. 
Nuo kupstelio ant kupstelio.

Jei paslysi, ims kvatotis 
Raganos rūkuos nendryno. 
Ašarų čia nieks nežino.
Tie kupsteliai tarsi stotys: 
Nepaspėsi, ims kvatotis 
Raganos rūkuos nendryno.
Sėdime ant kranto balų. 
Meilės pažadus paklojom, 
Kad šilčiau basom būt kojom. 
Meilė greitai čia nušąla. 
Tai, sėdėdami prie balų, 
Meilę pažadais apklojam.

Kažin kur anapus raisto 
Pro langelį bokšto seno 
Varpas šerdimi tuksena. 
Kažkas viltį veltui švaisto.
Gal paimkim? — Tai už raisto 
Snapeliu genys tuksena.
Kreivos pušys. Viksvos. Balos. 
Dumblinas vanduo ir šėmas.
Lašą krikštui pasisėmus, 
Meilė sudreba išbalus.
Kreivos pušys. Balos. Balos. 
Ir mūs krikšto vanduo šėmas.

KATEDRA
Šventieji saunon ėjo. Buvo jau nešvarūs, j, 
Berželių vantos ir įkaitęs garas 
Net vyskupus ir mergeles nuvalo. 
Dabar, gražučiai grįžę, 
Jie stovi vėl ant savo pjedestalų.

Šventovė švyti išsimaudžius. 
Beliko tiktai giesmės graudžios.
Ir sopulio primirkęs Dievo veidas. 
Bet kai užu vitražų saulė leidos, 
Giliai tamsoj jis pasislėpt skubėjo. 
Ar jam gi kruvinam kyboti 
Tarp išpraustų išpažinėjų!

pi • - •
SAULĖTEKIS
Saulė teka. Pievų rūko 
Kamuoliukai tingiai kelias. 
A, tai Viešpatis Senelis 
Pirmą pypkę užsirūko.

Posūkis tremtyje .f ■ >
Naujos problemos, iškilo'.stT: 

karu, okupacijomis ir tremti- 1 
mi. Jos matėsi, kaip ne vien 
tautos, bet pačios žmonijos ir 
žmogaus problemos. Rašęs 
apie prometėjinį žmogaus pa- 
sinešimą anksčiau, nūnai, vo- 

met1iJA?ė85 xvi“i7).* “Ji»’ri«Ta*s tų,"kurie 
mūsų tarpe giliausiai supran
ta krikščionybę“ (V. Bagdana- 
vičius, Draugas,-1970. IV. 25). 
Ir ne tik krikščionybę. Jo paži
nimas Sakotės įvairiais požiū
riais — intelektualinis ir intui- 
ty vinis pažinimą?. “Sunku net 
pasakyti”, anot J. Brazaičio, 
“kuri jo pažinimo galia stip
resnė — intelektas ar intui
cija. Intuicijos ^gausumas ir 
stiprumas artind'Maceiną į me
ninio, poetinio pažinimo ke
lią” (J Laisve, Nr. 15, psl. 
1,9). -•..•uk

"Šalkauskis rašė sausom są
vokom (keitė savo išraiškos 
formą tik pradėjęs gyvosios 
dvasios sąjūdį). Dėl to jį skai
tyti sunkiau, bet mažiau pavo
jaus kitaip suprasti. Neleng
vas buvo ir Jakštas, bet žinojai 
jo logikos prasmę. Maceiną 
skaitai ir gėriesi^ įbanguotas 
žodinio lakumo, ir spalvingų

epizodiniu kursu, p vėliau vo
kiečių kalba paskelbė A. Mic- 
kieuicz als Dichter dės Prome- 
theismus (1965). Toliau mojosi

straipsnius Lietuvos mokyklo-,(.įrijogijai^idyę^ inkvizitorius 
je ir parengė Pedagogikos isto- — F. Dostojevskio legendos fi- 
riją I (1940). Pirmosios srities losofinė interpretacija lietu- 
temomis Logos žurnale nagrį- viškai (1946) įv vokiškai (1952), 
nėjo Pirminės kultūros pag,rih- Jobo drama kančios prasmei 
dus, per keletą Židinio nume- ; suvokti (1950) ir Niekšybės 
rių svarstė Kultūros sintezės ir paslaptis . pagal V.’ Solovjo- 
lietuviškosios kultūros klausi
mą, Židiny ir Naujojoj Romu- , I , 
voj analizavo promęteizmo (1964) 
problemą, pagaliau paruošė at
skiru veikalu Kultūros filosofi
jos įvadą (1936).

Gyvas buvo Lietuvoj sociali
nis klausimas, įbanguotas Jur
gio Matulaičio. NepriklausP- 
mybės pradžioj jį judino Vyt. 
Endziulaitis ir kiti. Nauju jaut
rumu jis vėl iškilo 1937 metais 
vienoj katalikų konferencijoj. 
Maceina ieškojo gilesnio atsa
kymo ir parašė du veikalus: So
cialinis teisingumas (1938) ir 
Buržuazijos žlugimas. (1940)..

Taip jaunas akademikas, pa
lyginti trumpu laiku, paruošė 
------------------ - žiūrine politiką. Panašios ak-

* St. Šalkauskis save laikė A. Damb-tualybės kitados domino 
rausko — Jakšto mokiniu (ii jo rastų), Šalkauskį ir Jakštą. Anie tik 
o Maceina buvo tiesioginis Šalkauskio rašė, o Maceina kurį laiką bu- 
mokinys. Iš abiejų jis savinosi ir pja- 
tonines VI. Solovjovo idėjas.

•' vo legendą apie Antikristą vo-

iii
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1

kiškai (1955) ir lietuviškai

Dramatinei — prometėji-, 
nei, žmogaus iškėlai mąstyto
jas ieškojo tikresnio kelio ir po”1 
teologinių studijų baigos Fref- 
burgė mojosi naujai trilogiją!: 
Saulės giesmė apie šv. Pran
ciškų Asyžietį (1954), Didžioji 
padėjėja apie Mariją (1958) ir 
Dievo Avinėlis apie Kristų 
Bažnyčios sampratoje (1966).,

Į tas dvi trilogijas įsiterpė są- J 
va kultūrinio — politinio pobū- alegorijų, bet kartais nesi tik- 
džio aktualybė, įtraukusi filo
sofą į kontroversiją. Rašė ir 
skaitė paskaitas apie kultūri
ne demokratiją ir bepasaulė-

2
Gintaras. Puta. Sakysit: Marios! 
Šnara prieš mane alaus bokalas. 
Padavėjos rankos tokios švarios, 
Ir nagučiuos pirštų rožės kalas.

Nešnarėki! Čia ne kraujo putos. 
Žilvino čia nieks neužkapojo.
Tai kurpaitės, raudonai išsiūtos, 
Ant basučių padavėjos kojų.

3

Taškos nuogos bangose mergaitės 
Ir kikena, kad tuojau išvys, 
Pintinėlėje kaip susiraitęs
Vienai piršis jaunikiu žaltys.

Grok, bambuko birbynėle, groki! 
Kelias Žilvinas vestuvių šokiui.
O žiūrovų pinigėliai byra 
Dubenėlin pusnuogio fakyro.

Kai pakrapšto, byra spiečiai 
žiežirbėlių jam prie kojų 
Ir rasose mūs šilojų
Tūkstančiais ugnelių šviečia.

Antano Jasmanto (Antano Maceinos) poetinės 
kūrybos ligi šiol išleista du rinkiniai: „Gruodas" 
(Ateities literatūros fondas, 1965), kuriam buvo suteikta 
Lietuvių Rašytojų draugijos premija, ir „Ir niekad ne 
namolei" (Ateities literatūros fondas, 1980). Apie 
Antano Jasmanto poeziją Vincas Mykolaitis-Putinas 
rašė (1965.VII.3), jog ji “verta užimti lietuvių literatū
roje vietą tarp įspūdingiausių, turtingiausių mūsų poezi
jos rinkinių. Klasikinė forma čia siejasi su modernaus 
žmogaus išgyvenimais ir įvaizdžiais.” Čia spausdinami 
eilėraščiai iš antrojo rinkinio — “Ir niekad ne namolei.”
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vo’ įsitraukęs į kultūriniai poli
tinio lietuvių sąjūdžio veiklą.

Prof. Antanas Maceina, prof. Zenonas Ivinskis, Alina ir dr. Jonas Griniai prie Starnbergo ežero 
pokario metais Vokietijoje. Nuotr. Vytauto Maželio

ras, ar teisingai suvokei jo 
minties branduolį.

Jakštas ir Šalkauskis turėjo 
oponentų dėl aiškios, bet skir
tingos pasaulėžiūros dalykų. 
Turėjo ne sykį ir Maceina su
kliūti su kitų pažiūrų atsto
vais, bet gal daugiau sukliūva 
su tos pačios krikščioniškosios 
minties asmenimis, skirtingai 
jaučiančiais ar pergyvenan
čiais tuos pačius dalykus. Bet 
tai neišvengiamybė, visur ir vi
siems mąstytojams pasitai
kanti.

Svarbiausias Maceinos vaid
muo mūsų kultūros bręsme, tai 
jo nepailstantis kūrybinis nau
jumas ir aktualumas, platus 
mostas, įvairios ir spalvingos 
įžvalgos, vis judinančios ir ne
raminančios daugelio mūsų 
apstingstančius ar į siauras 
sritis įstringančius smegenis. 
Už visa tai šios sukakties pro
ga priklauso jam mūsų visų pa
dėka.

Laukdami netrukus Religi
jos filosofijos antrosios dalies, 
Antanui Maceinai linkime 
daug ir toliau kūrybingų metų. Prof. Antanas Maceina ir kun. prof. Stasys Yla. Nuotr. Sauliaus Kuprio
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Su knyga iš Lietuvos

Religinės ir marksistinės 
spaudos kontrabanda

mo nebuvo paskelbtas pilname 
Rusijos imperijos įsakymų rin
kiny, bausmių dydis priklausė nuo 
vidaus reikalų ministro ir Vil
niaus generalgubernatoriaus ap
linkraščių, o tų aplinkraščių dva
sia ir raidė keitėsi, kai gabenamos 
ir platinamos spaudos kiekybė ir 
kokybė keitėsi. Tik religinio turi
nio leidinių gabentojai visą laiką 
buto lengviau baudžiami nei pa
saulinių, ypač aiškiai anticarinių, 
pav. Iskros.

Iš tikrųjų, teismai neturėjo įsta
tymo, kaip ir kiek bausti spaudos 
kontrabandos nusikaltėlius. 
Knygnešiai dažniausiai būdavo 
baudžiami administratyvinėmis 
bausmėmis. Kartais atsitikdavo, 
jog dešinė nežinodavo kairės. Gal 
ir dėl to bausmės, palyginti, nebu
vo per daug žiaurios. Ir iš to gali
ma spręsti, jei tas pats asmuo, pa
vyzdžiui, keletą kartų įkliuvęs, 
nepaisydavo bausmės, toliau tar
naudavo lietuviškos spaudos lais
vės darbui. Štai Juozas ir Anta
nas Jurgėlos nuo Tauragės buvo 
įkliuvę net 5 kartus, F. Petravi
čius 4 kartus, Survila nuo Barakių 
6 kartus. Toks prasikaltėlis būda
vo baudžiamas 5-1000 rublių bauda 
arba keletą savaičių arešto.

Pridėta statistikos lentelė nr. 8 
rodo, jog 1864 -1904 laikotarpy bu
vo ištremta Sibiran vos 10 knyg
nešių, šiaurės Rusijon 30; bausti 
kalėjimu 30, ištrėmimu į šiaurės 
Rusiją, be to dar kalėjimu 50, areš
tu prie policijos 647, areštu prie 
valsčiaus valdybos 219; išteisintų 
478.

Pasienio sargybiniai ir akcizo 
tarnautojai, sako, buvo suintere
suoti persekioti spaudos kontra
bandą, už tai jie gaudavo premi
jas, bet žmogiškos silpnybės, ypač 
ruso mužiko tolerantiška galvo
sena dažnai eidavo knygnešio 
naudai. Štai gydytojas Liudas 
Vaineikis Palangoje kartais vai- 
šindavos kelias dienas su Palan
gos sienos perėjimo punkto vir
šininku ir kitais mėgstančiais 

į išgerti valdininkais. Sudargo kle
bonas, Martynas Sideravičius, 
pats būdamas vegetaras ir didelis 
abstinentas, taip pat po kelias die
nas iš eilės (a la russe) vaišindavo 
svaiginamaisiais gėrimais muiti
nės tarnautojus, vienas iš kurių 
net prasitaręs, gal pasigirdamas, 
jog per Ramoniškių sienos perėji
mo punktą jis pergabenęs tiek lie
tuviškos spaudos, kiek nepavežtų

Vytautas Merkys, Lietuvos vals
tiečiai ir spauda 19a. pabaigo
je — 20ą. pradžioje. Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos istorijos 
institutas, Vilnius, 1982.
js. Knyga sudaryta iš lietuvių 
knygnešių ir tautos kovotojų atsi
minimų (anais laikais), iš knygų 
bei studijų, pasirodžiusių okupuo
toje Lietuvoje, iš Vilniaus gene
ralgubernatoriaus ir žandarų val
dybos viršininko įstaigos 
aplinkraščių ir Kauno apygardos 
teismo prokuratūros protokolų. 
Mokslo medžiaga pateikiama 
metodiškai su 8 statistikos len
telėmis, šimtais išnašų ir komen
tarų ir su keliolikos puslapių 
asmenvardžių sąrašu. Išsames 
nės studijos šiuo reikalu iki šiol ne
sam turėję, ypač iš marksistinio 
metodo pusės.

Daugiau kaip per šimtą metų 
kiekvienas lietuvis žinojo, kad mū
sų spauda lotyniškomis raidėmis 
buvo draudžiama Lietuvoje 40 me
tų laikotarpy, pradedant Murav
jovu. Mokytieji žinojo daugiau: 
kad Tilžėje buvo Otto Maudero- 
dės spaustuvė, o Ragainėje rū
pinosi lietuviškais spaudiniais 
Martynas Jankus, kad vysk. M 
Valančius ir Sudargo klebonai, 
Martynas Sideravičius su vyriau
siu knygnešiu Jurgiu Bieliniu pla
tino Lietuvoje draudžiamą spau
dą: maldaknyges, laikraščius, 
kalendorius, elementorius, atsi
šaukimus.

Iš tikro, sąjūdis buvo daug di
desnis, veik globalinis, išeinąs iš 
Lietuvos ribų. Tilžėje be Otto Mau- 
derodės buvo dar kelios įmonės, 
kur knygnešiai galėjo gauti lietu
viškų knygų, o vėliau latviškų, len
kiškų ir rusiškų: K. Albregso, L. 
Arnoldo ir E. Vejerio, J. Mikšo, H. 
Posto, J. Senkės, M. Zauniūtės, E. 
Jagomasto. Be to Ragainėje veikė 
J. Albano ir K. Kybelkos, K. Vos- 
kos, J. Zyberto knygų įmonės; taip 
pat M. Jankaus Bitėnuose.

Knygnešių (gabentojų ir platin
tojų) buvo ne keletas ar keliolika, 
bet Vyt. Merkio knygos keliolikos | 
puslapių 1500 asmenvardžių sąra
še jų mažiausiai — tūkstantis. Iš 
statistikos lentelės nr. 4 matyti, 
kad vien Raseinių apskrity žan
darams įkliuvusių būta 768. Imant 
visą spaudos kontrabandos veik
lą, Raseinių apskritis praneša vi
sas kitas apskritis, nes kontro
liuojamoji siena nuo Jurbarko iki 
Tauragės ėjo per didžiules girias. 
Nusmegusių ežerų plotai (Lauke- Į net 40 arklių. Vysk. M. Valen
sos prie Eičių), klampynės ir tan-1 čius po kratos jo bute Vilniaus 

generalgubernatoriui Potapovui ir 
ypatingiems reikalams valdžios 
atstovui pasiūlęs užkandžių su 
prancūzišku šampanu, degtinės ir 
karčiamų nepakęsdamas.

Kas būtų įdomiausia Vytauto 
Merkio knygoj, tai gabenamos 
spaudos kokybės raida, būtent, 
kaip per 40 metų nuo lietuviškų re
liginio turinio knygų prieita prie 
rusiškų marksistinių leidinių. 
Priežastis buvo viena — Lenino 
veikla, tik autorius į tai nesilei
džia, o kaip istorikas iškelia dau
giau Lietuvos valstiečių liberalėji- 
mą savaime. Net ir knygos 
pavadinimą nulemia valstiečiai.

Vyt. Merkys, ne vienos stam
bios knygos autorius, tarnauda
mas marksistiškam reikalui, meto- 
diškai susilaiko nuo didelių į 
perdėjimų ar mažinimų mūsų to i

m. Vida Krištolaitytė, dr. Stasys Goštautas (trūksta dr. 
Vitolio Vengrio).

Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suvažiavimo architektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius, dailininkė 
1982 m.' lapkričio mėn. 24-28 dienomis St.
Petereburg Beach, Floridoje, architektūros ir 
menotyros sekcijos paskaitininkai: vadovas

Antinacinis pogrindis

rų, kaip kun. A. Vyturto, Klovai
nių, Joniškio vikaro, A. Brundzos, 
Ropkojų filialisto, V. Dembskio, 
Gaurės vikaro, K. Eitutavičiaus, 
Darbėnų vikaro — visų Čia pami
nėtų pastangas gaminti ir platinti 
lietuvišką spaudą, kuri pradžioje 
buvo daugiausia religinė ir tarna
vo katalikų bažnyčiai. Ligi “Auš
ros”, be maldaknygių ir kitos kny
gos kone visos buvo religinio 
pobūdžio. S.L. Kušeliauskas, susi
taręs su vysk. M. Valančium, pa
gamino tokių keletą: “Raktas ing 
dangų”, “Pekla ir stebuklai Dievo 
dūšiose czyscziaus”, “Gydyklos 
nuo baimės smerczio”. Tokioms 
knygoms išleisti jis bus ir paauko
jęs 16000 rublių. Vyt. Merkys mini 
tai savo knygoje teigiamai, kaip 
priemonę anticarinėje kovoje. Kad 
vysk. M. Valančius tam reikalui 
davė 8000 rublių ir klebonas Tur- 
činavičius 4000 rublių, autoriui bu
vo čia gera proga iškelti klau
simą, iš kur dvasininkai turėjo 
tiek pinigų, bet knygoje to niekur 
nėra.

kynės kontrabandininkams buvo 
patraukliausios vietos.

Pergabentos per sieną knygos 
buvo platinamos ne tik Raseinių 
apskrity arba aplamai tarp pasie
nio gyventojų, bet daug toliau: Bir
žų, Zarasų, Švenčionių apylinkė
se. Taip pat Latvijos, Estijos, 
Rusijos miestuose, kur buvo lietu
vių: Rygoj, Taline, Petrapily, 
Maskvoj, Odesoj. I ten knygos, ži
noma, nebuvo nešamos, o siunčia
mos paštu arba įduodamos nuvež
ti ten važiuojantiems.

Lietuviškiems leidiniams spaus
dinti Tilžėje buvo išleidžiama ne | 
šimtais, o tūkstančiais rublių 
(vysk. M. Valančius kartą įdavė 
Tilžėn nunešti 8000 rublių, iš Alvi
to klebono tam gauta 4000 rublių, 
S. Kušeliauskas, pardavęs savo 
dvarelį, davė 16000 rublių, vysk. 
M. Paliulionis davęs keletą kartų 
po 1000 rublių), {gabentos kny
gos, nors buvo parduodamos bran
giai, pavyzdžiui, 5 rubliai už “Auk-j 
80 Altorių”, bet jokiu būdu išleistų 
pinigų nebuvo galima surinkti. 
Daug pinigų teko spaustuvinin
kams, o dažnai reikėjo mokėti ir 
samdomiems bernams, per sieną 
knygas nešantiems.

Be spaudos gabenimo ir platini
mo, autorius skiria apie keliasde
šimt puslapių slaptoms valstiečių 
draugijoms ir slaptoms lietuviš
koms mokykloms su vysk. M. 
Valančium ir kun. J. Katele prie
ky. Šalia Garšvių bendrovės Pane
vėžio apylinkėse ir Sietyno Suval
kijoj, daugiau tautinės krypties 
draugijų, knygoje iškeltos antire
liginės mažesnės draugijos. Tai 
Atgaja, J. Šliūpo ir L. Vaineikio 
įtakoje, Artojų draugija, Apšvie- 
ta, Teisybė. Jei Sietynas turėjo 70 
narių, tai pastarosios vos po kele
tą
{sakymas dėl lietuviškos spau

dos lotynų raidėmis persekioji-

"20 amžiui artėjant į galą, dau
giau ir daugiau spausdinama ir 
gabenama pasaulinio turinio lei
dinių, ypač pradėjus eiti “Auš
rai”, “Varpui”, “Tėvynės sargui”, 
“Žemaičių ir Lietuvos apžval
gai”. Šalia kalendorių, elemento
rių atsirado beletristinių knyge
lių, kaip: M. Valančiaus 
“Pasakojimai Antano tretinin
ko”, “Vaikų knygelė”, J. Bagdo
no “Maskolių valdžia ir žmonės". 
Vysk. M. Valančiui mirus, o sto
jus į spaudos darbininkų eiles dr. 
J. Šliūpui, tiek rašantieji, tiek 

| skaitantieji smarkiai liberalėjo, o 
dalis kunigų iš patriotinės veik
los pasitraukė, ėmė rodyti net 
priešiškumo.

Iškeldamas lietuviškos spaudos 
posūkį į socializmą, gilesnių prie
žasčių Vyt. Merkys tam nenuro
do, lyg kad tai būtų buvę visai 
normalu. Štai 1900 metais, L. 
Vaineikiui Palangoje padedant, 
šalia lietuviškos spaudos pradeda 
eiti per sieną latvių ir lenkų kal
bomis marksistiniai leidiniai. Jau 
1889 metais švėkšniškio valstie
čio Juozo Toleikio įkliuvimas pa
rodo, jog lenkų marksistai re- 
voliucijonieriai naudojasi lietuvių 

r___ t__, _ ________ ,___ , „ knygnešių pagalba. Pro Tauragę
laiko istorinių duomenų. Nei gir- j ir Virbalį 1894 m. lenkų socialistų 
damas, nei peikdamas, jis laiko partijos (P.P.S.) literatūros per- 
pozityviu veiksniu anticarinėje ko- nešta dideli kiekiai: 30613 egz. lei- 
voje vysk. M. Valančiaus, klebono dinių prie Naumiesčio, 20346 egz. 
M. Sideravičiaus ir jaunųjų vika- prie Tauragės. Net M. Jankus bu-

Manuel Blanco-Gonzalez tapybos ii 1964-1982 metų laikotarpio paroda 
vyksta „Galerijoje“ (744 N. Wells) 4.m. sausio 25 — vasario 5 dienomis.

vo įkliuvęs toje kontrabandoje 
1892 m.

Be lenkų kalba leidinių, dau
giau ir daugiau ėmė eiti per sieną 
rusų ir gudų kalba marksistinės 
literatūros: V. Lenino, K. Markso, 
F. Engelso, S. Dikšteino, B. 
Kričevskio. Gabenamų knygų pa
vadinimai rodo jų turinį: “Kaip 
belgų darbininkai kovoja dėl lais
vės”, “Darbo diena”, “Social
demokratijos pagrindai”, “Mili- 
tarizmas ir .dubininkų šventė”. 
Lenininės Iskros leidiniai rusų 
kalba 1900-1904 m. laikotarpyje 
galėjo nustelbti net lietuviškų lei
dinių skaičių, Štai 1903 m. tarp 
Eržvilko ir Jurbarko akcizo sar
gai rado 4544 egz. tokių spaudi
nių; prie Pašvenčio rasta — 2731; 
Tauragės apylinkėje — 3466; prie 
Šilinės (į rytus nuo Jurbarko) 
slėptuvėje — 9288; ties pat siena 
prie Kretingos — 12098 egz.

Tie rusų kalba Iskros leidiniai 
buvo nešami per sieną kartu su 
lietuviška spauda. Juos nešė lietu
viai knygnešiai, ką rodo įkliuvu
sių pavardės: Jurbarko apylinkė
je K. Mikelaitis, Jons Tamošaitis, 
Ona Spaustynaitytė; Eržvilko 
apylinkėje Jurgis Nikšas, Pranas 
Valantiejus; Kretingos apylinkėje 
Antanas Zabernis, Kazys Kau
nas, Jurgis Penelis, Palangos paš
to tarnautojas.

Ar knygnešiai žinojo, kokios rū
šies spaudą j(e neša? Gal tik vie
nas kitas niftnanė, nes rastuose

(bėgant numestuose) ryšeliuose 
būta šalia marksistinės spaudos 
ir maldaknygių arba lietuviškų 
laikraščių. Vyt. Merkys tokio 
klausimo nekelia. Bet iš visos jo 
knygos galima suprasti, jog knyg
nešiai, jo vadinami valstiečiai, 
žinojo, ką darė, ir darė su noru: 
tiek kontrabandininkai, tiek bend
rai visuomenė ruošėsi būsimai 
revoliucijai Rusijoj. Pati valstie
čio sąvoka knygoje neaiški; be 
ūkininkų valstiečiais autorius va
dina ir miestelių batsiuvius, škap- 
lieminkus, mini net vieną kitą 
izraelitą.

Knygos pradžioje buvęs objek
tyvus istorikas, gale autorius ne 
toks nuosaikus. Iškelia neigiama 
prasme “Tėvynės sargo”, “Žemai
čių ir Lietuvos apžvalgos” ir kitų 
katalikiškų laikraščių opoziciją 
liberalinei lietuvių spaudai. Tal
pina net pavardes tų klebonų, ku
rie smarkiai pasisakė prieš libera
linės spaudos platinimą ir 
apskritai prieš spaudos kontra
bandą. Kuršėnų klebonas Eidim- 
tas, radęs Aušrą pas vieną para- 
pietį, šventoriuje laikraštį viešai 
sudeginęs, grasindamas nepriim- 
siąs išpažinties tokių skaitytojų. 
Seinų vyskupas A. Baranauskas 
išleidęs net ganytojišką laišką, 
draudžiantį skaityti gaunamą iš 
Prūsų lietuvišką spaudą be kle
bono leidimo. O Tytuvėnų klebo
nas įdavęs policijai nelegalios lie
tuviškos spaudos platintojus.

Pranas D. Girdžius

NAUJI LEIDINIAI
25.• DAINAVA 25. ALRKF ciziškumo, kuris būtinas tokios rū- 

Jaunimo stovyklos leidinys 1982 J Sies 
m. Redaktorius Vacys Rociūnas.
Išdėstymas Pauliaus Jurkaus. Vir- meniško gyvenimo tarpsnį, pa
sėlis Nijolės Palubinskienės. Lei- vyzdžiui, galima pastebėti, kad 
dinio mecenatai — Leonas ir
Danutė Petroniai. Spaudė Pran- mi” asmenys, vietoj nuosavų var- 
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. dų gaudami kitus panašius, arba

Tai jau penktasis sukaktu-1 po nuotrauka klaidingai identifi- 
vinis leidinys apie Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Federacijos 
Jaunimo stovyklavietę Manches- 
ter, Mįchigan, kuri, kaip pastebi 
redaktorius, “jau pilnai įsitvirtino 
JAV lietuvių išeivijos istorijoje, 
kaip reikalinga ir vertinga švie
timo ir auklėjimo institucija”. Šia
me leidinyje nekartojama anks
tesniuose atspausdintų 
informacijų, bet pateikiama papil
domų žinių apie mecenatus, dau
giau praeities duomenų, nuro
doma pagrindinės stovyklautojų 
grupės, aprašomas įvykęs stovyk
los sukakties minėjimas. Pridėti 
mecenatų ir rėmėjų sąrašai bei 
Dainavos finansinio stovio prane- i 
Simas. |

Gražus sumanymas buvo šį kar- j 
tą atspausdinti muzikinės kury- 1 
bos, dedikuotos Dainavai, pavyz
džius — tai muziko Alfonso 
Mikulskio “Giesmė į Šiluvos 
Mariją” (žodžiai Kotrynos Grigai- 
tytės); “Ė, drauguži” — žodžiai ir 
muzika Ramūno Underio ir Vilte- 
nio (Fausto Strolios); Stepo Bučmio 
“Dainava” (žodžiai Alės Rūtos) ir 
“Dainavos tango” — muzika ir žo
džiai Stasio Sližio. Taip pat, lei
dinys gausiai iliustruotas puikios 
kokybės ir Dainavos gamtos grožį 
ir joje vykstantį gyvenimą pertei
kiančiomis nuotraukomis. Gal tik 
gaila, kad vietomis, atrodo, pritrū
ko reikiamo rūpestingumo ir pre-

leidiniams, kur norima 
dokumentuoti kurį nors visuo-

net keliais atvejais “perkrikštija-

kuojami, įrašant ten nesančių as
menų pavardes. Išdėstymas, ta; 
čiau, pasigėrėtinas.

* Mūsų Vytis, nr. 4 (1982). Ketu
ris kartus per metus leidžiamas 
Akademinio skautų sąjūdžio 
žurnalas. Redaguoja Juozas Toliu
šis, 7220 S. California, Chicago, IL 
60629. Administruoja Danutė 
Korzonienė, 2725 W. 84th PI., 
Chicago, IL 60652. Metinė prenu
merata 7 dol., studentams 4 dol., 
atskiro numerio kaina 2 dol.

Numerio akcentas Lietuvos isto
rijai: Vincento Liulevičiaus „Išei
vija ir Vilniaus universitetas“ ir 
Vidos Viliūnaitės „Lietuvos 

kūrimosi ištakos“, 
i — Gintos 

Remeikytės eilėraščiai. Taip pat 
kiekvieną kartą „Mūsų Vytyje“ 
svarbus ir įdomus skyrius „Jauni
mas svarsto“, nes jame jaunuoliai 
atvirai diskutuoja iš savo pačių 
patirties kylančius klausimus: šį 
kartą Violeta Dirvonytė svarsto 
„Kas svarbiau: studijos ar lietu
viška veikla?“, Sigitas Vaznelis: 
„Video žaidimai: jų įtaka jauni
mui“. Spaudos lentynoje recenzuo
jama Broniaus Kviklio „Vilka
viškio vyskupija“, Danutės 
Bindokienės „Lietuvių kalbos 
sinonimų žodynėlis“, ir Vincento 
Liulevičiaus „Išeivijos vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimo darbe“.

( valstybės kūrimoi
I Maloni staigmena

(Atkelta iš 2 psl.) 
čių vokietis, suimtuosius atly
dėdavo iš rūsio celės į tardymo 
kambarį antrame aukšte. 
Suimtieji buvo Sveicerio, 
Kybartų vokiečio, žinioje. Jis I 
buvo mano žmonos šeimai 
gerai pažįstamas. Mano žmo
nos tėvas, būdamas Kybartų- 
Eitkūnų pereinamojo punkto 
vedėju, jaunuolį, grįžtantį iš 
Vokietijos, praleisdavo leng
vai su bonka konjako. Jis 
kartą išsireiškė, kad dėl to jis 
jautęs dėkingumą.

Į Gestapo rūsį jis man atnešė 
porą knygų ir porą reikmenų, 
kuriuos jam įdavė žmona. Man 
jis atskaitė pamokslą, kad 
labai sunkiai įkliuvau. Tarp | 
kitko pridėjo: „Vargiai jums 
bereiks ką bepridėti, nes ir taip 
labai daug apie Tamstą yra 
pripasakota“.

Tardytojas Rauch man 
pateikė gana stambius aštuo- 
nius kaltinimus:

1. Buvau antivokiškos rezis
tencijos Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto vice
pirmininkas.

2. Vlike atstovavau Lietuvių 
Frontą.

3. Mano tiesioginėje žinioje 
buvo kurstanti pogrindžio 
spauda „Į Laisvę“ ir Lietuvių 
Fronto biuletenis.

4. Buvau nuolatiniame ryšy
je su Juozu Ambrazevičiumi 
(Brazaičiu), kuris buvo vienas 
iš pagrindinių pogrindžio 
vadų.

5. Per mane Vilkas buvo 
ryšyje su kariniu pogrindžio 
štabu.

6. Dalyvavau pulk. Ambra
ziejaus išsiuntime į Švediją 
užpirkti pogrindžio kariniams 
daliniams ginklų.

7. Laikiau ryšį su užsienio 
atstovybėmis kaip pvz. Jung
tinėmis Amerikos Valsty
bėmis, Anglija, Šveicarija ir 
11.

8. Ryšiai su užsieniu per 
aukštąją dvasiškiją.

Čia tepaminiu tiktai kelis 
tardymo atvejus, kurie kiek 
rišasi su tardytojo noru gauti 
daugiau žinių apie Lietuvių 
Frontą.

Pateikęs pirmąjį kaltinimą, 
Rauch pasakė, kad jis žinąs, 
kad aš su Audėnu ir kitais iš 
Tautos tarybos ir Vyriausio 
lietuvių komiteto sudarėm 
Vliką. Jis man liepė išvardinti 
Vliko narių pavardes. Atsi
sakiau pavardes minėti. Jis 
pagrasino SS teismu ir per 
pora valandų pastatyti prie 
sienos ir sušaudyti. Tylėjau. 
Jis teismo neįvykdė.

Priėjęs prie antrojo kalti
nimo, jis mane įtikinėjo, kad aš 
jau neturiu galvos ant savo 
pečių. Bet jis darysiąs viską, 
kad likčiau gyvas, jeigu išvar
dinsiu 10—12 vadovaujančių 
Lietuvių Fronto asmenų. Ne
vardinau, motyvuodamas, kad 
bet kurios pavardės pami
nėjimas būtų nekalto žmogaus 
įskundimas. Jis gi patarė: 
„Nevaidink herojaus, būk iš
mintingas, mes žinome, kad tu 
myli savo šeimą, bet žinok, kad 
tas gražus ir malonus gyve
nimas eis toliau ir be tavęs“.

Šeštasis kaltinimas buvo 
vienas iš sunkiųjų: „Daly
vavau Bronio Bieliuko bute 
pulk. Ambraziejaus išleistuvė
se į Švediją užpirkti ginklų lie
tuvių pogrindžio kariniams 
daliniams“. Griežtai užsigy- 
niau. Jis gi pateikė planą, kaip 
sėdėjome prie pietų stalo, nu
rodė ir mano vietą. Ir priedo 
mane gėdino: „Tu esi geras 
katalikas ir meluoji“. Pasiju
tau nejaukiai. Bet tuojau su
mečiau, kaip išlįsti, kad ir per 
adatos skylutę. Jam atsakiau: 
„Pas Bronių Bieliuką dalyva
vau vieno kariškio, kurio pa
vardės neprisimenu, išleis
tuvėse. Jis vyko į Suomiją 
dalyvauti kovose prieš Sovietų 
Sąjungą. Tam labai pri
tariau“. Tą pusiau tiesą pasa

kiau įtikinamu būdu, Rauch 
suabejojo ir atsakė: „Gal jūsų 
draugai, ar politiniai priešai 
visos teisybės nebus ati
dengę“. Aš suabejojau: „Kokia 
prasmė jiems buvo tai daryti“.

Po trijų dienų tardymo pasi
rašiau protokolą. Grąžintas į 
rūsio celę jaučiausi laimingas, 
nes gestapo pareigūnams į 
rankas siūlo galo neįdaviau.

Liepos mėnesio 2 dieną mus 
išvedė iš celių, surakino po du. 
Mane surakino su dr. Juozu 
Vėbra. I rūsį įėjo Šveicerius ir, 
atsisukęs į man tarė: „Kur gi 
jūsų kariniai daliniai. Gal ei
site su lazdomis kariauti prieš 
Sovietų tankus. Jie jau prie 
Vilniaus“. Mums tai buvo nau
jiena. Aš neišmintingai pra
sižiojau: „Ką daro mūsų 
šeimos“. Jis atšovė: „Ką jūs 
darėt Vokietijai. Gal manot, 
kad mes rūpinsimės jūsų šei
momis“.

Sunkvežimiu su Gestapo 
pareigūnų daiktais ir su au
tomatais ginkluotais sargybi
niais po poros valandų Suval
kijos plentu per Kybartus 
įvažiavom į Vokietiją. Inster- 
burgo kalėjime mus prijungė 
prie kitų suimtųjų Vliko narių. 
Ten jau radom Balį Gaidžiū- 
ną, Vytautą Vaitiekūną, Bro
nių Bieliuką, Klemensą Bru
nių, Joną Deksnį. O, be to, dar 
buvo visas būrys laisvės kovo
tojų: Jurgis Valiulis, Povilas 
Žičkus, Kurklietis, Gintautas, 
Gabrielius Žemkalnis su visą 
grupe jaunųjų draugų.

Nuo čia prasidėjo mūsų odi<> 
sėja per penkis Sing-Sing Vo
kietijos kalėjimus: Insterburg, 
Allenstein, Landsberg an der 
Wartke, Berlin-Tegel, 
Bayreuth. Ir galų gale 1945 
metais balandžio mėnesio 14 
dieną Jungtinių Amerikos 
Valstybių tankai ir žvaigždė
toji vėliava atnešė mums 
laisvę, kurios, fiziškai išsekę, 
bet dvasiškai tvirti, labai 
troškom.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

rankų nusiplovimas. I tai 
redaktoriai, jei nesijaus per 
daug įžeisti, gal atsilieps veda
muoju. Bet čia ne tiek vedą; 
mųjų reikia, kiek puslapinio 
dydžio skelbimų, colinių, rie
bių antraščių, įspūdingų pra
nešimų apie vajaus progresą. 
Ir visa tai ne viename laikraš
čio numeryje, o visuose, ir ne 
vien tik gruodžio mėnesį, bet 
pradedant jau spalyje. Reikią 
ir plakatų, kuriais būtų apka
binėti visi lietuviški Chicagos 
stulpai, visi parapijų priean
giai provincijoje.

O apylinkėse reikia suburti 
tinklą talkininkų, kurie pagal 
vietos sąlygas ruoštų spaudos 
mėnesio renginius, paruoštų 
spaudos stalus, rastų būdą pri
eiti prie savo žmonių su knyga,- 
žurnalu, laikraščiu. Žodžiu, per 
tą mėnesį lietuvį tiek iš visų 
pusių apsupti spausdintu žo
džiu, kad jis, jei jau ne iš geros 
valios, tai bent iš savigynoj 
padidintų prenumeratorių gre
tas. -C.

Visa tai, žinoma, neatliksi 
keletu dolerių ir keliais aplink
raščiais. Tam reikia nemažo 
biudžeto (laikraščių skelbimai 
turi būti bent savikaina apmęį 
kami), reikia nuolatinio aS' 
meninio ar bent telefoninio ry
šio su redakcijom ir sii 
vietiniais spaudos mėnesio 
darbininkais. O išdavų, aiškiu 
niekas negarantuoja. Todėl ga
li atrodyti, kad ekonomiškai t6- 
kia rizika neapsimoka, kad pa
siekti rezultatai nepateisiną 
įdėtų lėšų ir darbo resursų. 11

Galbūt. Bet jei taip, tai kam 
tada krėsti juokus, skelbiant 
nulį garantuojantį spaudos 
mėnesį? Atsakymas yra, ta
čiau būdami mandagūs, šį kar
tą dar paliksime jį neatsakytą.

Stasys Skobia
rzB'
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