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Gerbiama Draugo šeštadienio priedo redaktore Renata Šerelyte, 

Skaičiau jūsų 2017 m. gegužės 6 d. paskelbtą Perpetua Dumšienės straipsnį "1941 metai: didžiosios ir asmeninės 
istorijos sankirtos (4)". Straipsnis svarbus, jame yra vertingų prisiminimų. 

Straipsnis baigiasi kilniu iššūkiu: "O mes ar turime drąsos - nuosekliai, atidžiai, ryžtingai, nešališkai ir 
nesupaprastindami sudėtingos istorijos - kalbėtis apie 1941 metų Birželio įvykius Lietuvoje?" 

Taigi, siūlau "Drauge" aptarti tame pačiame 8-ame puslapyje jūsų paskelbtą "Į Laisvę" laikraščio pirmojo numerio 
dalinį atvaizdą. Gal nustebsime, kas tai per laikraštis. Gal susirūpinsime, kaip jisai veikia mūsų pasąmonę. 

Panašus atvaizdas puošia išeivijos straipsnius ir vadovėlius jau pusę šimtmečio. Matyt, kažkas išeivijoje išsaugojo 
laikraščio originalą. Taigi, palyginkime atvaizdą su originalu.  Ką pastebime?

Pirmiausia, nurėžtas dešinysis stulpelis, "Fuhrerio pareiškimas". Tai suprantama, nes Hitlerio paminėjimas dergia 
mūsų sukilėlių, mūsų tautos valios reiškėjų, paskelbto Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.  Iškart verstų 
skaitytoją suabejoti ir susilaikyti, neleistų atvaizdui tapti šventu ir įsimintinu ženklu mūsų lietuvių tautos didvyrių 
atsidavimo Lietuvos nepriklausomybei. 

Kas nemažiau svarbu, atvaizde turinys neįskaitomas.  Kas ten rašoma?  Kokią lietuvių didvyrių išmintį "Draugas" 
krauna į pasąmonę, ir kokia apšviestų sąmonę, jei tik būtų mums įskaitoma? Pasižiūrėjus į originalą, suprantame, 
kodėl atvaizdas tyčia taip sukurtas, kad neįskaitytumėme.  Antrame vedamojo stulpelyje parašyta: "...pavyzdžių, 
kaip jie jautėsi dideliais "ponais", nors jie kalbėjo proletariato bei liaudies vardu. Dabar jų "gešeftui", kuriam 
bolševikų sistema jiems ne blogiau tarnavo negu anksčiau jų turėtosios krautuvės, bankai, fabrikai, yra atėjęs 
galas." 

Eina kalba apie Lietuvos žydus.  Štai prieš tai ėję žodžiai: 

"Galvotrūkčiais bėga ir bolševikų sėbrai žydai, kuriems komunizmas buvo geriausioji priemonė išnaudoti kitus ir 
valdyti, nes balšavizmas ir žydai yra vienas ir tas pats neperskiriamas dalykas. Mes matėme, kaip žydai buvo 
įgavę ragus, kaip jie buvo ėmę įstaigose šeimininkauti, mes turime daug..." 

Ir visgi, nepaisant karo pradžios, vedamajame užjaučiami lietuviai komunistai: 

"Bėga taip pat ir tie lietuviai parsidavėliai, kurie tarnavo rusų bolševizmui. Tai yra pasigailėjimo vertos žmogystos, 
apgautos ir apviltos aukos. Jie tikėjosi neva tarnauja žmonių ir liaudies gerovei, o iš tikrųjų jie tarnavo rusų 
nepasotinamam ir grobuoniškam gobšumui, jų imperializmui." 

Vadinasi, reikia pasigailėti bolševizmo tarnų, lietuvių parsidavėlių.  Tuo tarpu žydai - ne tik vyrai, bet ir moterys, 
vaikai, senukai - ne tik bolševizmo laikais, bet ir nepriklausomybės laikais - jautėsi dideliais "ponais".  Jie 
tapatintini su bolševizmu, su kankintojais, spaudėjais ir pavergėjais.  Manau, gudrusis vedamojo rašytojas paliko 
skaitytojui išvesti lygtį - savo tulžį lieti ne ant lietuvių komunistų, bet ant... žydų, ir juos vyti iš Lietuvos.  Betgi, tai
etninis valymas, nusikaltimas prieš žmoniją, tikrai ne švelnesnis už trėmimus į Sibirą.  Juk sovietai okupantai trėmė
tik 10% ir netgi parūpino transportą. 

Nežinome, kas parašė vedamąjį, tačiau žinome redaktorius. Tai žymūs katalikų šviesuoliai, laikinai einantis 
Laikinosios vyriausybės pirmininko pareigas Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, istorikas Zenonas Ivinskis, filosofas 
Juozas Girnius ir redaktorius Jonas Virbickas.  Žinome, kad laikraštis dar nebuvo vokiečių cenzūruojamas. Taip pat
žinome, kad šis pirmasis numeris buvo platinamas Vilijampolėje, būtent pogromo metu.  Visa tai žinome iš nuo 
1953 m. JAV leidžiamo J.Brazaičio ir paskui kitų redaguojamo žurnalo "Į laisvę", kuriame paskelbti anų laikų 
prisiminimai apie pirmojo laikraščio leidimo aplinkybes.  Žurnalas taip pat paskelbdavo būtent panašų atvaizdą.
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