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GEDIMINAI  RUDIS

JUNGTINIS ANTISMETONINES  0POZICIJOS  SAJODIS
1938-1939 METAIS

Vienas i§ idomiausiu epizodu antismetonines opozicijos istorijoje - krik§6io-
niu demokratu, liaudininky ir voldemarininky susibtirimas bendron kovon, Lietu-
viu  aktyvistu say.ungos  (LAS)  ihirimas - ne tik menkai i§tirtas,  bet  ir labai  ne-
vienodai  vertinamas.  Pasitaiko,  kad  ir  LAS  pavadinimas  neteisingai  ra§omas],
ta6iau  nuostabiausia yra tai,  kad skirtingos  nuomones  taip  ir nesusikirto,  t.y.  ne
vienas  i§  autoriu  net  nepabande  polemizuoti  su  kitamin6iais.

Andrius Bulota  1962 in.  savo knygoje  ,,Nuo baltojo Zirgo iki svastikos"  irodi-
neja,  kad  jungtinio  opozicijos  say.tidzio  iniciatoriai  buvo  voldemarininkai,  sieke
suburti visas  reakcijos j6gas  ,,bendram Zygiui"  - fa§istiniam  rezimui  Lietuvoje

konsoliduoti"2.  Dar daugiau, esa §ia voldemarininky akcija pareng? naciai  ,,bres-
tant  Europos  rytuose  sprendziamiems  ivykiams"3.  Apskritai  A.  Bulotos  knyga
priskirtina kovingai propagandinei literattirai, kai siekiama ne ka nors i§siai§kinti,
o  apkaltinti.  Autorius  labiausiai  steng6si  demaskuoti voldemarininkus,  kaip  „vo-
kie6iu  agentus",  ir jis  tai  dare,  suversdamas  krivon  ir  tikrus  faktus,  ir visokius
nepatikrintus  gandus  bei  insinuacijas.

Prohitlerin6s krypties voldemarininku opoziciniu s".tidiiu" LAS vadina ir Pet-
ron6le  Zostautaite,  visi§kai  nepagristai voldemarininkais  apsaukdama  Juoza  Pa-

I  Sovietme6iu i§leistose enciklopedijose Lietuviu aktyvistu sajunga vadinama Lietuvos aktyvistu sa-
rJ

jvunga.  Zr.  Zygininkai,   £!.cfrovis'keji.  fflryb!.nG  enc!.k/apedij.¢,    t.12,  Vilnius,1984,  p.  527;   J.    Zinkus,
ZEfs¥Eke.ThztYbpu.L¥tousvt°=uetn=tfktL°e:edi%Ztpt:do4:%r'a`s?t±a"sS']9L2938±]P939f76#nfusfaL6gQ92T%±.d3Qo==3°o32a.irp

2  A.   Bulota,    IVwo  ha/jojo Zj.ego  I.ki. .wasfz.kor,   Vilnius,1962,  p.140.

3 Ten pat, p.  143.
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jauji bei Ernesta  Galvanauska.  Ta6iau skirtingai nuo  Bulotos,  teigusio,  kad LAS
visa laika veike po naciu sparnu, ji pazymi, kad Vokietija tik i§ pradziu rem6 vol-
demarininkus,  ta6iau  veliau  eme  Zitir6ti  i  juos  su  nepasitikejimu,  kaip  i  silpna,
nedaug  itakos  Lietuvos  gyventojams  turin6ia  organizacija4.

Tuo tarpu Aldonos Gaigalaites teigimu bendros kovos pries A. Smetonos rezima
organizatoriai buvo krik§6ionys demokratai, tik veliau jiems teko rungtis del pirma-
vimo su voldemarininkais, o apskritai opozicijos sajtidis ,,nebuvo per daug vienin-

gas"5. Say.tidzio prie§taravimu A. Gaigalaite neanalizavo, apsiribodama ju pamine-
jimu. Atrodo, jog ralydama pla6ia monografija apie klerikalizma Lietuvoje, LAS ji
vertino,  kaip  ne  itin  reik§minga  epizoda.  Vis  delto  A.  Gaigalaite  vienintele  yra
aptarusi dvi paskelbtas say.tidzio programas, nurodziusi ju skirtumus.

Belieka  tik  apgailestauti,  kad  LAS  savo  monografijoje  ,,Lithuania  in  crisis"
apejo Leonas  Sabalitinas,  tepaminejes,  kad buvo susidariusi tokia  „trilype  opozi-
cijos  s".unga"6.

§iame  straipsnyje  norima  i§siai§kinti,  kaip  susiktire  jungtinis  opozicijos  sa-

jtidis,  ko  jis  sieke  ir  kas  pagaliau  i§  viso  to  i§ejo.  Tureta  galimybes  remtis  ga-
na  ivairiapusi§kais  §altiniais:  Valstybes  saugumo  departamento  (VSD)  sukaup-

rJ

ta  say.tidzio  sekimo  bei  jo  dalyviu  kvotos  mediiaga,  saltidiio  leidiniais  ,,Zygis",
Bendras  dygis",  vieno  is  sattidzio  dalyviu  Juozo  Audeno  atsiminimais7.  Labai

naudingas  buvo  sap.tidi  remusio  istoriko  Zenono  Ivinskio  dienora§tis,  kuris  da-
bar  yra  Lietuvos  Nacionalines  Martyno  Mazvydo  bibliotekos  Rankra§6iu  sky-
riaus  nuosavybe.

Opozicijos  vienijimasis

1920-1926  in.  A.  Smetonai  savo  kailiu  teko  patirti,  ka  rei§kia  btiti  opozici-
joje, kai valdzia visokiais bddais varzo jos veikla. Tuomet jis auk§tai vertino opo-
zicijos vaidmeni, laikydamas ja valdzios i§sigimimo prie§nuodiiu. Ta6iau A.  Sme-
tonai  nusitverus  ,,vieningos  tautos  su  vienu  vadu  prie§akyje``  idejos  ir  tapus  pa-

grindiniu jos  realizuotoju, jo  pozitiris  i  opozicija  i§  esmes  pasikeite.  Ji  buvo  pa-
smerkta i§nykti,  kaip  ,,atgyvenusios"  parlamentines  demokratijos  liekana  ir kliu-

4  P.   Zostautaite,    min.  veik.,  p.  301-302.
5  A.   Gaigalait6,   K/en.k¢/i.zmas LI.efwvo/.e  J9J7-J940,   Vilnius,1970,  p.134-140.
6  L.   Szibz\liTina.s,    Lithuania  in  crisis..  Nationalism  to  communism  1939-1940,   Bhoowington,

London,  1972,  p.  44.
7  J.   Audenas,    Pzndztfz.»z.s pasedis,   antras  fotografuotinis  leidimas,  Vilnius,1990.
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vinys,  siekiant  „tikrosios"  tautos vienybes.  Kaip rodo pasaulinis  patyrimas,  sunai-
kinti opozicija arba bent priversti ja redukuotis iki giliame pogrindyje veikian6ios
saujel6s  drasuoliu  imanoma  tik pa6iomis  drasti5kiausiomis  ir kruvinomis priemo-
n6mis,  unifikuojant  visa  vie§ay.i  visuomenini  gyvenima  bei  grieztai ji  kontroliuo-

jant.  Ta6iau A.  Smetona nenorejo braidyti kraujyje. Teisyb6, jis labai sustiprino ir
i§tobulino policinius valdymo metodus, visi§kai nublukindamas krik56ioniu demok-
ratu  ,,despotizma", kuri ir pats smerke rinkimu i Ill Seima metu. Vis d6lto,  toly-
dzio  siaurindamas  kilpa  ant  opozicijos kaklo,  A.  Smetona jos visi§kai neuzvei.Ze,
t.y.  §iokia  tokia  opozicin6 veikla  buvo  toleruojama.  Uzdarius  opozicines  partijas,

jos  persitvark6  i  ,,sroves":  gana vie§ai veik6  buvusi".u  partiju vadovaujantys  cen-
trai,  legaliai 6jo ju spauda.  Nors laikra§6iai ir tur6jo paklusti grieztai  1935  in.  pa-
baigoje priimto spaudos istatymo kontrolei, ta6iau ir liaudininku  ,,Lietuvos Zinios",
ir krik§6ioniu demokratu  „X amzius"  smarkiai skyr6si nuo valdzios oficiozo  „Lie-
tuvos aido". Tarn tikra dalis tautininku, ypa6 jaunosios kartos, buvo nepatenkinta to-
kiu ,,liberalizmu", reikalaudama sugrieztinti rezima, ta6iau A Smetona nepasidave.

Opozicijos  A.  Smetonos  rezimui  vaidmuo  ir  reik§m6  -  gama  plati,  atskiros
monografijos verta tema. Ta6iau viena i§vadq galima daryti ir be ypatingu tyi.ineji-
mu.  N6 vienas  i§  keliolikos  rengtu  perversmu  ir sukilimu  netapo  tikrai  rimtu  A.
Smetonos rezimo i§bandymu. Dauguma ju buvo i§ai§kinti ir i§ardyti dar embrioni-
n6je stadijoje, o 1927 in. Taurages sukilimas ir 1934 in. kariuomen6s pu6as nesun-
kiai nuslopinti. Kaip viename straipsnyje padymejo AIgirdas Julius Greimas, „par-
tiju kova Nepriklausomoje Lietuvoje, nebtidama  socialiniu prie`5taravimu,  o tiktai
ideologiniu ipro6iu ar tendenciju i51.ai5ka, negal6jo pasiekti a§tresniu fol.mu, kul.iu
nebepaj6gtu apmal§inti kelios policijos rezervu kuopos"8. A. Smetonos rezjmo pa-
d6ti lengvino ir tai, kad opozicija buvo susiskaldziusi ir labai nevieninga. Ketvirtojo
de§imtme6io viduryje ja sudare  trys srov6s:  krik§6ioniq  demokratu,  liaudininky ir
voldemarininku.  (Socialdemokratu balso, galima sakyti, nebesigirdejo, o komunis-
tai buvo uzsimoj? ne tiek pries A. Smetona, kick pries ,,burzuazijos vie§patavima".)
Kiekvienos i5 ju idealai buvo labai skirtingi. Pavyzdiiui, liaudininkai laik6 A. Sme-
tona uzurpatoriumi ir siek6 atkurti demokratija. Tuo tarpu voldemarininkai nor6jo
nuversti ,,lep§i" A. Smetona, kad jo vieton stojes „tikras" autoritetas ivestu griezta
diktattira.  Pagaliau krik§6ionys  demokratai,  nors ir pasisak6 uZ  demokratin?  san-
tvarka, ta6iau isivaizdavo ja toli grazu ne tokia kaip liaudininkai. Taigi atrod6, kad
apie  opozicijos  sroviu  susitelkima  bendron  kovon  negali  btiti  ne  kalbos.  Ta6iau

gyvenimas pilnas netiketumu.

8  A.J.    Greimas,     Gruodzio  17  perversmas  (Konkrecios  analizes  bandymas),   Dcf/b¢.`',    1957,

nr.   1'  p.   15.
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1938 in. vasario 11 d. Seimas pri6m6 naujaja Lietuvos Konstitucija, kuri suteike

prezidentui dar didesnius igaliojimus. Tiesa, kad Konstitucija isigaliotu, Seimo pri-
tarimo nepakako.  Dar tris m6nesius reikejo laukti, ar nepareik`€ veto prezidentas
arba protesto ne maziau kaip 50 ttikst. pilie6iu. Ta6iau nieko pana§aus neivyko. A.
Smetonai griebtis veto neprireik6,  nes Seimas,  svarstydamas  (§i Zod! btitu galima
ra§yti  kabut6se)  Konstitucijos  projekta, jokiu  esminiu  pataisymu  nepadare,  o  su-
rengti  pla6ia nepritarimo  autoritarizmo  stiprinimui  kampanija  niekas  nerizikavo.
Taigi geguzes 12 d. naujoji Konstitucija isigaliojo. Ta proga su§auktame i§kilminga-
me Seimo pos6dyje A. Smetona pabr6Ze, kad „nuo §ios dienos darosi pastovi Lie-
tuvos santvarka"9. Tuo tarpu jau buvo prad6j?s br?sti sc".ridis, ketinas paversti §iuos
A.  Smetonos Zodzius niekais.

Sick tick  opozicija  pagyv6jo  1938  in.  pradiioje  paskelbus  naujosios  Konstitu-
cijos  projektq.  Liaudininkai  ir  krik§6ionys  demokratai  jam  nepritar6.  Pastarieji
netgi  buvo  bem6gina  pasinaudoti  teise  surinkti  reikalinga  skai6iu  para§i!,  kad
Konstitucija  neisigaliotu,  ta6iau  Zinodami, jog  bus valdzios  apkaltinti  prie§valsty-
bine veikla,  §io  sumanymo  atsisake.  Voldemarininku pozicija VSD Ziniomis  buvo
dviprasmi§ka.  Naujajai  Konstitucijai jie  i§  esmes  pritar6,  tik jaut6si  uzgauti,  jog
nebuvo  pakviesti  dalyvauti ja  rengiant.  Tod6l jie  pritar6  ir pries  Konstitucija  nu-
kreiptai  krik§6ioniu  demokratu  akcijai!°.  Ta5iau  labiausiai  ivairias  opozicijos  gi-u-

puotes  suartino  Lietuvos  uzsienio  politikos  negandos.  Lenkijos  ultimatumo  pri-
emimas buvo didziulis smdgis lietuviu tautinei ambicijai ir sukele didziuli pasipik-
tinima  A.  Smetonos  rezimu.  Daug  kam  atrod6,  jog  Sis  priverstinis  diplomatiniu
santykii! su Lenkija uzmezgimas rei§kia ii. kovos uZ Vilniu baigti. Maza to, pla6iai

pasklido gandas, jog ultimatumas - tai tik tautininku surezisuotas spektaklis. Esa
Lietuvos vyriausyb6,  „btidama lenkisko elemento itakoje", seniai siekusi sutvarky-
ti  santykius  su  Lenkija,  ta6iau  nedrisusi  to  padaryti,  bijodama  kaltinimu,  jog  i§-
sizada  Vilniaus.  D6l  to  Lenkijos  vyriausybe  buvo  papra§yta  padaryti  spaudima".
Bandant  i§sklaidyti pana§ius  itarinejimus  ir apskritai prislopinti  sukilusias  aistras,
kovo 22 d. buvo su§auktas ivairiu ol.ganizaciju atstovu susirinkimas, kuriame Sau-
liti  sap.ungos  vadas  Pranas  Saladzius  pareikalavo  pareik§ti  visuotini  pasitikejima

vyriausybe  bei  pl.itarima jos  politikai,  grasindamas,  jog  nepritariantys  tokiai  ini-
ciatyvai  bus  paskelbti  „gaivalais".  Ta6iau  susirinkimo  organizatoriams  teko  skau-

•'_ _Seinio  .stentigl.cimt>s`  Itecit)ji  nepapl.astoji  sesija.  8719-asis  pt]s¢dis.   1938  in.  geguz¢s  12  d.,  p.  154.

'°  1938  02  11  VSD  Agentdros  skyriaus  parengta  1938  in.  sausio  men.  ivykiu  apzvalga,  LJ.c/ww»

c.c.7ift7.7ii.i`  +Jcrlrty/76;,!'  cit.c./i.vtJ4rL`'   (toliau  -  LCK4),  f.  378,  ap.  5,  b.  3381,  I.  397.
]]  1938 0610 VSD Agenttiros skyriaus parengtu ivykiu 1938 in. geguzes men. apzvalga, ten pat,I. 224.

Apie §iuos gandus savo dienora5tyje ra§o ir Z. Ivinskis. Zr. Z. Ivinskio t]ienora.5tis, L!.c/£fi.a.`' 7!&c.j.a;]#/i.;]c:
M{irtyiro  Mazvyilo  biblit>teha  Rankra.Vs6it[ skyrius   (tohi+an -  LNB  RS), i.  2:9, b.  L4.02, Ti.  L48.
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dziai nusivilti. P. Saladzius gavo toki atkirti, jog turejo atsipralyti sukviestuju orga-
nizaciju atstoves uz su8ai§inta laikaL2.

Ne  geriau  sek6si  ir tos  pa6ios  dienos vakare  Karininky  ramoveje  surengtoje
visuomenes  raminimo  akcijoje  teisingumo  ministrui  Stasiui  Silingui  bei  uzsienio
reikalu ministrui Stasiui Lozorai6iui. Pastarasis i§tisa valanda ai§kino, kodel reikejo

priimti ultimatuma, ta6iau mazai ka itikino. Jo argumentus suniekino ir a§triai pries
vyriausyb6s uzsienio politikq pasisak6 dymtis mokslo ir visuomenes veikejai: Myko-
las Birzi§ka, Pranas Dielininkaitis, Paulius Slavenas, Mykolas R6meris, Kazys Pa-
k§tas.  P.  Dielininkaitis,  piktindamasis, jog vyriausybe  ,,daro  §antaza i§ patriotiniu

jausmu", reikalavo jos atsistatydinimot3. Zodiiu, bandymai nuraminti visuomen? tik
dar labiau ja erzino.

Matydamas tokias nuotaikas, A.  Smetona ryzosi paaukoti savo i§tikimay.i ben-
dradygi  Juoza  Ttibeli,  atstatydindamas  ji  i§  ministro  pirmininko  ir  pavesdamas
sudaryti vyriausyb? Vladui Mironui. Ta6iau Sis manevras nedaug padejo. Nemaza
visuomen6s dalis lauke kur kas didesniu permainu, bent jau koalicines vyriausyb6s
sudarymo. Be to, gandone§iai laik6 V. Mirona vyriausiuoju spektaklio ,,Ultimatu-
mas"  rezisieriumil4.

Tik  priemus  Lenkijos  ultimatuma  prasidejo  krik§6ioniu  demokratu  ir  liaudi-
ninku  lyderiu  pasitarimai  del vieningos  kovos  pries  A.  Smetonos  rezima  ir ben-
dros programos parengimo.  §i besiformuojanti koalicija buvo praminta  „AIimi".
Tikriausiai  tai  buvo  savoti§ka  aliuzija  i  Berlyno-Romos  asi.  Tuo  pa6iu  metu
sukruto  ir  voldemarininkai.  Juos  seke  valstyb6s  saugumo  pareigtinai  pasteb6jo,
kad jie vel rengia  sukilima,  be to,  kvie6ia prisideti ir kriRE6ionis  demokratus.  Tai
buvo pirmas kartas, kai voldemarininkai eme ie5koti say.ungininku. Ta6iau VSD ir
§i  karta  suard6  ju  planus.  Geguz6s  pabaigoje  aktyviausiems  sukilimo  rengejams
buvo  liepta  dingti  i§  Kauno,  kitiems  tik  pagrasinta,  ir  saugumie6iai  nusprende,
kad ,,tos grupes sumanymas laikomas i§irusiu"]5. Si iivada pasitvirtino tik i§ dalies.

„A§ies" programos kririmas nebuvo sklandus ir uztruko daugiau kaip pusmeti.
Kaip  savo  atsiminimuose  padymejo vienas  i§ jos  rengeju  J.  Audenas,  daugiausia
gin6ytasi  del  tikybos  destymo  mokyklose,  civilines metrikacijos  ivedimo  ir pan.16.
Del §iu dalyku liaudininkai ir krik§6ionys demokratai nesutare nuo pat Nepriklau-
somyb6s atktirimo. Kad derybos vyko nelengvai, galima spr?sti ir i§ 1938 in. rugpjti-

]2  Z.  Ivinskio  dienora§tis,  ten  pat,  p.  149.

]3 Ten pat, p.  149-150.
]4  1938  06  10  VSD  Agenttiros  skyriaus  parengta  ivykiu  1938  in.  geguzes  men.  apivalga,  Lctz4,

f.  378,  ap.  5,  b.  3381,  I.  224.
15 Ten pat, I.  225.

]6  ].   Audenas,    min.  veik.,  p.110-111.
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6io pradzioje ,,Lietuvos Ziniose" i§spausdinto redakcijos straipsnio, kuriame tiesiai
buvo pasakyta, jog daznai girdimi krik56ioniu demokratu kvietimai aukoti partines
ambicijas vardan valstyb6s interesu tera graztis Zodziai:  ,,XX a"  kalba apie sugy-
venima, susikonsolidavima, bendradarbiavina. Tai labai grazu. Bet bendradarbiavimas
nera imanomas be lojalumo, be pripazinimo to, su kuo norima bendradarbiauti -
valstybinio objektyvumo ribose. Deja, ,,XX a" niekuomet n6ra vie§ai pasisak?s uZ
sazin6s  laisve.  0 jei jis  to  nepasako,  savaime  galima  manyti,  kad  ir  §ioj  srity jis
nenori atsisakyti prievartos priemoniu"17. Vis delto noras pasiekti susitarima buvo
stipresnis uZ tarpusavio prie§taravimus. ,,Cia daug sveiko reikalu supratimo parod6
naujieji krik§6ioniu  demokratu vyrai:  dr.  Dielininkaitis ir dr.  Skrupskelis.  Mums,
valst. Iiaudininkams, tatai dare labai gera isptidi. Spejome, kad krik§6. demokratu

partijoje didesn? itaka prad6jo igyti pasaulie6iai intelektualai", - taip apie nesu-
tarimu iveikima rage J. Audenasl8.

1938 in. Iapkri6io viduryje ,,A§ies" programa jau buvo parengta. Dabar reik6jo
galvoti,  kaip  geriau ja  i§populiarinti  ir  padaryti  plataus,  galingo jud6jimo  kelro-
dziu. Apie krik§6ioniu demokratu ir liaudininky dienra§6iu panaudojima tarn rei-
kalui negal6jo btiti n6 kalbos, o apsiriboti vien pogrindine veikla irgi nenor6ta. Tai
buvo  ir pavojinga,  ir nelabai  efektyvu.  Pagaliau  apsizitireta, jog  necenztiruojama
laikra§ti galima leisti RIaip6doje. Mat nuo 1938 in. Iapkri6io  1  d. panaikinus karo

pad6ti,  centrines valdzios politika RIaip6dos  kra§te buvo visai paraliziuota.  Vals-
tyb6s saugumo policija i§ esm6s nustojo ten veikusi,  o nuo  1939 in.  sausio  1  d. ji
buvo  visi§kai  at§aukta.  Zinoma,  kurti  opozicin6s  veiklos  Zidini  RIaipedoje  buvo

gama rizikinga. Nebuvo abejones, jog valdzia bandys sukompromituoti opozicionie-
rius, apkaltindama juos talkininkavimu RIaip6dos kra§to prfy.ungimo prie Vokietijos
§alininkams.  Vis delto tiketasi, kad tokius kaltinimus pavyks atremti.

I§kilo ir nauju problemL}.  Reikejo rasti Zmoniu,  kurie tiesiogiai rdpintusi laik-
ra§6io leidimu, platinimu ir kitokiais reikalais. Ne vienas i§  ,,A§ies" lyderiu neno-
rejo keltis i Klaip6da ir apskritai buvo nusprend? vadovauti  say.tidiiui nesigarsin-
dami. Tai pad6jo jiems i§vengti represiju. Ta6iau, kita vertus, kaip tik d6l §itokios
konspiracijos bei stengimosi Zarstyti Zarijas svetimomis rankomis,  tarp ju  ir Klai-
pedoje sukurto veiklos Zidinio susidar6 pernelyg didelis atotrikis, ir say.tidis nu6jo
§unkeliais.  Zinoma,  niekas  to  nesitik6jo.  Ypa6  kai  pavyko  susitarti,  kad  RIaip6-
doje  viskam  vadovaus  senas  ir  uzsigrtidin?s  politikos  vilkas,  Prekybos  instituto
d6stytojas Juozas  Pajaujis.  Daug tik6tasi ir i5 Prekybos instituto  direktoriaus  Er-
nesto  Galvanausko.  Galbrit  nieko  bloga  nebtitu  atsitike,  jeigu  jiems  i  pagalba
nebtitu  nuvyk?s  vienas  i§  ar§iausiu  voldemarininky  Algirdas  Sliesoraitis.

t7  Valstybi5ku,  ne  siauru  grupiniu  mastu,  Lz.ctrivos Zj.#I.ob',   1938,  rugpjti6io  4.
]8  J.   Aud6nas,    min.  veik.,  p.112-113.
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Jau min6jome, kad netrukus po Lenkijos ultimatumo pri6mimo voldemarininkai
pradejo ie§koti rysiu su krik§6ionimis demokratais. Tuomet bendradarbiavimas ne-
uzsimezg6.  VSD  Ziniomis,  ,,rimtesni"  krik§6ioniu  demokratu veik6jai nepalankiai
Zidrejo i voldemarininkus, ta6iau jau tada buvo podymiu, kad Si nuostata gali keis-
tis]`'.  Taip  ir  atsitiko,  nusprendus  prad6ti  veiklc|  RIaip6doje.  Lapkri6io  pabaigoje
vienas is  ,,A§ies"  aktyvistu  Leonas  Bistras prad6jo  derybas  su A.  Sliesorai6iu  d6l
voldemarininku isitraukimo i saltidi2°. Valstyb6s saugumo pareigtinai labai domejosi
§iomis derybomis, ta6iau nieko konkretaus apie jas nesuzinojo.  1§ Z.  Ivinskio die-
noi-a§6io  matyti, jog  su voldemarininkais  taresi  ne  tik L.  Bistras.  Lapkri6io  23  d.
„XX amziaus" redakcijoje ivykusiame dienra§6io aktyvo pos6dyje P. Dielininkaitis
(pos6dyje dar dalyvavo Juozas Ambrazevi6ius, Jonas Grinius, Z.  Ivinskis ir Stasys
Yla)  prasitar6, kad voldemarininkai  ,,jau kelios  savait6s"  kaip rengia perversma,
siekdami ipainioti ir krik§6ionis demokratus. Ji pati irgi keleta kartu kviet? „pietu".
Si netik6ta Zinia taip sujaudino ir pritrenke Z. Ivinski, kad vakare jis ilgai negal6j?s
uzmigti, o posedyje grieztai parei5ke: ,,Nei valstybei, nei tautai, nei katalikams i§ to
nebus gel.o"2].  Beje,  Z.  Ivinskiui nelabai patiko ir bi6iuliavimasis su liaudininkais.
Kai lapkri6io 24 d. P. Dielininkaitis prane§6, jog nutarta drauge su jais leisti „laik-
ra§tukti ar neperiodinius leidinius" RIaip6doje, Z. Ivinskis atr6Z6, jog „geriau btitu,

jci katalikai vieni savo visuomen6s nuomon? formuotu"22.  Zodis „vieni" jo dieno-
ra§tyje pabrauktas.  P.  Dielininkai6io argumentai, jog kadaise su liaudininkais s6k-
mingai bendradarbiauta,  tod6l  ir  dabar  reikia siekti  realios vienyb6s,  Z.  Ivinskio
neitikino.1

Visi5kai neradome duomenu, ka apie voldemarininku itraukima s".tidin galvo-
jo  liaudininkai.  Toks  sumanymas jiems  negal6jo  labai  patikti,  ta6iau  neimanoma
patik6ti, jog  ki.ik§6ionys  demokratai  be ju  Zinios  ir pritarimo  pradejo  derybas  su
A.  Sliesorai6iu.  Kai  pats  nenori  rizikuoti,  negali  btiti  labai  isrankus,  rinkdamasis
kovos  partnerius.  Tikriausiai  tiketasi, jog voldemarininkai neistengs  dominuoti  ii.
pasitenkins  kukliu  vykdytojo  vaidmeniu,  o ju  kovingumas  bei  nemaza  itaka  ka-
riuomeneje  sustiprins  say.tidi.

Taigi  gruodzio  pradzioje  pi.ie  „A5ies"  prisijunge  ir  voldemarininkai.  Met?s
visus  reikalus  Kaune,  gruodzio  8  d.  A.  Sliesoraitis  i§vyko  Klaip6don.  Kaip v6liau

gailejosi  liaudininkai  ir  krik§6ionys  demokratai  i56je  su  velniu  obuoliauti!

!`'   1938  06  10  VSD  Agentdros  skyriaus  parengta  1938  in.  geguzes  men.  ivykiu  apzvalga,  Lctz4,

I.  378,  ap.  5,  b.  3381,  I.  225.
2()  1938  12  15  L.  Bistro,  P.  Dielininkai6io  ir kitu  sajtidzio  dalyviu  kvotos  santrauka,  LCLZ4,  f.  378,

3,  b.  90,  I.  2;  VSD  Agenttiros skyriaus  parengta  1938  in.  gruodzio  men.  ivykiii  apzvalgzi  ten  pat,
b.  3381,  I.  3.

Z.  Ivinskio  dienora.5tis,  LIVE RS,  f.  29,  b.  14.02,  p.  195.
22 Ten  Pat.
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Aktyvaus veikimo pradzia

1938 in. Iapkri6io 22 d. du dymtis krik§6ionys demokratai Aleksandras Stulgins-
kis  ir  Mykolas  Krupavi6ius  iteik6  ministrui  pirmininkui  memorandumz±,  kuriame
vel ragino sudaryti koalicin? vyriausybe, sutelkiant „pa6ias geriausias ir daugiausia

patyrimo  ir  nusimanymo  turin6ias j6gas"23.  V6liau  ,,Zygyje"  apie  §i vizita  bus  i§-
spausdinta nedidel6 Zinut6:  ,,Mironas nieko realaus nepazad6jo.  Gird6ti, kad atsi-
lankiusieji pateike valdziai ultimatuma eiti neatid6liojant prie tautos vienyb6s, pa-

grasinta prie§ingu atveju prad6ti visame kra§te bruzd6jima. Mironas teisin?sis, kad
jis yra bej6gis pakeisti suakmen6jusia diktattira"24. Tikriausiai V.  Mironas taip ne-
kalb6jo, ta6iau, §iaip ar taip, atsakymas buvo neigiamas.

Po  savait6s,  lapkri5io  28  d., buvo  i§leistas ir tuojau pradetas  platinti  „Antrojo
steigiamojo  seimo  iniciatoriu"  pasira§ytas  atsi§aukimas  „Tautie6iai!  Didziausias
Lietuviu  Tautos  prie§as:  Smetonos  valdzia!"  Jame,  pabr6Zus,  kad  ,,jau  dvylika
metu kaip 5000 atrinktu niek§u - Smetonos tarnu - grobuoni§kai valdo Lietu-
va",  „samoningai apgaudin6ja ir mulkina tauta, sl6pdami tikrai katastrofi§ka vals-
tyb6s  padeti",  buvo  raginama  sukilti  i§keliant  tokius  reikalavimus:  „1.  Gr{izinti
spaudos  ir  organizaciju  laisv?.  2.  Amnestuoti  visus  politinius  kalinius,  grazinant

jiems  visas  teises.  3.  Atsistatydinti  Smetonos  §vogeriu  vyriausybei.  4.  Sudaryti
vyriausybe i§ visoj tautoj turin6iu pasitikejina buvIsiu prezidentu ir minist. pirminin-
ku, at§aukiant i§ i§tr6mino Prof. Augustina Voldemara. 5. Paleisti lenku ultimatumo
metu  verRElenusi  tariamay.i  seima.  6.  Su§aukti  antray.i  steigiamzu.i  seima"25.

Remdamasis  i§  VSD  gauta  informacija,  ,,Lietuvos  aidas"  paskelbe, jog  §i  at-
si§aukima  uzsienyje  pagamino  ir  Lietuvoje  platina  neramumu  k6lejai  - volde-
marininkai. Nesunku buvo suprasti, kad tas uzsienis - tai Vokietija.  ,,Ko galima
laukti  i§  tokio  atsi5aukimo,  kuris  pagamintas  svetimu  ranku!  Tai  yra  nuodai,
svetimuju  leidziami  i  mtisu  tautos  ktina",-  piktinosi  nepasira§?s  straipsnio  au-
torius  ar  autoriai26.  Atsakydamas  i  tai,  A.  Sliesoraitis  parei5ke:  „Atsi§aukimo

„Tautie6iai"  nema6iau  ir nezinau,  kieno  tai  darbas.  Gal  tai  padar6  „neramumu
k616jai",  o gal ir ne"27. Taigi jis neig6 tik savo dalyvavima rengiant §i atsi§aukima.
Tvirtinti,  jog  niekas  i5  voldemarininku  pir§to  nepriki§o,  matyt,  btitu  buv?  per
daug  akiple§i§ka.

23  L.    Truska,    ,47t/#/]¢L``  Smc/f?77#  z.r/.a  /cf!.k¢z.,    Vilnius,1996,  p.  347.

24  Stulginskio  ir  Kmpavi6iaus  atsilankymas,  2)giv,   1938,  gruodzio  17,  p.  11.

25  Min.  atsi5aukimas,  LCF4,  f.  378,  ap.  13,  b.  121,  I.  2.

26  Del  paskutiniu  ivykiu,   Lr.c/Livas  #!.cJ¢Lf,    1938,  gruodzio  13.

27  A.    Sliesoraitis,    Laisvos  Lietuvos  naudai,  BCJ]cJmb' fy:gi}   1939,  sausio  8,  p.  8.
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Prie salviu i A.  Smetonos rezimo langus priskirtinas ir ,,Lietuvos Ziniu"  1938 in.

gruodzio  2  ir  3  d.  numeriuose  isspausdintas  didelis  J.  Pajaujo  straipsnis  ,,RIai-
peda juda!".  Analizuodamas,  kodel  RIaipedos  kraste  susidar6  tokia  nepaken6ia-
ma  pad6tis,  gresianti jo  netekimu,  J.  Pajaujis,  nors  ir  neneigdamas  nepalankiai
susiklos6iusios  tarptautines  konjunkttiros  itakos,  labiausiai  kaltino  netikusia  Lie-
tuvos vyriausybes  politika.  Ispedamas netureti per didelio  optimizmo, jis vis del-
to  teig6, jog  dar yra  galimybiu  neprarasti  RIaip6dos  kra§to  ir  normalizuoti  ten
gyvenan6iu  lietuviu  ir vokie6iu  santykius.  Kad ir uZuolankomis,- cenztiros  saly-
gomis  kitaip  n6  nebuvo  galima,- J.  Pajaujis  taip pat  dave  suprasti,  kad skubtis

I

ir sunktis gelb6jimo darbai ne dabartines vyriausybes jegoms. Apskritai jo straips-
nis  buvo  triuskinantis  atkirtis  ministrui  pirmininkui  V.  Mironui,  kuris  kairen  ir
de§inen  dalijamuose  interviu  tarsi  nesiorientuodamas  tvirtino, jog  del  RIaip6dos
nera  ko  jaudintis.

Taigi „Lietuvos Zinios" i§trauke i§ uzmarsties tautininku iivaikyto Ill Seimo nari,
meginusi 1927 in. balandzio men. jega atkurti demokratija ir uZ tai grieztai nubausta.
Straipsnis  pasirode,  kai J.  Pajaujis jau buvo  daves  sutikina prisideti  prie jungtinio
opozicijos say.ddiio, tod6l spejame, jog ne tik noreta pabiezti dideli susiripinima del

galimos  nes6km6s  art6jan6iuose  RIaip6dos  kra§to  seimelio  rinkimuose  (J.  Pajaujis
irgi buvo i§kel?s savo kandidatdra), bet ir ulb6gti ul akiu kaltininams, kad RIaipe-
doje  sukurtas  opozicines veiklos  Zidinys  talkina  an§liusininkanis.

A. Smetona ir vyriausybe, Zinoma, jaute, kad ,,A5is" kazka rezga, ta6iau nema-
ne, jog  §alis yra  atsidtirusi prie vidaus politines krizes  slenks6io.  Vis  delto  §iokio
tokio  manevro buvo  griebtasi.  Gruodzio  5  d.  A.  Smetona  reformavo  V.  Mirono
vyriausyb?, pakeisdamas 5 ministrus. Susisiekimo ir teisingumo ministru portfeliai
buvo iteikti ,,voldemarininkams artimiems" - taip tradici§kai teigiama istoriogra-
fijoje - Kaziui Germanui ir Jonui Gudauskiui. Jie ir iki tol turejo auk5tus postus.
Pirmasis buvo Svietimo ministerijos Specialinio mokslo departamento direktorius,
antrasis - Apeliaciniu rimu pirmininkas. Arti A. Smetonos tuo laiku buv?s Alek-
sandras Merkelis teigia, jog itraukiant juos vyriausyben, noreta suskaldyti besifor-
muojan6ia opoziciniu jegu koalicija, ta6iau nieko i§ to nei§ejo28.  Ir negalejo i§eiti.
Juk nei A.  Smetona, nei kas nors kitas i§ tautininku nesitare su voldemarininky
lyderiais d6l vyriausyb6s sudarymo.  Visiems buvo ai§ku, jog viskas liks kaip buv?.
Pagaliau  ir  K.  Germanas,  ir  J.  Gudauskis voldemarininku jud6jime  nedalyvavo,
geriausiu  atveju,  tik atsargiai jam simpatizavo.  Todel jeigu  tikrai noreta papirkti
voldemarininkus, tai ne tokia menka kaina.

Z8  A.  Merke\is ,  Antanas Snretona. Jo visuomenine, kultinhe ir politin6 veikla,  NIow York, L964,

p.  507,  509.
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Pagaliau gruodzio 10 d. buvo surengta pirmoji sap.fidzio ataka - Kauno ir RIai-
p6dos  auk§tosiose mokyklose ivyko  mitingai,  kuriuose po ugningu kalbu  nutarta
prad6ti visuotini studentu streikq ir t?sti ji tol, kol nebus sudaryta „tautines vieny-
b6s vyriausybe su prof. Augustinu Voldemaru". Priimtoje rezoliucijoje, - visur ji
buvo vienoda, - buvo sakoma, kad toks sprendimas priimtas, isitikinus, jog ,,vy-
riausyb6 prie§aky su prezidentu A. Smetona nesugeba vesti valstybes reikalu pagal
laiko ir aplinkybiu reikalavimus (ka ji irod6 per eile metu) ir, be to, neturi jokio
pasitik6jimo tiek viduj, tick uzsieny"29. Kaune studentai bands surengti ir demonst-
racija, ta6iau policija juos i§vaike.

Ideja pirmiausia mesti mti§in lengvey.a kavalerija - t.y.  sukelti studentija,  at-
rodo, gim6 RIaip6doje. Taip sprendziame i§ to, kad Kauno universiteto studentus
streikuoti  sukurst6  specialiai  i§  RIaip6dos  atvykes  Prekybos  instituto  studentas
ateitininkas Leonas Prapuolenis, v6liau tap?s vienu i§ veikliausiu LAS nariu. Kau-
no  say.ddininkai  tarn neprie§taravo.  L.  Bistras  ir  P.  Dielininkaitis  net  pad6jo  pa-
rengti mitinguose priimta rezoliucija. „XX amziaus`` redakcijoje Ignas Skrupskelis

pasakojo Z. Ivinskiui, jog ypatingai kar§6iavosi L. Bistras, norej?s, kad rezoliucija
bdtu  dar  grieztesn6,  ta6iau  P.  Dielininkai6iui  pavyko  itikinti  laikytis  atsargesn6s
taktikos. Beje, ir pats P. Dielininkaitis prisipazino Z. Ivinskiui, kad jo pastangomis

pavyke  parengti  ,,kompromisine"  rezoliucija3°.
Studentu  streiko  ideja  r6me  ir  vienas  i§  veikliausiu  say.tidzio  organizatoriu

Petras  Karvelis,  kuri valstybes  saugumo  pareigdnai  laik6  sap.tidzio  centro  Kaune
vadovu3t. Jis ir kvotos metu neslep6, jog i§ anksto Zinojo apie studentu rengiama
demonstracija.  Zinoma,  jis  menkino  savo  vaidmeni  tuose  ivykiuose,  teigdamas,
jog  apie  ivyksianti  studentu  mitinga  suzinojo  tik  gruodzio  10  d.  paskambin?s  i

XX  amziaus"  redakcija  ,,pasiteirauti,  kas  yra  nauja"32.
Rezultatas buvo daug menkesnis, nei planavo studentu neramumu organizato-

riai. Kibirk§ti pavyko iskelti, bet lauzas neisiliepsnojo, t.y. pla6ioji visuomene prie
studentijos fygio neprisid6jo. Jeigu kas ir simpatizavo jam, tai to nedemonstravo.
Tik Klaip6doje  gruodzio  12 d.  Vytauto  Didiiojo  gimnazijos  saleje  ivyko  lietuvi§-
kosios visuomenes  mitingas,  kuriame,  organizatoriu  teigimu,  dalyvavo  apie  1500
Zmoniu. Jame buvo pareik§tas solidarumas studentams ir priimta ju reikalavimus
palaikanti  rezoliucija.  Aktyviausi  kalbetojai buvo  J.  Pajaujis  ir  L.  Prapuolenis33.

29  Studentija  stoja  aktingon  politin6n  kovon,  2)giv,   1938,  gruodzio  17,  p.  15.
30  Z.  Ivinskio  dienora5tis,  LJVB RS,  f.  29,  b.  14.02,  p.  206,  235.

3]  1939  03  13  VSD  Kvotu  skyriaus vir§ininko  nutarimas,  LCL4Z4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,  I.  441.

32  1938  1211  P.  Karvelio tardymo protokolas, ten pat,I.  89.

33  Studentija  stoja  aktingon  politin6n  kovon,  2}giv,   1938,  gruodiio  17,  p.  16.
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V6liau A. Sliesoraitis savo bendrazygiams ai§kino, jog studentu neramumai bu-
vo sukelti labai skubotai, kaip reikiant nepasirengus. Netur6ta jokio plano, viskas

ivyke  „d6l  kai  kuriu  kar§tuoliu  nesusivaldymo".  Anot  A.  Sliesorai6io,  tai  buvusi
pagrindin6 nesekm6s priezastis34. Jeigu taip, tai nei§vengiamai kyla klausimas, ko-
d6l taip skubeta?

1938 in. gruodzio  12 d. buvo numatyta i§kilminga A. Smetonos, lapkri6io  14 d.

perrinkto  Valstybes  prezidentu,  priesaikos  ceremonija.  |rodymu,  kad  siekta  jc|
sutrukdyti arba bent sugadinti i§kilminga nuotaika, neturime. Ta6iau uzsispyrimas
Ztitbtit viska prad6ti gruodzio  10-ar.a, a§trtis pasisakymai pries A. Smetonci studen-
tu mitinguose tokiu  itarimu kelia.  Galbtit kitokiomis  aplinkyb6mis nepasitenkini-
mo A. Smetona demonstravimas i§kilmiu iivakarese bdtu susilauk?s didesnio pri-
tarimo,  ta6iau  tuomet  daugelis  su  nerimu  sek6  ivykius  Klaip6doje,  speliodami,
kokie  bus  gruodzio  11  d.  ivyksian6iu  seimelio  rinkimu  rezultatai.  Kaune  buvo
einama lazybu, ar bent vienas lietuvis bus i§rinktas.  Daugeliui atrod6, jog vidin6s
nesantaikos  kurstymas  tokiu  sunkiu  metu  yra  pavojingas  ir  nieko  gero  neduos.
Pagaliau  neramumu  organizatoriai  tur6jo  suprasti, jog valdzia tur6s labai patogu

preteksta  griebtis  grieztu  slopinimo  priemoniu,  nesukeldama  didelio visuomenes
pasipiktinimo.

Kaip neatsargu buvo prad6ti puolima Klaipedos kra§to seimelio rinkimu i§va-
kar6se,  parod6  istorija  su  neva voldemarininku  gruodzio  11  d.  Klaip6doje  i§pla-
tintais  tokio  turinio  lapeliais:  ,,Lietuviai  voldemarininkai!  Mes,  Voldemaro  §ali-
ninkai,  nerinkime  gruodzio  11  d.  dabartiniu  klastingu  lietuvi§ku  sara§u.  §itos

partijos  nuved6  Lietuva  ir  tauta  i  prazriti``35.  Ta  pa6ia  diena  A.  Sliesoraitis  per
Klaip6dos  radiofonci  padar6  parei§kima,  jog  tai  provokacija.  ,,Lietuvos  aidas"  ir
Klaip6doje  6j?s  laikra§tis  „Vakarai"  jo  parei5kima  atsisake  paskelbti.  Maza  to,
„Lietuvos aidas"  i§pfit6 §i dalyka, nes atsirado puiki proga  „irodyti", jog neramu-
mus  kursto  ,,daugiausia is  dvasin6s  pusiausvyros  i§ej?  asmenys",  o jiems vadovauja
„tam tikri uzsienio veiksniai, Lietuvos atzvilgiu turi dviprasmi§ky tikslu"36. Atsilygin-
damas, A. Sliesoraitis tokius uzsipuldin6jimus pavadino politiniu banditizmu ir gana
nedviprasmi§kai  dave  suprasti, jog  tie  nelemti  lapeliai yra  VSD  provokacija37.

Teisyb6s  d6lei  reikia  pripazinti, jog  gruodiio  pabaigoje  ,,Lietuvos  aide"  pasi-
rode straipsnis,  kuriame, neatsisakant versijos, kad tuos lapelius i§leido voldema-

34  1939  01  20  agentdrinis  prane§imas  (agento  slapyvardis  nenurodytas),  LCIf4.  f.  378,  ap.  13,  b.

87'  I.  35.
35  Sustiprintos  valstybes  apsaugos  metq  Kaune  paskelbus,   LI.cfi/iJob'  ¢i.cZ4!L``,    1938,  gruodzio  12.

36 Ten Pat.

37  A.    Sliesoraitis,    Laisvos  Lietuvos  naudai,  Be#d/.cz.`' fygr.s,    1939,  sausio  9,  p.  8.
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rininkai,  vis  delto  buvo  i§kelta  prielaida,  kad  ir vietos  vokie6iai,  „matydami  ne-
ramumu  k616ju  intencijas",  gal6jo  lietuvius  i§provokuoti38.  Tuojau  po  studentu
mitingu uzsipuldamas voldemarininkus, valdzios oficiozas stipriai uzdroze ir krik§-
6ionims demokratams:  „Prie nerimo nuotaiku plitimo gyvai prisideda ir de§inioji
opozicija,  kuri,  dangstydamosi  tariamaisiais  bazny6ios  interesu  ir tautos  konsoli-
dacijos  §dkiais,  siekia  partiniu  interesu  patenkinimo.  Kai  kurie  §ios  sroves  Zmo-
n6s,  pasunkejusiu valstyb6s  gyvenimo  momentu keldami nepasitik6jima vyriausy-
be,  siekia  susidariusia  pad6ti  isnaudoti  savo  siauroms  partin6ms  ir  asmenin6ms
uzgaidoms"39.

Atsakant i prasid6jusius neramumus, nuo 1938 in. gruodzio 10 d. Kauno mieste
ir apskrityje buvo ivestas sustiprintos apsaugos metas. Gruodzio 13 d. ,,akademin6s
rimties" sumetimais Kauno universitetas pirma laiko uzsidar6 Kal6du atostogoms.
Keletas aktyviausiu triuREmautoju studentu buvo sulaikyti, ta6iau atsipirko nedide-
16mis baudomis.  Labiausiai i§ studentu nukent6jo ateitininkas Petras Kiela,  kuris
trims m6nesiams buvo i§siustas i priver6iamuju darbu stovykla. Kauno universiteto
studentus pavyko iveikti labai greitai. RIaip6di§kiai, tur6dami daugiau laisves kelti
triuk§ma,  laikesi  ilgiau.  Be  to,  jie  buvo  pasiryz?  apginti  ir  i§  Prekybos  instituto
d6stytojo pareigu pa§alinta J. Pajauji. Ta6iau matydami, jog nieko nelaim6s, 1939 in.
sausio viduryje pasidave ir jie.

D6l  studentu  neramumu  buvo  suimti  du  say.tidzio  §ulai  -  L.  Bistras  (gruo-
dfio   12  d.)  ir  P.  Dielininkaitis  (gruodzio  13  d.).  Klaip6dos  kra§to  policija  buvo
sulaikiusi  ir A.  Sliesoraiti,  ta6iau  nei§manydama,  kuo ji  apkaltinti,  paleido.  Dar
vienas  dymus  sattidzio  veik6jas  P.  Karvelis  i§  pradziu,  gruodzio  11  d.  buvo  tik
i§tardytas - pries ji dar nieko netur6ta.  Gal  d6l  to  P.  Karvelis jaut6si  drasiai  ir
kalb6jo tarsi btidamas tarp savu. Ta jo  ,,paskaita" verta pacituoti pla6iau.  Pabre-
Z?s,  jog  i§kilus  pavojui  netekti  Klaipedos  kra§to,  bdtina  siekti  tikros  tautos  vie-
nybes,  jis  t?se:   ,,Nenormalus  rei§kinys,  kad  neskaitant  tautininku,  visos  kitos

grup6s  yra  atskirtos  ir  nedalyvauja  valstybiniame  darbe.  Siuo  metu  btitu  reika-
linga,  kad  Lietuvoj  bdtu  tik viena  politin6  organizacija,  kuri  apimtu visas visuo-
menes  pakraipas.  Btitu  reikalinga,  kad  tai  ivyktu  konsolidacijos  keliu,  uzbegant
uZ  akiu  tokios  organizacijos  atsiradimui be vyriausybes Zinios  ir  pritarimo.  Btitu
reikalinga,  kad  neatid6liojant  btitu  su§auktas  atsakingu  sroviu  atstovu  pasitari-
mas  su  vyriausybes  Zmonemis  i§siai§kinti  vidaus  ir  uzsienio  politikos  linija  ir
susitarti d6l vieningos linkm6s.  Jokia  auka Siam tautos  sucementavimui netur6tu
btiti  per  didele.  Visos  politines  linkmes  turetu  gera  valia  pasizadeti  sustabdyti

38  RIeno  naudai?,  Lz.cfwvas  #j.dcis,   1938,  gruodzio  30.

39  Sustiprintos  valstyb6s  apsaugos  meta  Kaune  paskelbus,  Lz.cfwvas ¢!.d¢s,   1938,  gruodzio  12.
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visokia  politin?  veikla  ir  vieningai  burti  visa  tauta  nustatytos  naujos  politin6s
linijos  igyvendinimui.  Jeigu  tai  nebus  padaryta,  yra  didelio  pavojaus,  kad  susi-
skaldziusi tauta, nustojus pasitikejimo po mtisu politikos Lenkijos atzvilgiu  nepa-
sisekimo,  gali  virsti  neatsparia  mediiaga  ir  btiti  panaudota  kaip  aklas  irankis
mtisu  kaimynu ju  politiniuose  siekimuose"4t].  I  tardytojo  klausima,  kokios  politi-
n6s  grup6s  tur6tu  ieiti  i  ta jo  sitiloma  sukurti  vieninga  organizacija,  P.  Karveljs
atsak6, jog visos  -  tautininkai,  krik§6ionys  demokratai,  liaudininkai  ir  ,,ta  poli-
tine  grup6,  kuri  aktyviai  dalyvavo  politikoje  esant  vyriausyb6je  Voldemarui"4!.
Ta6iau jis  tvirtino, jog  tai  tik  asmenine  nuomon6,  su  kuria  gruodzio  10  d.  supa-
Zindin?s  „viena vyriausyb6s  nari",  ir gyn6si nieko  negird6jes,  kad  tarp jo  min6tu

grupiu  btitu  vyk?  kokie  nors  pasitarimai.
Senas ir patyres vilkas L. Bistras darbavosi gudriai. Valstyb6s saugumo pareigti-

nai neturejo pries ji jokiu ikal6iu, tik operatyvin? informacija, kad L. Bistras krik§-
6ioniu demokratu vardu ved6 derybas su A. Slierorai6iu d6l voldemarininku isitrau-
kimo i bendra kova pries A.  Smetonos rezima. Tardomas, jis, Zinoma, tai neig6 ir
tvirtino, jog A. Sliesoraiti pazista labai pavir§utini5kai, ta6iau prisipazino, kad „maz-
daug pries savait?", t.y.  gruodzio pradzioje, buvo ji susitik?s  „Monikos"  kavin6je.
„Vienas  kitam  pasipasakojom politines  naujienas.  Del  bendro voldemarininku  ii.
kriks5ioniu demokratu veikimo nei tuo metu, nei kitu metu su Sliesorai6iu ir kitais
asmenimis nesu kalb6j?s", - i§sisukinejo L. Bistras42. RIausinejamas. ka Zino apie
bandymus  suvienyti  opozicijos jegas, jis  trumpai  atsake, jog gird6j?s  ,,mieste  kal-
bant"  apie tai, ta6iau konkre6iu asmenu nurodyti negalis.

L.  Bistras jau  buvo  bemanas  lengvai  i§sisuksias,  kadangi  niekas  is  sulaikyt".u
nedav6  pries ji  parodymu,  ta6iau  VSD  nusprend6, jog  „Sliesorai6io  ir Bistro  su-
sitikin6jimai,  kuriu  pazintis,  anot  paties  Bistro,  buvo  labai  pavir§utini§ka,  neabe-

jotinai  nustatyta,  ypa6  paties  L.  Bistro  paliudijimu"43.  L.  Bistrui  pakvipo  priver-
6].amltiu  darbu  stovykla.

Daug rim6iau ikliuvo P. Dielininkaitis. Padare jo bute krata, valstybes saugumo

pareigtinai  rado  du  egzempliorius  ra§om".a  ma§in6le  atspausdinto  ra§inio  „Pro-
jektas  Lietuvos  santvarkos  pagrindams  nustatyti"  ir  ankstesni jo varianta,  i§mar-
ginta P. Dielininkai6io pastabomis. Tai buvo szu.tidzio programa, paskelbta Klaip6-
doje  i§6jusiame  „Zygyje",  §iek tick pataisius  antra5te.  Taigi VSD  tur6jo nenugin-

40  1938  12  11  P.  Karvelio  tardymo  protokolas,  LCL4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,  I.  88-89.
41  Ten pat,  I.  89.

42  19381211  L.  Bistro  tardymo  protokolas,  ten pat,I.  86.

43  1938  12  15  L.  Bistro,  P.  Dielininkai6it]  ir  kitu  sap.tidzio  dalyviu  kvotos  santrauka,  LCJ+4,  f.  378,

ap.   13,  b.  90,  I.  2.
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6ijama irodyma, jog P. Dielininkaitis yra vienas i§ jungtinio opozicijos s".tidzio or-

ganizatoriu, jo programos rengeju. V6liau draugai jam i§metin6jo d6l tokio Zioplu-
mo,  nes daugelis buvo  isp6j? saugotis.

Vis  d6lto  ir L.  Bisti.as,  ir P.  Dielininkaitis  i§veng6  grieztesniu  bausmiii.  UZ  tai

jie  turejo  labiausiai  d6koti  draugams,  suorganizavusiems vadavimo  akcija.  Ja  la-
bai  smulkiai  savo  dienora§tyje  apra§6  vienas  i§  aktyviausil!ju  vaduotoju  Z.  Ivins-
kis.  Drauge  su  universiteto  Teologijos  ir  filosofijos  fakulteto  dekanu  Pranu  Ku-
rai6iu  jie  aplank6  ne  viena  auk§ta valstyb6s  pareigtina,  tarp ju  ir vidaus  reikalu
ministra  Silvestra  LeonQ,  VSD  direktoriu  Augustina  Povilaiti,  kar§tai  gindami
„per  nesusipratima"  b6don  papuolusius  savo  kolegas.  Kaip  bebtitu  keista,  jiems
pavyko  pasiekti,  kad  L.  Bistras  ir  P.  Dielininkaitis  btitu  nubausti  labai  §velniai,
nors i5 pradziu  atrod6, jog ne kazin  ka galima padaryti.  Ypa6 rtistavo  S.  Leonas.
A.  Povilaitis buvo  sukalbamesnis.  1938 in.  gruodzio  16  d. vidaus  reikalu  ministro
nutarimu  L.   Bistras  buvo  i5tremtas  trims  m6nesiams  i  Alytaus  apskriti,   o   P.
Dielininkaitis  §e§iems  menesiams  i  Vilkavi§kio  apskriti.  Ta6iau  ir  §ios  bausmes

jiems  greitai  buvo  dovanotos.  L.  Bistras  sugrizo  i  Kauna  1939  in.  sausio  11  d.
P.  Dielininkaitis  -  vasario  3  d.

Beje,  Z.  Ivinski tas laimejimas gerokai nuliddino, kai jis suzinojo,  kad  draugu
vadavimo  dygis  nebuvo  labai  garbingas.  Mat jis  nuo§irdziai  steb6josi  VSD  direk-
toriaus  priekai§tais,  del  ko  krik§6ionys  demokratai  susidejo  su  voldemarininkais,
ir  tvirtino,  jog  tai  neimanomas  dalykas.  Tod6l  kai  i§  VSD  dabokles  i§trauktas  P.
Dielininkaitis  papasakojo,  jog  sap.ddyje  dalyvauja  ir  voldemarininkai,  Z.  Ivinskis

pasijuto nesmagiai.  ,,0 juk, jei  kas veikiama,  reikia  ir  auku /.../ Veikti,  ypa6  taip
vie5ai blefuojant,  darant  i§  to veikimo bravdra,  o  paskui i§ paskutiniu  stengiantis
i§siliuosuoti,  n6ra per  daug garbingas kelias", - neslepdamas  apmaudo,  ra§6 jis
Savo  dienora§tyje44.

Salddzio  spauda

Taigi  pirmoji  sajtidzio  ataka  nepasiseke.  Tikriausiai  studentu  mitingai  ir  de-
monstracijos btitu padar?  daug didesni ispddi, jeigu gruodzio  10-aja btitu  pasiro-
d?s  ir  SZH.ddzio  laikra§tis.  Ta5iau  jis  v6lavo.

v  J. Aud6nas savo atsiminimuose pabr6Zia, kad 1938 in. gruodzio 17 d. pasirod?s
„Zygis" buvo i§leistas ,,Zaibo greitumu":  ,,1938 in. Iapkri6io gale buvome susirink?
Slezevi6iaus bute. Ten dr. P. Karveliui buvo iteikta sudetu pinigu suma, laikra§6iui

44  Z.  |vinskio  dienora.§tis,  LIVE RS,  f.  29,  b.  14.02,  p.  236.
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paruo§tos medziagos pluo§tas. Su visa §ia pavirze, Karvelis nedelsiant i§vyko i Klai-
p6da. Jis ten turejo susitikti dr. Juoza Pajauji, profesoriaujanti Klaip6dos Prekybos
institute. Jiems reikejo surasti laikra§6io leideja, kuris apsiimtu tuojau atspausdinti
surinkta  medziaga  ir  prad6tu  platinti"45.  Ta5iau  J.  Aud6nas  nutyl6jo  viena  labai
svarbu dalyka, kurio jis negal6jo nezinoti. I RIaip6da tur6jo vykti ir M. Slezevi6ius.
Jo ten labai lauke, bet taip ir nesulauke.

Sunku patiketi, kad tai i§dilo i§ J. Audeno atminties. Grei6iausiai jam nesinorejo

gadinti 1933 in. mirusio liaudininku lyderio reputacijos, nes btitu reik6j? pasakyti,
kad pastarasis tuomet papras6iausiai i§sigando. (J. Aud6no atsiminimai pirma kar-
ta i§leisti 1966 in. -G.R.) Ir apskritai liaudininku vaidmuo visoje §ioje istorijoje
buvo gerokai kitoks, negu ji apibtidino savo atsiminimuose J. Aud6nas. Prie to dar
8ri§ime.

Laikras6iui leisti reikejo isteigti akcine bendrove. Kai P. Karvelis gruodzio  1  d.
atvyko  i  Klaipeda,  J.  Pajaujis  jau  buvo  prikalbines  bdti  fiktyviais  jos  steigejais
„Darbininky balso"  laikra§tyje dirbusi Aniceta Jaksta ir laivo kerika Prana  Ged-
vila.  Pastarasis,  beje,  nelabai  ra§tingas,  sutiko  vaidinti  ir  laikra§6io  atsakingay.i
redaktoriu.  Gruodzio 2 d. jie, kartu su P. Karveliu ir J. Pajauju, nu6jo pas notara
tvarkyti „Vajaus" bendroves steigimo dokumentu. Reikalas vos nezlugo, nes sutar-
tu laiku pas notara neatejo M.  Slezevi6ius ir E.  Galvanauskas.  Kiek palaukus,  J.
Pajaujis  paskambino  E.  Galvanauskui  i  namus,  ta6iau  jam  buvo  pasakyta,  kad

profesorius  dar miega.  Po  kiek laiko  paskambinus  dar karta - kad jau  kazkur
i§ej?s.  P.  Karvelis  skambino  i  ,,Viktorijos"  vie§buti,  klausdamas,  ar  atvyko  M.
Slezevi5ius.  Atsakyta, jog  ne.  Laimei,  notaras  buvo  nuolaidus  ir  pasitile  tvarkyti
dokumentus be M. Slezevi6iaus ir E. Galvanausko, sakydamas, kad jie v6liau gales
juos  pasiradyti.46

Visa  bendrov6s  pagrindini  kapitala  (10  ttikst.  Lt)  P.  Gedvilas  ir  A.  Jak§tas
atskiru  dokumentu perleido E.  Galvanauskui,  P.  Karveliui ir M.  Slezevi6iui.  Ma-
tyt, taip nor6ta apsidrausti, kad  ,,steigejai"  ko nors nei§krestu.  Dar dvi E.  Galva-
nausko,  P.  Karvelio  ir M.  Slezevi6iaus,  ,,kaipo bendrov6s  ,,Vajus"  atstovu ir daliu
savininku",  sudarytos  darbo  sutartys  su  A.  Jak§tu  ir  J.  Pajauju,  kuriose  buvo
apibr6Ztos  pastaruju  pareigos,  atlyginimas  bei  kompensacijos  uZ  tai,  „jeigu  britu
valdzios  organu  sutrukdyta  laisv6", juridi§kai  nieko  nerei§k6,  kadangi  E.  Galva-
nauskas  ir  M.  Slezevi6ius ju  taip  ir  nepasira§e47.

45  I.   Audenas,    min.  veik.,  p.108.

46  1939  02  27  A.  Jak§to  apklausos  protokolas,  LCLZ4Z ,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,I.  391-392.

47 Visi 5ie keturi 1938 12 02 „Vajaus" bendroves steigimo dokumentai saugomi viename voke, isinta-

me i VSD kvotos byla, Lcr4,  f. 507, ap. 3, b.  112,1. 460. Ju nuora§ai i5tisai paskelbti  1939 02 27 VSD
biuletenyje  Nr.  48,  LCLZ4,  f.  378,  ap.  10,  b.  186,  t.  1,  I.  184-189.
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1939  in.  kovo  11  d.  ra§ytuose  parodymuose  Albertas  Laisv6nas,  vadovav?s
valstyb6s  saugumo  policijai  RIaip6dos  kra§te  iki  jos  at5aukimo,  pazym6jo,  kad

jau  1938  in.  gruodzio  5  d.  gavo  Ziniu, jog  RIaip6doje  isisteig6  kazkokia  bendro-
v6,  ketinanti  leisti  antivyriausybini  laikra§ti.  Dar  po  poros  dienu jam  tapo  Zino-
ma,  kad  tai  ,,Vajus"  ir  kad  ,,Zygis"  btitinai  turi  i5eiti  gruodzio  10  d.48.  Ta6iau
leidejams  ne  i§kart  pavyko  rasti  patikima  spaustuve  ir  laikra§6io  spausdinimas
uzsites6  ilgiau  nei  buvo  tik6tasi.  Tuo  bedos  nesibaig6.  Vos  tik  gruodzio   12  d.
Iaikra§tis  pagaliau  buvo  i§spausdintas,  autonomin6  kra§to  policija  uzdraud6  ji

platinti,  prisikabinusi prie vieno  straipsnio  nedviprasmi§hi  pavadinimu  „Ar  ilgai
pak?sime  priespauda?"49.  Kazkiek  egzemplioriu  vis  d6lto  pavyko  i§ne§ti,  ta6iau
A.  Gaigalait6  n6ra visi5kai  teisi,  teigdama, jog  ,,Zygis"  pla6iau  nepasklido5°.  At-
sisakius  min6to  straipsnio,  gruodzio   17  d.  Iaikra§tis  buvo  i§leistas  i§  naujo  20
trikst.  egzemplioriu  tirazu.  Kadangi  §iek  tick buvo  i§platinta  ir  konfiskuotos  lai-

V

dos  egzemplioriu,  tai  istoriografijoje  nurodoma  tai  viena,  tai  kita  ,,Zygio"  i§lei-
dimo  data.

Pirmasis „Zygio" numeris buvo ir paskutinis. 1939 in. sausio 8 d. pasirod6 „Ben-
dras dygis".  1§ viso buvo i§leisti trys jo numeriai. Kodel taip greitai pasikeit6 laik-

V

ra§6io  pavadinimas  ir  ar  tik jis  pasikeit6?  J.  Aud6nas  teigia,  jog  „Zygi"  i§leido
liaudininkai  ir  krik§6ionys  demokratai,  ta6iau  policijai  pabauginus  leidejus,  jie
atsisak6  tolimesniu  planu".  Tuomet  laikra§6io  leidimo  ideja  pasigavo  RIaip6dos

lietuviai veik6jai,  daugiausia voldemarininkai,  ir i§leido  nauja  laikra§ti  ,,Bendras

dygis",  „kuriame  „a§ies"  centras jau nebedalyvavo"51.
Bendrame dygyje"  buvo i§spausdintas toks paai§kinimas:  „Gerbiam.  skaityto-

jai!  Susijungus  trims  buv.  srov6ms  -  kataliky,  liaudininky  ir  nacionalistu  -  i
viena  Lietuviu  Aktyvistu  Say.unga,  ,,Vajaus"  B-v6  per6jo  i  naujas  rankas  ir  imasi
leisti „Bendra Zygi", kurs neturi organinio sary§io su gruodiio m6nesio isleistuoju
laikra§6iu  ,,Zygiu"52.

Taigi abu paai§kinimai,  galima sakyti, sutampa, bet tai nerei§kia,  kad jie visi§-
kai  teisingi.

J. Aud6nas nepaai§kino,  ka tur6jo galvoje,  rasydamas apie policijos i§sigandu-
sius  ir  „tolimesniu  planu"  atsisakiusius  leid6jus - E.  Galvanauska,  P.  Karveli  ir

48  Min.  parodymai,  LC7Z4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,  I.  437.

49  1938  12  17 VSD  Ziniu skyriaus vir§ininko ra§tas valstyb6s saugumo policijos  apygardu vir§inin-

kams,  LCJ+4,  f.  378,  ap.  13,  b.  88, I.  3;  1939 02 27 A. Jak§to  apklausos  protokolas,  Lcr4,  f.  507,  ap.
3,  b.  112,I.  393;  1939  03  10  P.  Gedvilo  apklausos  protokolas,  ten  pat,I.  432.

5t)  A.    Gaigalaite,    min.  veik.,  p.136.

51  I.   Audenas,    min.  veik.,  p.108-109.

52 Bc#drtzb` fyg!.b',    1939,  sausio  8,  p.  24.
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M.  Slezevi6iu,  ar  P.  Gedvila,  A.  Jak§ta  ii.  J.  Pajauji.  Ko  gero,  autorius  galvojo
apie tris pastaruosius,  nes tik jiems teko  tur6ti reikalu  su po]icija, ypa6  ,,atsakin-

gajam  redaktoriui"  P.  Gedvilui,  kai  §i  konfiskavo vos  i§spausdinta  „Zygi".  Ta6iau
leidziant  „Bendra  dygi"  nebedalyvavo  tik A.  Jak§tas,  nes  J.  Pajaujis  itar6 ji  ben-
dradarbiaujant su valstyb6s saugumo policija ir nu§alino nuo visu  reikalu53.  P.  Ged-
vilas  pasitrauk6  1939  in.  vasario  pradiioje,  i§leidus  du  „Bendro dygio.`  numerius.
Sudvejintame  tre6iajame  ir  ketvirtajame  numeryje  atsakinguoju  1{`ik].`i¢6io  redak-
toriumi  prisistat6  veiklus  voldemarininkas   Stasys   Puodzius.   D{`\Iilj{iu   „Bendras

1

dygis"  nebeis6jo.
Be jokios abejon6s, ,,A§ies" centro Kaune santykiai su RIaipedoje sukurtu sc".ti-

dzio Zidiniu  buvo labai  sud6tingi ir apie  tai kalb6sime  atskirai.  Ta6iau J.  Aud6no
teiginys, kad „A§ies" centras nebedalyvavo leidziant ,,Bendra dygi", gerokai pi.asi-
lenkia  su  tiesa.  Teisyb6,  tas  dalyvavimas  nebebuvo  toks  aktyvus,  kaip  i51eidziant

rl

„Zygi",  ta6iau ir su  „Bendru dygiu"  buvo palaikomi santykiai,  remiant ji pinigais,
straipsniais ir pagaliau ji platinant. Nesileisdami i pla6ius irodin6jimus, pacituosime
i§trauk6le i§ Z.  Ivinskio dienora56io.  §tai ka  Z.  Ivinskis ra§6  1939 in.  sausio 22 d.:

„Uzvakar man einant i namus su Grinium, sustabd6 ji Bistras. Nenor6jau klausytis,
bet  supratau,  kad  jiedu  kalb6josi  „8.  dygio"  reikalais.  Jam  reikia  straipsnit!.  1`§
Kauno turi btiti kas nors nusii!sta. Turi btiti taip pat organizuojama finansin6 pa-

galba. AI Griniui ,,8. i." reikalui idaviau trisde5imt (30) litu"54. Kazin ai. bereikia
kci nors prid6ti?

Pirmajame ,,Bendro dygio" numeryje paskelbtas parei§kimas, jog „Vajaus" ben-
drove  pei.6jo  i  naujas  rankas,  tikriausiai  buvo  savoti§kas  gah!  sl6pimas,  keliems
sajtidzio lyderiams pakliuvus i VSD rankas.  Sutar6iu d6l „Vajaus"  bendi.ov6s per-
davimo  kam  nors  kitam  nebuvo  sudaryta.  Taigi  subyra  i  du]kes  ir  teiginys,  kad

rz

tarp  „Zygio"  ir  „Bendro  dygio"  „n6ra  organinio  sary§io".
Pasid6jus  abu  laikra§6ius  greta,  i§kart  krinta  i  akis, jog  skiriasi  ne  tik pavadi-

rl

nimai.  „Zygis" prisistat6 kaip „atviras ir tiesus naujos politikos laikra§tis", o „Ben-
dras  Zygis"  -  kaip  ,,Lietuviu  aktyvistu  dvisavaitinis  laikra5tis".  Taigi  ai§ku,  jog
sc".tidzio laikra§6io pavadinimo pakeitimas yra susij?s su Lietuviu  aktyvistu  sajun-

gos isiktirimu. Ar tai buvo suderinta su sajtidzio iniciatoriais Kaune,  mes nezino-
me, ta6iau n6ra jokios abejones, kad bent jau P. Karvelis, dalyvaves pasitarimuose
d6l  LAS  iktirimo,  apie  tai  i5  anksto  Zinojo.  Zinoma,  daugeliui  „A5ies"  veik6ju
nepatiko,  kad ju  itaka  laikra§tyje  ir  apskritai  sajtidyje  maz6ja.  Ta6iau juk ju  pa-
syvumas  16m6  toki  rezultata.

53  1939  02  27  A.  Jak§to  apklausos  protokolas,  Lcr4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,I.  45.
54  Z.  |vinskio  dienora.€tis,  LjvB Jig,  f.  29,  b.  14.02,  p.  292.
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Sattidzio programa

Paem?  i  rankas  „Zygi",  skaitytojai  rado jame  straipsni  ,,Lietuvos  ateities  san-
tvarkos  pagrindai,  d6l  kuriu  sutaria  visuomenes  grup6s".  Tai  ir buvo  bendruose
krik§6ioniu demokratu ir liaudininky atstovu pasitarimuose parengta programa. J.
Aud6no  liudijimu.  daugiausia  pasidarbavo  P.  Dielininkaitis  ir  dymus  liaudininku
veik6jas Albinas  Rimka55.  Beje, ant vieno valstyb6s saugumo pareigtinu rastu pas
P. Dielininkaiti programos variantu buvo ir J. Aud6no ranka ra§ytu pastabi!, ta6iau
P.  Dielininkai6iui pavyko i§sisukti neiklampinant bendrazygio5b.

Programa  susideda  i§  8 punktu,  kuriuose  apibtidinti pagrindiniai uzsienio po-
litikos  principai  bei  uzdaviniai  ir  numatytos  krasto  apsaugos,  valstybes  valdymo,
savivaldybiii,  kulttiros,  §vietimo,  socialin6s  apsaugos  dideliu  pertvarkymu  kryptys.
Apie  uzsienio  politika  kalbama  labai  trumpai,  padymint,  jog  pirmiausia  reikia
rasti btida  susitarti su  „didziuoju  Vakaru kaimynu",  i§saugoti Klaip6da  ir norma-
]izuoti padeti joje. Visa kita programos dalis pana§i i Konstitucija. Joje akcentuo-

jama, kad valstybes santvarka turi btiti pagrista teisetumu, tolerancija ir socialiniu
teisingumu,  uztikrinant  visiems  pilie6iams  vienodas  teises  burtis  i  politines,  kul-
tdros  ir  kt.  organizacijas  ir  neleidziant  „valstybes vairo  priekyje  esantiems  Zmo-
n6ms"  proteguoti  kokios  nors vienos  organizacijos  ar  ideologijos.  Pastaraji  prim-
cipQ  buvo  tikimasi  igyvendinti  draudziant  auk§tiesiems valstyb6s  pareigtinams  -

prezidentui,  ministrui  pii.mininkui,  net  ministrams - priklausyti  bet  kokiai  par-
tijai  ar  politinei  organizacijai.

Ypatingo  d6mesio  nusipelno  punktas,  kuriame  kalbama  apie valstybin6s  val-
dzios - Respublikos prezidento, ministru kabineto, parlamento ir teismo - su-
darymo  principus bei  funkcijas.  Valstybin6s hierarchijos vir§tineje  stovi preziden-
tas,  kuri  7  metams  tiesioginiuose  1.inkimuose  renka  visi  pilnateisiai  Lietuvos  pi-
lie6iai.  Jis  skiria  ministra pirmininka.  Pastarojo  sudarytas ministru  kabinetas  turi

gauti Seimo pritarima. Ministru kabinetas arba atskiri ministrai privalo atsistatydin-
ti, jeigu Seimas absoliu6ia balsu dauguma parei§kia nepasitikejima. Ta6iau tai rizi-
kingas Zingsnis, nes tokiu atveju prezidentas gali paleisti Seima, paskii-damas naujo
Seimo rinkimus.

Kiekvienam,  susipazinusiam  su  §ia  schema,  turejo  btiti  ai§ku,  jog  nuolatiniai

gasdinimai  esa  opozicija  siekianti  sugrazinti  Lietuva  i  „partinese  rietenose  nu-
grimzdusiu  Seimu  vie§patavimo",  „anarchijos"  laikus,  tera  tautininky  propagan-

55  ].   Aud6nas,    min.  veik.,  p.113.

56  Apie  tai  Z.  Ivinskiui  papasakojo  pats  P.  Dielininkaitis.  Zr.  Z.  Ivinskio  dienora§tis,   LIVE  J{S',

f.  29,  b.  14.02,  p.  234.
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dos pu6iamas muilo burbulas. Pagaliau ir pats Seimas 5ioje schemoje jau buvo tik
viena i§ sud6tiniu parlamento daliu.  §ia punkto vieta verta pacituoti visa:

Parlamenta sudaro:
1)  visu  pilnateisiu  pilie6iu  visuotiniu,  lygiu,  tiesiu  ir  slaptu  balsavimu  propor-

cine sistema renkamas Seimas ir
2) moksliniu, kulttiriniu, socialiniu bei ekonominiu grupiu arba junginiu atstovu

Valstyb6s Taryba.
I§imtinej Seimo kompetencijoj yra uzsieniu ir bendrieji vidaus politikos bei kra§-

to saugumo reikalai ir valstyb6s biudzetas, o Seimo ir Valstyb6s Tarybos kartu -
socialiniu ekonominiu istatymu leidimas.

Kandidatus i Valstyb6s Taryba stato socialin6s ekonomines grup6s betarpi§kai
arba ju teis6tos  atstovyb6s,  taip pat mokslo,  meno  ir kulto  institucijos.  Buvusieji

prezidentai ex officio tampa Tarybos nariais.
Kandidatus i Seima stato socialin6s bei politi§kai - ideologin6s organizacijos

ir  apskritai  atskiros  pilie6iu  grup6s.  Rinkimu  sistema  ivedama  tokia,  kad  Seime
btitu  i§Ven8ta  Smulkiu  politiniu  grupiu"57.

Neabejotina,  kad  §i  programos  dalis  buvo  ra§oma,  pasidejus  §alia  kataliky
intelektualu grup6s parengta valstybines santvarkos projekta ,,I organi§kosios vals-

tybes kriryba", kuris  1936 in. buvo paskelbtas ,,Naujosios Romuvos" Zurnale58. Tai
visi§kai suprantama, nes ne vienas i§ §io projekto signataru, taxp ju ir P. Dielinin-
kaitis,  dalyvavo  rengiant  ir  ,,Asies"  programa.

Naujojoje Romuvoje" paskelbto projekto itaka ry§ki ir toje programos dalyje,
kurioje  kalbama  apie  teisin6s  valstyb6s  sukerima,  ypatingai  pabr6Ziant, jog  teis-
mai  turi  btiti  visi5kai  nepriklausomi  nuo  vykdomosios  valdzios.  Buvo  numatyta
sukurti  ir  Konstitucini  teisma,  kuris  sprestu,  ar  leidziami  istatymai  nepazeidzia
Konstitucijos.

Likusioje programos dalyje kalbama apie savivaldybiu savaranki§kumo  didini-
ma,  socialinio  teisingumo  principu  igyvendinima,  §vietimo  sistemos  tobulinima,
civilin6s metrikacijos ivedima,  socialinio draudimo  i§pl6tima, Zemes tikio kredita-
vima,  „apolitin6s"  kooperacijos  remima.

Suprantama, programoje buvo numatytos tik pagrindin6s dideliu reformu kryp-
tys.  Pradejus ja realizuoti,  btitu tek? gerokai paplu§6ti konkretinant  darbus,  ren-
giant  reikalingus  istatymus  ir  t.t.

Programa  buvo  paskelbta  be  komentaru  ir  paai§kinimu,  kokios  visuomen6s
grupes  jai  pritaria.  Pirmajame  ,,Zygio"  puslapyje,  redakcijos  straipsnyje  „Zygi"

57  Lietuvos  ateities  santvarkos  pagrindai ...,  2){gi?,   1938,  gruodzio  17,  p.  10.
58  I  organi`€kosios  valstybes  keryba,  IV¢ifjo/.!. RomutJ#,   1936,  nr.  8,  p.  169-175.
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prad6dami" (yra duomenu, kad ji ra56 J. Pajaujis)59, irgi nenurodoma, kas tie ivairiu
ideologiju Zmon6s, susitare d61 ,,pagrindiniu gairiu Lietuvos ateities santvarkai, kuri
btitu priimtina milzini5kai lietuviu  daugumai".  Visa tai rodo, jog  „A5ies"  lyderiai
buvo nutare kol kas neatidengti visu kortu. Ta6iau i§ejo kiek kitaip. Autonominei
kra§to  policijai  konfiskavus  vos  i§spausdinta  ,,Zygi",  teko  ji  pertvarkyti.  Vietoje
uzdrausto  straipsnio  J.  Pajaujis  idejo  savo  straipsni  ,,Bud6kime  d6l  RIaip6dos",
kuriame ir praskleid6 uzdanga, nurodydamas, jog ,,bendra platforma" yra ,,prie§in-
gu  sroviu Zmoniu - kataliku  ir liaudininky - susitarimo rezultatas".  Be  to, jis
pridejo, kad katalikai ir liaudininkai sutaria ir su voldemarininkais kviesti A. Vol-
demara i „bendra politini darba"60.

Zinoma,  jokios  paslapties  J.  Pajaujis  nei§dave,  nes  tikriausiai  jam  dar  ne
neprad6jus   ra§yti   §io   straipsnio,   valstyb6s   saugumo   pareigtinai   surado   pas
P. Dielininkaiti programos tekstus. Tokiomis aplinkybemis nebereik6jo visko sl6pti.
Prie§ingai,  siekiant  pad6ti  ikliuvusiems  draugams,  reik6jo  parodyti valdziai,  kad
uZ  ju  nugaru  stovi jega,  su  kuria  reikia  skaitytis.  Todel  1938  in.  gruodzio  ant-
roje  pus6je  ,,Lietuvos  Ziniose"  ir  ,,XX  amziuje"  pasirod6  po  keleta  straipsniu,
kuriuose  buvo  paskelbta,  jog  liaudininkai  ir  krik56ionys  demokratai  sugeb6jo
iveikti  visus  prie§taravimus  ir  susitar6  dirbti  i§vien.  Juose  taip  pat  pabr6Ziama,
jog  labai  pablog6jusi  Lietuvos  tarptautin6  pad6tis  reikalauja,  kad  prie  §ios  ko-
alicijos  prisijungtu  ir  kitos  politin6s  grup6s.  Salyga  viena  -  noras  susitarti  ir
neturejimas  pretenziju  vie5patauti.  Tai  buvo  akmuo  i  tautininku  darza.  Gruo-
dzio  19  d. viename  ,,Lietuvos Ziniu"  straipsnyje buvo  igelta jiems,  padymint, jog
tik susitare  su  liaudininkais  1926 in.  tautininkai  ,,pirma karta Lietuvos istorijoj"

pateko  i  Seima6].
Ta6iau A.  Smetona atkakliai laik6si savo politikos - jokiu koaliciju,  tik kon-

solidacija,  t.y.  visi§kas  paklusnumas  rezimui,  kuris  „geriausiai"  Zino,  ka  reikia
daryti  §iuo  tikrai  sunkiu  metu.  1938  in.  gruodzio  12  d.  inauguracijos  i§kilmiu
kalboje jis pabrez6, jog ,,§iandien ne toks laikas, kad Lietuva gal6tu Zaisti koaliciju
Zaisma,  nuo  kurio yra  atsisak? visi  mtisu kaimynai"62.  Ta pati, visiskai nuo  sav?s
nieko neprid6damas, pakartojo ir ministras pirmininkas V. Mironas, 1938 in. gruo-
dzio 23 d. pateikdamas Seimui Ministru tarybos deklaracija63.

59  1939  02  27  A.  Jak§to  apklausos  protokolas,  Lcbzz4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,I.  393.
60 Budekime del RIaip6dos, Zygz.Ill,  1938 gruodiio 17, p. 9. Kad §io straipsnio autorius yra J. Pajaujis

parod6  A.  Jak5tas.  Zr.1939 02 27 A.  Jak§to  apklausos protokolas,  LCLZ4Z ,  f.  507,  ap.  3,  b.112,I.  393.
6t  Delsti  negalima,  reikia  susitarti,  Lz.ctrivob' zV!.#!.a,`',   1939,  gruodiio  19.

62 Tik konsoliduota, glaudi tauta, susispietusi apie savo valdiia, gali i§likti nepriklausoma, Lz.cdrv(j.`'

¢£alcLs,    1938,  gruodzio   13.
63  Seimo  steirogram()s.  Penkloji  sesija.  110-asis  pos6dis,  1938  in.  gruodiio  23  d.,   p.114.
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Liaudininku ir krik§6ioniu  demokratu  atstovu pasitarimuose  rengiant  ir svars-
tant programa, niekas i§ voldemarininku nedalyvavo. L. Bistras pi.ad6jo derybas su
A. Sliesorai6iu, kai viskas jau buvo padaryta. Ti6iau voldemarininky vadas buvo ne
i§ tu, kuriems galima paki§ti sukramtyta maista. Nereik6jo ne tik6tis, kad jis pritars

„A§ies"  programai be jokiu i§lygu ir nebandys jos koreguoti.
Kai A. Sliesoraitis atvyko i Klaip6da, ,,Zygis" jau buvo atiduotas spausdinti. A.

Jak§to  liudijimu,  A.  Sliesorai6iui labai nepatiko  kai kurie  straipsniai  ir  del  to jis
net  susipyko  su  J.  Pajauju.  Laikra§ti  taisant,  vienas  straipsnis64,  A.  Sliesorai6iui
reikalaujant, buvo i§imtas, nors policija prie jo ir nesikabinejo. Ir pats A. Sliesorai-

V

tis  v61iau  vie5ai  prisipazino,  jog  nepritar6  kai  kuriu  „Zygio"  straipsniu  tonui  ir
turiniui65.  Bet tai buvo tik pradzia.

Ta6iau  pries  prad6dami  apie  tai  kalb6ti,  turime  aptarti  viena  svarbu  dalyka..
§iame  straipsnyje  vartojami  terminai:  ,,kriRE6ionys  demokratai",  „liaudininkai",

„voldemarininkai"  daznai yra bendrybes.  Politines  diskusijos,  kompromisu  ie§ko-
jimai vyko  ne tik tarp politiniu grupiu, bet ir pa6iose grupese.  Vien  apie  tai,  kas
tuo  metu  dejosi  krik§6ioniu  demokratu  stovykloje,  galima  para5yti  monografijc|.

LI

Atidziau  skaitant  ,,Zygi",  darosi  ai§ku,  kad  ir  pri6mus  programq,  „del  kurios
sutaria visuomen6s grup6s", net ir tarp  „A§ies"  lyderiu nebuvo pasibaigusios  dis-

V

kusijos  del  btisimos  politines  santvarkos.  Antai viename  i§  „Zygyje"  i§spausdintu
straipsniu  tautininkai - ta  „maza  uzuxpatoriu  grup6"  - puolami  nc  uZ  autori-
tarizma, bet uZ nevykus! „gerai" besitvarkan6iu autoritariniu rezimu megdziojim€}.
Nurodzius, jog vienur gali labiau tikti demokratija, kitur - autoritarizmas, t?sia-
ma:  „Ir Lietuvoje  blogiausia yra ne tai,  kad  per  12 metu bandoma sukurti  auto-
ritarinis  rezimas.  Blogiausia Cia yra  tai,  kad jis kuriamas be  tikro  autoriteto,  kad

jis  jokiu  btidu  nesugeba  atsiremti  i  visa  tauta"b6.
Pana§iu  samprotavimu  galima  rasti  ir  naujaromuvie6iu  deklaracijoje  „l  orga-

ni§kosios  valstybes  keryba",  kurioje  „autoritetizmas"  palankiai  vertinamas  kaip
„drausminamoji  gyvenimo  forma".  Todel  nusistebejima  kelia  ne  pats  straipsnis,
bet  tai,  kad jis  i§spausdintas greta programos,  kurioje  pasisakoma uZ  demokrati-
nes  santvarkos,  tegu  ir ne  „palaidos",  ,,liberalistines``,  suhirima.  Tai jau  panaL¥u  i
nesuderintu  smuiku  grieziama  melodija.

V

Vis  delto  tai  -  vieni  niekai,  palyginus  su  ispddziu,  kur{  daro  „Zygyjc"  ir
„Bendl.ame  dygyje``  paskelbtu  programiniu  dokumentu  nepana`5umas.

`'4  1939  02  27  A.  Jak`€to  apklausos  protokolas,  Lcr4,  f.  507,  ap.  3,  b.  112,  I.  394.
65  A.   Slicsoraitis,    Laisvos  Lietuvos  naudai,  Bc;7d/.#,`' fyg+`',    1939,  sausio  8,  p.  7.

6t'  Kas  pasidaro,  kai  viena  partija  valdo,  Z,vgr.,`'.   1938,  gruodzio  17,  p.  2.
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„Zygyje" paskelbtoje programoje, kaip minejome, pabreziama, jog visiems pilie-
6iams turi btiti sudarytos vienodos salygos burtis i  ,,politiL§kai ideologines"  organi-
zacijas ir kad n6 viena organizacija ar ideologija negali btiti valdzios proteguojama.
Tai rei§kia, jog pasisakoma pries vienpartin! rezima ir uZ daugiapartin6s sistemos
suki-irima. Tuo tarpu „Bendrame dygyje" paskelbtoje deklaracijoje ,,susiskaldymas"

i politines partijas arba sroves ,,§ia kritinga valanda" vadinamas tiesiog prazdtingu
dalyku.  Maza to,  Cia pat parei§kiama:  ,,Pasira§iusieji Cia ivairil! ideologiniu  srovit!
ir buv. politiniu partiju atstovai sunkioje valandoje sutaria, jog turi btiti likvf duotos
visos paskiros lictuviu politin6s organizacijos, nei§skiriant ir tautininku partijos, turi
btiti  sudarytas vieningas  politinis  lietuviu  sap.ungis,  kuris  remtusi vieninga veiklos

programa"67.
Tai didziausias abieju programiniu  dokumentu skirtumas.  Visi kiti  „Bendrame

Zygyje"  paskelbtos  deklaracijos  teiginiai  (i§  viso  12  punktt!),  galima  sakyti,  tik

papildo  ankstesnic".a  programa,  tod6l ju  nebeaptarin6sime.
Deklaracijc|  1938 in.  gruodzio  29  d. pasira§6 krik§6ioniu demokratti, 1iaudinin-

ky  ir voldemarininku  atstovai klaip6di§kiai A.  Sliesoraitis, J.  Pajaujis, Jonas §tau-
pas,  L.  Prapuolenis,  Ignas  Taunys  ir  Bronius  Ziurys.  Priera§e  buvo  teigiama:
„5iai platformai pritaria  taip pat  ir Kaune bei provincijoje gyvenantieji  politiniu
sroviii - kataliki!, liaudininku ir nacionalistu - nariai aktyvistai, ta6iau ju para-
5ai  d6l  suprantamu  priezas6iu  Cia  nededami"6''.

Taigi vos porai savai6iu praejus nuo „Lietuvos ateities santvarkos pagi.indu, d6]
kurii!  sutaria visuomcn6s  grup6s"  paskelbimo,  pagrindai  apver6iami  aukstyn  ko-

jom.  Savaime  per§asi  dvi  i`€vados:  arba  tos  visuomenes  grupes  nezino,  ko  siekia,
arba  Cia  kas  nors  ne  taip.

Archyve pavyko rasti viena labai idomu dokumenta,  „Prieda Nr.  1"  (tiesfi,  tik
nuora§a), kuris §iek tick i§sklaido miglas. Jame voldemarininkai A.  Sliesoraitis,  S.
Puodzius  ir  Stasys  Kviecinskas  ai§kina  savo  pozitiri  i  kai  kuriuos  dek]ai.acijos

punktus.  Tai  rodo,  jog  deklaracijos  autoriai  yra  voldemarininkai  ir  kad  jiems
reikejo  ai§kintis  d6l  „Zygyje"  i§spausdintos  programos  koregavimo.  Gaila,  kad
dokumentas  be  datos.  Btitu  labai  idomu  Zinoti,  kada  prireik6  ai§kintis  su  koali-
cijos  partner.iais.  Ko  gero,  dar  pries  deklaracijos  paskclbima,  nes  tame  pa6iame
„Bendro Zygio"  numeryje  greta  deklaracijos yra i5spausdintas  straipsnis,  kuriame
atkal.tojami  pagrindiniai  „Priedo  Nr.  1"  teiginiai69.

"  Deklaracija,   Benal;.cf,`' fygr..7,   1939,  `sausio  8,  p.I.

68 Ten  pat, P.  2.

t'`'  Lietuviti  aktyvistii  sqjtidis  ir  Prot`.  Voldemaro  klausimas,  Bc'nc//.¢s fygr.,!'.   1939,  sausio  8,  p.  3.
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Svarbiausizu.i deklaracijos teigini - politiniu partiju visi§ka likvidavima - vol-
demarininkai  parei§kime  ai§kina  taip:  „Esame  isitikine,  kad  Lietuvoje  neprivalo
bdti bet kurio asmens diktatriros, o vyriausybe turi remtis tautos daugumos pareik§-
ta valia. Ta6iau partinis susiskaldymas politiniame gyvenime turi btiti panaikintas
ilgiems laikams, sukuriant lietuviu tautin6s vienyb6s fronta"70. Gali btiti, jog ir tarp
„A§ies" lyderiu buvo pritarian6iu tokiai id6jai. Prisiminkime, kad P. Karvelis, tardo-
mas d6l studentu neramumu, kalbejo lygiai ta pati. Vis d6lto dauguma kriks6ioniu
demokratu,  o ypa6 liaudininku vadovu  tikriausiai buvo  sukr6sti,  pamate  kurlink
pakrypo reikalai. AI ne d6lto ,,Lietuvos Zinios" ir ,,XX amzius", nuolat skelbdami
apie  liaudininky  ir  krik§6ioniu  demokratu  susitarima  dirbti  i§vien,  n6  karto  net
nepaminejo voldemarininku - nei geru, nei blogu Zodiiu,  tarsi jie  i§ viso  neeg-
zistuotu. Tuo tarpu greta deklaracijos i§spausdintame straipsnyje - savoti§kame
deklaracijos komentare -ypatingai pabr6Ziama, jog liaudininkai, krik§6ionys de-
mokratai  ir  voldemarininkai  yra  sudare  tvirta  sajunga.  Esa  §ios  trys  „buvusios
srov6s" yra nutarusios, jog „pati tauta turi bdti suorganizuota i darnu, savo noru
sutarianti politini jungini", o dabartini rezima reikia pakeisti „ne pakrika demok-
ratija, o drausminga, autoritarine demokratija". Pastarasis naujadaras aiskinamas
taip:  ,,tauta, laisvu noru pasiskyrusi sau vadovyb?, privalo jos ilgesni laika grieztai
drausmingai klausyti"7t.  Deja, taip ir liko neai§ku, kaip bus leista tautai ta vado-

vyb? pasiskirti.
Min6tame  „Bendro  dygio"  straipsnyje  i  akis  krinta  dar vienas  dalykas.  Apie

„vieninga politini lietuviu sajungi" kalbama esamuoju laiku, o kriks5ionys demok-
ratai,  liaudininkai  ir  voldemarininkai  vadinami  ,,buvusiomis  politin6mis  srov6-
mis".  §ie teiginiai prasilenk6 su tiesa, ta6iau, kita vertus, nebuvo visi§kai i§ pir§to
lauzti.  1938 in.  gruodzio 29  d.  buvo  ikurta LAS.  Kaip Zinia,  ta pa6ia diena buvo

pasira§yta  ir  ka  tik mtisu  aptartoji  deklaracija.

IAS ikerimas

Prasid6jus  studentu neramumams, tur6jusiems i§augti i kur kas platesni jude-

jima,  A.  Sliesoraitis  i5kart  parod6  pretenziju  jam  vadovauti.  Per  pora  itakingu
tautininku jis bands patekti pas V.  Mirona, tvirtindamas, jog turi  ,,idomiu politi-
niu Ziniu".  Apie §i nepavykusi bandyma jis v6liau ra§6:  „Tur6jau galvoje pasitilyti
duoti prasidedan6iam judejimui valstybei naudinga ir teisinga krypti ir §iaip patiekti

70  Min.  dokumentas,  LCL4,  f.  378,  ap.  13,  b.  94,  I.  1.
7`  Lietuviu  aktyvistu  sqjddis  ir  Prof.  Voldemaro  klausimas,  Bc#drfls fygr.b',   1939,  sausio  8,  p.  3.
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svarstymui politiniu duomenu. Man perdav6 atsakyma, kuri a§ skaitau nesiorientavimu
ir pasity6iojimu"72. A. Laisv6no Ziniomis, A. Sliesoraitis vienam i§ tu tarpininku, Zur-
nalistui Mikui Ilgtinui, tvirtino noris pradeti derybas d61 naujos vyriausyb6s sudarymo,
kad btitu iivengta kraujo praliejimo. Esa jau baigta rengtis sukilimui73.

Jeigu A.  Sliesoraitis i§ tikruju  taip kalb6jo,  tai tik noredamas pagasdinti.  Nuo

pat pavasario voldemarininkai kuzd6josi tarpusavyje, jog laikas daryti perversma,
ta6iau tai  buvo tik kalbos.  Kita vertus,  i Klaip6da A.  Sliesoraitis  atvyko  ne  tarn,
kad ra§in6tu straipsnelius i laikra§ti. Pasinaudodamas gama didele legalaus veikimo
laisve, jis em6 kurti organizacija, siekdamas gana amorfini sajtidi paversti kovinga
ir labai drausminga, isakymais valdoma jega.

RIaip6doje A.  Sliesorai6iui netriko bendramin6iu. Ne tik pa6iame mieste, bet
ir  kitose  kra§to vietose  buvo  isikere  keliolika voldemarininku,  kadaise  nukent6-
jusiu uZ aktyvia veikla. Daugiausia tai buvo uZ pu6u organizavima i5 kariuomen6s
pa5alinti  karininkai,  gav?  tarnybas  muitineje,  pasienio  policijoje  ir  pan.  Jie  ir
sudar6  A.  Sliesorai6io  sumanytosios  organizacijos  branduoli.  Kaip jos  suktirimo
ideja patiko  ,,A§ies"  centrui Kaune,  ar buvo d6l to diskutuojama, mes nezinome.
Ta6iau  neabejotina,  kad  ,,A§iai"  Sis  sumanymas buvo  Zinomas.  1938  in.  gruodzio
18 d. viename RIaip6dos restorane  ivykusiame pasitarime  d6l LAS ikerimo daly-
vavo ne tik klaip6die6iai A. Sliesoraitis, J. Pajaujis, L. Prapuolenis ir I. Taunys, bet
ir specialiai i§ Kauno atvyke P.  Karvelis, K. PaREtas ir Vytautas Petrulis74.  Beje, P.
Karvelio  dalyvavimas  §iame  pasitarime  buvo  paskutinis  la§as,  perpild?s  VSD  di-
rektoriaus A.  Povilai6io kantrybes taur?.  Gruodzio 20 d. vos tik P.  Karvelis i§lipo
i§  traukinio  Kauno  gelezinkelio  stotyje, ji  sulaik6 valstybes  saugumo  pareigtinai.
Nors per kvota i§ jo bei kitu bendrakeleiviu nieko nepavyko i§pe§ti,  A.  Povilaitis
kreip6si i vidaus reikalu ministra S.  Leona, pralydamas i§tremti P.  Karveli,  ,,kaip
pavojinga valstyb6s saugumui", 3 m6nesiams i Utenos apskriti75. Ta6iau S. Leonas
nusprend6 sugrieztinti bausm?.  1938 in. gruodiio 21 d. nutarimu P. Karvelis trims
m6nesiams buvo issiustas i priver6iamuju darbu stovykla76.

Steigiamasis LAS susirinkimas, kuriame dalyvavo 37 kviestiniai asmenys, ivyko
1938  in.  gruodzio  29  d.  Jame  buvo  priimti  Sajungos  istatai  ir  i§rinkta vadovybe.
Slaptu balsavimu LAS generaliniu sekretoriumi buvo i§rinktas A.  Sliesoraitis,  o  i
valdyba - J.  Pajaujis,  Valerijonas  Simkus  ir J.  Staupas.

72  A.   S|iesoraitis,    Laisvos  Lietuvos  naudai,  ten  pat,  p.  7.
73  1939  03  11  A.  Laisveno  parodymai,  LCJ4  f.  507,  ap.  3,  b.  112,  1.  437.

74 1938 12 21 VSD direktoriaus A. Povilai6io raportas vidaus reikalu ministrui S. Leonui, ten pat,I.

269.
75 Ten Pat.

76 Min. nutarimas, ten pat, I.  270.
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LAS  istatuose  buvo  numatyta,  kad jai  savo  isakymais vadovauja visuotiniame
susirinkime  trims metams i5rinktas vadas. Ta6iau vadas nebuvo i§rinktas,  tod6l jo

pareigas visa laika 6jo generalinis sekretorius A. Sliesoraitis. 15kart po steigiamojo
susirinkimo jis  i§]cido  du  isakymus.  Pirmuoju  isakymu  buvo  paskirti  LAS  skyl.iu
vir5ininkai: J. Pajaujis - Propagandos, J. Staupas - Administracijos, I. Taunys -
Apsaugos, L. Prapuolenis - Okio. Labai isptidingas antrasis A. Sliesorai6io isaky-
mas. Zodziais perduoti jo savoti§kai Zavaus idiotizmo neimanoma, tod6l pacituosi-
me ji visci: „Sajungos nariai sveikinasi, pakeldami de§in? ranka laisvu mostu i §ona,
delnu i prieki, suglaudus pir§tus. Alktine turi btiti kick Zemiau peties ir pakreipta

i prieki, bet prie 5ono nepriglausta"77. Nebereikia ai§kinti, kas d6josi to mazo, bet
labai ambicingo vaduko galvoje.

Beje, d6l tokio sveikinimosi brido aktyvistams teko nemazai ai§kintis, nes daug
kam  atrod6,  kad jie  visai  be  reikalo  m6gdzioja  nacius.  I  pastabas  A.  Sliesoi.aitis
atsikirsdavo  mazdaug  taip:  „Italai  ir vokie6iai  pilnai  pakelia  ranka,  aktyvistai  -

peties  auk`ityje,  o  tautininkai  ki§a  ranka  i  ki§ene"78.
P.  Zostautait6  klydo,  teigdama,  jog  LAS  vadu  buvo  paskelbtas  A.  Voldema-

ras7t'.  Tai  nor6ta  padaryti,  ta6iau  LAS  santykiai  su  A.  Voldemaru  susiklost6  ne
taip,  kaip  tikejosi  A.  Sliesoraitis.

Kai  mitinguojantys  studentai  reikalavo,  kad  btitu  sudaryta  „tautin6s  vienyb6s

vyriausybe  su  prof.  Augustinu  Voldemaru",  daugelis  galvojo,  jog  prasidejo  dar
viena  voldemarininku  akcija.  Sunku  buvo  isivaizduoti,  kad  tokiam  reikalavimui

gali pritarti krik§6ionys demokratai ir liaudininkai. Visu ju itin neigiamas pozitiris
i A. Voldemara buvo gerai Zinomas. Tarp „A5ies" lyderiu taip pat nebuvo A. Volde-
maro  simpatiku,  ta6iau  siekiant  !traukti  i  judejima  ir  voldemarininkus,  griezta
nusistatyma  A.  Voldemaro  ativilgiu  teko  gerokai  su§velninti.  Kita  vet.tus,  ir  vol-
demarininkams  teko  padaryti  nuolaidu  -  atsisakyti  reikalavimo,  kad  koalicinei
vyriausybei  vadovautu  A.  Voldemaras.

Kaip  vyko  Liios   derybos,   §iek  tiek  matyti  i§  jau  mineto  A.   Sliesorai6io,   S.
Puodziaus  ir  S.  Kviecinsko  parei5kimo  d6l  deklaracijos.  Pabr6Ze,  jog  net  neisi-
vaizduoja,  kad uzsienio  reikalu  ministro  portfelis  gal6tu btiti  atiduotas  kam nors
kitam,  o  ne  A.  Voldemarui,  jie  t?s6:  „Kadangi  uzsienio  politika  esamoje  pad6-
tyje  yra  svarbiausias  mdsu  valstyb6s  reikalas,  laikytumem  prideramu,  kad  uzsie-
nio  reikalu  ministeris  btitu  kartu  ir  min.  tarybos  p-ku.  Ta6iau,  kad  nesusidarytu
klaidingas  isptidis  esa  aktyvistu  say.tidis  nori  grazinti  tokia  pat  valdymo  sistema

77  Lietuviu  Aktyvistu  Sol.ungos  Biuletenis  1  Nr.,   Bc'Jidm.? fygr.,`',    1939,  sausio  8,  p.  16.

78  1939  03  07  VSD  biuletenis  Nr.  57,  LCL4,   f.  378,  ap.  10,  b.  186,  f.  1,  I.  217.

7`'  P.    Zostautaite,    min.  veik.,  p.  301.
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kaip  1927-1928  in.,  Cia  pat  parei5kiame  visi§ka  savo  sutikima,  kad  formuojant

pirm".i naujosios vyr.  kabineta, min.  p-ku,  kuriam teks perimti ir resp.  preziden-
to  funkcijas,  btitu  kitas  asmuo,  priimtinas  kataliky  ir  liaudininku  srov6ms,  o

pi.of.  Voldemaras  btitu  §iame  kabinete  uzsienio  reikalu  ministru  ir  min.  p-ko
pavaduotojas"80.  Parei5kimo  autoriai  taip  pat  garantavo,  jog  ir  A.  Voldemaras
tarn  pritars,  o  del  viso  pikto  prisiek6:  ,,Jei  ta6iau  tas  nusistatymas  pasirodytu

pakit6j?s,  jei  prof.  Voldemaras  siektu  asmenin6s  diktattiros,  mes  tarn  nepritar-
sim  ir  pries   tai  kovosim"8'.   Beje,   tame  pa6iame  parei§kime  voldemarininkai

pazym6jo, jog nepretenduoja nei i vidaus reikalu,  nei  i kra§to apsaugos ministru
portfelius.

Daugeliui Lietuvoje A. Voldemaro pavard6 buvo grieztos diktattiros sinonimas.
Tod6l „Bendrame dygyje" buvo i§spausdintas straipsnis ,,Lietuviu aktyvistu sajtidis
ir Prof. Voldemaro klausimas", kuriame buvo bandoma i§sklaidyti tokias asociaci-

jas,  tvirtinant, jog  apie  A.  Voldemaro  asmeninio  rezimo  ivedima  negali  btiti  ne
kalbos.  „Jei sary5y su aktyvistu sajtidziu buvo  ir tebera minimas prof.  Voldemaro
vardas, tai d6l to, jog kiekvienas §iandiena turi pripazinti, kad toji uzsienio politikos
orientacija,  kuria  pries  8  metus  tiek6  prof.  Voldemaras,  dabar Lietuvai  pasidar6
btitinyb6"82.

A.  Voldemaras, Zinoma,  nebuvo  atsisak?s minties sugrizti valdiion,  ta6iau  ne-
nor6jo  beatodairi§kai mestis kovos  pries A.  Smetona  stikurin.  Tuomet jis  gyveno
Pranctizijoje,  gaudamas  Lietuvos vyriausyb6s paskirta  1000 Lt.  per m6nesi pa§al-

pa. Tai buvo tikros grandines ant A. Voldemaro ranky.  Zinodamas, jog isitraukes
i  LAS  veikla,  netektu  ir  to,  jo  nuomone,  labai  menko  pragyvenimo  §altinio,  jis
atmete A.  Sliesorai6io kvietima atvykti i RIaip6da uzimti LAS vado posta ir netgi
atsisak6  para5yti  ,,Bendram Zygiui"  koki  nors  straipsni.  Tai,  suprantama,  gerokai
nulitidino  aktyvistus,  nes sutikes tapti LAS vadu, A.  Voldemaras  btitti ja gerokai
sustiprin?s.  Siekiant  bent  i5  dalies  kompensuoti  §i  nuostoli,  „Bendrame  dygyje"
buvo  paskelbta  nedidel6  Zinut6, jog  „Prof.  Voldemaras  sveikas,  stiprus  ir  pilnas
energijos  gyvena  Prancdzijoje  ir  sveikina  laisves jud6jima  Lietuvoje"83.  0  vienos
RIaipedos parduotuves vitrinoje aktyvistai pakabino plakata, kuriame buvo para-
L€yta,  kad  kalbos  apie  menka A.  Voldemaro vaidmeni  say.ddyje  tera  „Zydu  ir  tau-
tininku"  propaganda84.

8t)  Min.  dokumentas,  LCL4,  f.  378,  ap.  13,  b.  94,  I.  1.
81  Ten Pat.

82  Min.  straipsnis,   Be;ial;.¢.`' fygr.LT,    1939,  sausio  8,  p.  2.

83 Min. Zinute, ten pat, p.  18.

84  1939  01  30  VSD  biuletenis  Nr.  22,  LCK4,  f.  378,  ap.  10,  b.  186,  t.  1,  I.  92.
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A. Sliesorai6io isakymais RIaipedos kra§te buvo isteigta 13 LAS grupiu: de§imt
RIaip6doje  ir po viena Pag6giuose,  Smalininkuose bei §iluteje85.  Siu isakymu pa-
skelbimas „Bendrame dygyje" tur6jo liudyti, jog LAS spar6iai auga ir virsta galinga

j6ga,  nu§luosian5ia  „supuvusi"  A.  Smetonos  rezima.  Ne tik LAS  istatuose, bet ir
visokiuose vie§ai platinamuose aktyvistu parei§kimuose bei straipsniuose daug pro-
met6ji§kos ugnies -visur deklaruojamas pasiryzimas kovoti su apatija, sustingimu,
visokiais piktnaudziavimais valdzia, i§davyst6mis ir vagyst6mis. ,,Ne partijos bilietas,
ne uniforma yra Aktyvisto podymis, bet t6vynes meil6 ir tro§kimas Lietuvai geresnio

gyvenimo``, - buvo skelbiama viename i§ tokiu straipsniu86.
LAS nariams buvo keliami dideli reikalavimai. Pirmiausia jie tur6jo btiti ,,labai

dori  patriotai  lietuviai",  pasiryze  „aktyviai,  samoningai,  drasiai  ir  drausmingai
dirbti  Lietuvai  ir  Sajungos  ideologijai"87.  Stojant  i  LAS,  reik6jo  triju  jos  nariu
rekomendaciju.

Visa LAS ideologija galima apibtidinti dviem Zodziais: ,,Lietuva -lietuviams".
Jau  „Bendrame dygyje"  paskelbtoje  deklaracijoje  randame  tokius  teiginius:  ,,UZ-
kariauti  lietuviams  tinkamas  pozicijas  pramoneje  ir  prekyboje",  ,,Kiekvienas  lie-
tuvis  turi  gauti  savo  t6vyneje  darbo  ir  pareiga  ji  saziningai,  juo  produktingiau
dirbti"  ir pan.88 Veliau §ie teiginiai ivairiuose straipsniuose buvo pagilinti ir i§ple-
toti.

Paprastai skleidziant tokias idejas, nebtidavo apsieinama be antisemitizmo. Jo
esama  ne  viename  ,,Bendro  Zygio"  straipsnyje.  Antisemitin6  propaganda  buvo
nuosaiki,  ta6iau kartais pasitaikydavo ir labai kategori§ky  teiginiu.  Antai  agitaci-
niame  skelbimelyje  i  klausimq  ,,Kas  pries  mus?"  atsakoma  labai  tiesmuki§kai:
„Zydai,  lenkai,  komunistai  ir  tautininkai"89.  Nors  Zydai  Cia  minimi  drauge  su
kitais, jiems  nuo  to  nebuvo  lengviau.  Beje,  ,,Zygyje"  i  ta  pati  klausima  atsakyta
kitaip:  ,,Pataiktinu  saujel6,  susispietusi  apie  A.  Smetona,  kuriu  skai6ius  kasdien
tirpsta  kaip  pavasario  sniegas"90.  Skirtumas  tarp  §iu  dvieju  atsakymu  didziulis.

Kadangi visa A. Sliesorai5io ,,buhalterija" yra dingusi be p6dsako, neimanoma
bent  kick tiksliau  nustatyti,  kaip LAS vadovybei sek6si  kurti padalinius uZ  RIai-

p6dos  kra§to  ribu.  Cia  teko  dirbti  slaptai,  saugantis  ant  koju  sukeltos  valstyb6s

85  Lietuviu  Aktyvistu  Say.ungos  Biuletenis  2  Nr.,  BCHdrzzs fygr.a,   1939,  sausio  30,  p.  47.

86 Lietuva bunda!, ten pat, P.  1.

87  Lietuviu  Aktyvistu  Satungos  Biuletenis  1  Nr.,   Bc#drfl,``  fy:giv,    1939,  sausio  8,  p.   16;  Lietuviu

Aktyvistu  Satungos  Biuletenis  2  Nr.,  Bc#d;.¢LT fygiv,   1939,  sausio  30,  p.  47.
88  Deklaracija,  Bc#drzzs fygis,   1939,  sausio  8,  P.  2.

89  Min.  agitacinis  skelbimelis,  Bc#drfls fygr.,T,   1939,  sausio  30,  p.  38.

90  Min.  agitacinis  skelbimelis,  Z}gdy,   1938,  gruodzio  17,  p.  4.
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saugumo policij.os; dar grieztesne tur6jo btiti Zmoniu atranka. VSD sukaupta ope-
ratyvine informacija rodo, jog i§ Klaipedos i didesniuosius miestus buvo siun6iami
itin patikimi aktyvistai, tur6je organizuoti slaptas trejukes. Buvo tikimasi, kad jos grei-
tai i§augs i didesnius vienetus. Ta6iau, atrodo, jog ne kazin kq pavyko nuveikti.

Vienas LAS veiklos epizodas yra labai kontroversi§kas. Turime galvoje aktyvis-
tu ry§ius su vokie6iais, bandant gauti Tre6iojo Reicho parama. Sovietineje istoriog-
rafijoje  i§  to  paprastai  btidavo  daroma  kategoriska  i§vada, jog  LAS  aklai  vykd6
naciu direktyvas ir pasitarnavo jiems uzgrobiant Klaip6dos kraL5ta. Kaip negin6ija-
mas i§davyst6s irodymas btidavo pateikiamas vienas Vokietijos uzsienio reikalu mi-
nisterijos archyvo dokumentas. Tai §ios ministerijos referento Lietuvos klausimais
Doertenbacho 1939 in.1iepos 19 d. memorandumas. Jame sakoma, jog nuo 1938 in.

pradzios „lietuviai aktyvistai, pasivadine voldemarininkais", keleta kartu kreip6si i
Tilz6s gestapa bei Klaip6doje veikian6ius Reicho Uzsienio reikalu ministerijos agen-
tus,  pra§ydami pinigu  ir ginklu.  Memorandume  pazymima, jog  aktyvistams  buvo
suteikta tik nedidel6 finansin6 pagalba, nes sunku tik6tis, kad artimiausioje ateityje
voldemarininkai taps itakinga politine jega9].

Tai i5ties  idomus  dokumentas,  ta6iau jis neirodo, jog LAS buvo ikurta hitleri-
ninku  nurodymu,  kaip  kad  teig6  A.  Bulota92.  Grei6iau  atvirk§6iai.

VSD  taip  pat  turejo  Ziniu,  kad  aktyvistai  gauna  finansin?  parama  i§  Ti]Zes93.
Zinojo  ir  tai,  kad  LAS  vadai  pra§o  daug  rimtesnes  pagalbos  ir Zada  uZ  tai  atsi-
lyginti.  Pacituosime labai  gerai informuoto  VSD  agento  1939  in.  kovo  20  d.  pra-
ne§ima  apie vienci  LAS vadovybes  derybu  su vokie6iais  epizoda Klaip6dos  atp]6-
§imo  nuo  Lietuvos  i§vakarese:   ,,...  §iomis  dienomis  aktyvistai  voldemarininkai

(krikdemams  ii.  liaudininkams  nezinant)  kreip6si  i  Noimana,  pradydami  paremti
vien  tik  voldemai.ininku  akcijos  i§pl6tima.  Jie  Noimanui  nurod6,  kad  aktyvistu
say.unga  turetu  pasilikti  po  senovei  kaip  propagandos  irankis  (nes  ja  likviduoti
nepatogu),  o voldemarininku akcija tur6tu briti organizuojama  slaptai  ir atskirai.
Ta akcija vokie6iai tur6tu paremti ne tik finansi§kai, bet ir Vokietijos vyriausybei
spaudziant  Lietuvos vyriausyb?, ver6iant ja kapituliuoti  ir  sudaryti voldemarinin-
ku vyriausyb?  su Voldemaru prie§akyje.  Voldemarininku vyriausybe uZ  tai  Vokie-
tijai  atsilygintt!,  suteikdama  neribotz}  autonomin?  laisv?  Klaipedos  kra§te,  atsi-
sakytu  nuo  neutraliteto,  nuo  politinio  laviravimo  tarp  Lenkijos  ir  Vokietijos  ir
sutiktu  ieiti  i  Vokietijos-Italijos  bloka  ir  karin?  sutarti  su  Vokietija.  I  tuos

"  Min.  clokumentas,   Gc/cZz.»z.LT  tJz./A'tiL``,  f7Hc./zy};z.77z.di.  do^'»mc7zftf/.,   7  rinkinys,  Vilnius,  1965.  p.  52-53.
{)2  A.   Bulota,    min.  veik.,  p.143.

93  1939 02 04 agento „Jurgelos" pranc5imas bei valstybes saugumo valdininko A. Laisveno  1939 02

17  priera5as,  LCK4,  f.  378,  ap.  13,  b.  87,  I.  41.
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aktyvistu - voldemarininku pasitilymus Noimanas atsakes gana mandagiai, ta6iau
neai§kiai, motyvuodamas padeties neaiskumu. Be to, i§ kai kuriu Noimano parei§-
kimu aktyvistai voldemarininkai suprate, kad vokie6iai Voldemaro asmeniui neski-
ria  didesn6s  reik§mes  bei  d6mesio"94.  Palygin?  Doertenbacho  memoranduma  su
§iuo prane§imu apie aktyvistu derybas su Klaip6dos vokie6iu vadu Ernstu Neuman-
nu, galima daryti pagrista iivada, jog agentas pateike tikra informacija.

Ka bekalbetume apie aktyvistus, jie nebuvo an§liusininku say.ungininkai. Prie§in-

gai, jie  tvirtai  laikesi  nuomones, jog  Klaipedos  kra§tas  turi  priklausyti  Lietuvai.
Ta6iau aktyvistai buvo isitikine, jog tera vienas bddas i§saugoti RIaipeda. Tai glaudi
say.unga su Vokietija. Kad A. Smetona ry§is tokiam kardinaliam postikiui Lietuvos
uzsienio politikoje, jie netikejo.  ,,Aktyvia kova pries Smetonos rezima mes prad6-

jome ne tick del pragai§tingu jo vidaus politikos pasekmiu, kiek del to, jog tolesnis
§io rezimo laikymas neabejotinai gresia atkritimu nuo Lietuvos RIaipedos kra§to, o
gal,  Dieve gink,  ir pa6ios nepriklausomybes praradimu /.../ Jei toliau bus einama
Smetonos keliu, maza t6ra vilties i§laikyti RIaipedos kra§ta ir pa6ia valstybes nepri-
klausomybe.  Gi ivykdzius ryztinga uzsienio politikos postiki, kuri gali padaryti tik
nauji Zmones, paeme nauja teisinga linija, Lietuva viduje sustipr6tu, jos uzsieninis
svoris padid6tu, o kartu padidetu galimumai i§laikyti RIaipedos kra§ta ir netgi at-

gytu viltis atgauti prarastasias Rytu Zemes"95, -buvo teigiama viename ,,Bendro
dygio" straipsniu.

Taigi aktyvistai nebuvo Lietuvos parceliuotojai. Ju sumanymas nuversti A. Sme-
tona,  padedant  Vokietijai,  gali  btiti  ivertintas  tik kaip  labai  pavojinga  avantidra.

Satddzio  suirimas

Laikome, kad tvirtesnis pagrindas,  negu visi ratytieji susitarimai, yra nuo§ir-
dus pasitikejimas vienas kito Zodziu.  Politinio banditizmo lietuviu savitarpio san-

tykiuose  nepraktikuosime  patys  ir  netoleruosime jo  i§  kitu  puses.  Tik  tokiomis
salygomis imanomas tas didelis mtisu pasiimtas dygis - vieningo politinio lietuviu
fronto  surfurimas",  - buvo  sakoma voldemarininku  parei§kime  d61  ,,Bendrame
dygyje" paskelbtos deklaracijos96. Savo aplinkoje A. Sliesoraitis i§ pradziu taip pat
pabr6Zdavo, jog slaptu min6iu voldemarininkai neturi ir yra nusistate susitarimus
su liaudininkais ir krik§6ionimis demokratais vykdyti ,,visu saziningumu". Esa taip

94  1939 03 20 agento „P.  Pranulio" prane§imas, ten pat, I. 25.
95  Uzsienio politika  lemiamoje  kryzkeleje,  Bcndrur fy:g£?,   1939,  vasario  28,  p.  52.

96  Min.  parei§kimas,  LCK4,  f.  378,  ap.  13,  b.  94,  I.  1.
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bus elgiamasi ne tik ple6iant opozicini say.ridi, bet ir nuvertus A. Smetona. Sudarant
koalicin? vyriausybe, svarbiausieji portfeliai, kaip ir susitarta, btisia atiduoti A. Vol-
demarui,  L.  Bistrui ir M.  Slezevi6iui97.

„Bendrame dygyje" irgi btidavo demonstruojamas, nevengiant patoso, ,,nuo§ir-
dus"  visu  triju  politiniu  grupiu  bendradarbiavimas,  pabr6Ziant, jog visi  gali  susi-
tarti, kai tikrai to nori. Ta6iau dvieju gana skirtingu programiniu dokumentu pa-
skelbimas, say.tidziui kaip reikiant ne neisibegejus, daugeliui turejo sukelti itarima,
kad opoziciniu grupiu koalicija nera tokia stipri, kaip bandoma vaizduoti.

Krik§6ionys demokratai ir liaudininkai mane, jog voldemarininkai yra ,,Zmon6s
be ideologijos", turintys itakos labai nedideliam visuomenes sluoksniui, daugiausia
kariuomenei. Dauguma ,,A§ies" lyderiu buvo intelektualai - profesoriai, docentai,
Zurnalistai, advokatai ir pan. Jiems pradejus kurti rimtus A. Smetonos nuvertimo
planus, prireike Zmoniu, Zinan6iu, kaip uzimti pasta ir telegrafa. Tai buvo pagrin-
din6 priezastis, paskatinusi juos bendradarbiauti su voldemarininkais.  Z.  Ivinskio
dienora§tyje apra§ytas vienas idomus Z. Ivinskio, labai skepti§kai vertinusio katali-
ku sap.unga su voldemarininkais, pokalbis su filosofu Antanu Maceina 1938 in. gruo-
dzio 19 d.: ,,Maceina i§vedziojo, kad voldemarininkai, kuriu daugelis yra atleistu i§
kariuomenes karininku,  turi su  aktyviaisiais karininkais ry§iu.  Zodiiu, voldemari-
ninkai, kurie yra aktyvistai be turinio ir ai§kaus plano, gali duoti §arvuo6iu, ginklu,
0 tai tokiais atvejais svarbu"98.

0  dabar pacituosime VSD  agento prane§ima  apie jo  pasikalbejima  su  J.  Pa-
jauju 1939 in. sausio men. Tikriausiai J. Pajaujis laike agenta sau artimu Zmogumi,
nes  kalbejo  labai  atwirai.  Jo  nuomone  apie voldemarininkus  ir  apskritai visa  ko-
alicija buvo  tokia:  ,,Krikdemai  ir liaudininkai  turi  itakos  daugiau  masese,  o vol-
demarininkai - kariuomeneje.  Be kariuomenes, jeigu reiktu ginkluota jega nu-
versti vyriausyb?,  susidarytu  daug  sunkumu.  Voldemarininkai neturi  ai§kios  savo
ideologijos, ir ju vadai savo siekimuose nera tokie tvirti, kad jie galetu §iu dideliu
politiniu  grupiu - liaudininky  ir krikdemu - tarpe  gyventi.  Mes giliai  tikime,
kad  voldemarininkai  turds  i§tirpti``99.  Taigi  voldemarininkus  J.  Pajaujis  vertino
lygiai taip pat,  kaip  ir A.  Maceina,  ir tai buvo ne  tik ju  asmenine nuomone.

1§ tikrvy.u voldemarininku pozicijos kariuomeneje nebuvo tokios stiprios,  kaip
daug  kam  atrode.  Pralaimej?  1934  in.  pu6a,  karininkai  daug  §al6iau  Zidredavo  i
visokius kurstymus sukilti. Gali bdti, jog A. Sliesoraitis, keldamas kaina, L. Bistrui
daug ko prizadejo.  Antai P.  Kuraitis pasakojo  Z.  Ivinskiui, jog P.  Karvelis  ir kiti

97 1939 01  20 agenttirinis parei§kimas (agento slapyvardis nenurodytas), ten pat, b. 87, I.  35.
98  Z.  |vinskio  dienorastis,  LNB RS,  f.  29,  b.  14.02,  p.  243.

99  1939  01  23  agenttirinis  prane§imas  (agento  slapyvardis  nenurodytas),   LCLZZ4,   f.  378,  ap.   13,

b.  98,  I.  2.
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tik6jo, kad gruodzio 10 d., prasidejus studentu riau§6ms, ,,pasigirs trimito garsas ir
i§eis kariuomen6, kuri nuvers valdzia". Esq su voldemarininkais „buv? daug kalbeta
ir sutarta"T°t'. Pana§u, jog i§ voldemarininku tiketasi kur kas daugiau, negu jie gal6jo
duoti,  ir tai buvo viena i§ nusivylimo jais priezas6iii.

Gana  greitai  paai§kejo, jog voldemarininkai  turf  daug  didesniu  politiniu  am-
biciju,  nei  i5  pradziu  atrode,  ir  n6  nemano  ,,i§tirpti".  Beje,  VSD  direktorius  A.
Povilaitis 1938 in. gruodzio 22 d. gana draugi§kai §neku6iuodamasis su Z. Ivinskiu,
be kita ko, pasteb6jo, jog katalikai daro didel? klaida, eidami i§vien su voldemari-
ninkais. Esa tai labai negudru, nes atejes valdzion, A. Voldemaras i§kart atstumtu
katalikus,  apsistatydamas savais Zmonemis]°]. Tikriausiai A.  Povilaitis apie visa tai
kalbejo  ne  §iaip  sau,  nes  Zinojo,  kad  Z.  Ivinskiui  1.tipi  ne  tik  istorija  ir  destyti
universitete.

Tiesa  pasakius,  krik§5ionys  demokratai  ir  liaudininkai  patys  uzleido  pozicijas
voldemarininkams,  nes  niekas  i§  „A§ies"  lyderiu  nepanoro  persikelti  i  RIaip6dc|.
Tiesa,  ten buvo J.  Pajaujis,  ta6iau jis gama greitai atsidtire A.  Sliesorai6io §e§elyje.
Are§tavus  P.  Karveli,  „A5ies"  centro  itaka  klaip6di§kiams  sap.tidininkams  dar  la-
biau  susilpn6jo,  nes n6 vienas i§ itakingesniu krik§6ioniu  demokratu  ar liaudinin-

ky  lyderiu  jau  nebesiryzo  bent  vienai  dienai  nuvykti  i  RIaip6da.
|demiai say.tidi stebejusio VSD Ziniomis, jau  1939 in.  sausio  men.  ir liaudinin-

kai,  ir krik§6ionys demokratai buvo labai nusivyl? bendradarbiavimu su voldema-
rininkais. Ypa6 liaudininkai nerimavo, kad LAS veikloje per daug fa§izmo]tt2. 1§ Z.
Ivinskio  dienorastyje  apra§ytu jo  pokalbiu  su  s".tidzio  veikejais  matyti, jog  VSD
informacija  buvo visi§kai teisinga.  Stai  5io  dienora§6io ira§as  apie pokalbi, vykusi
1939 in.:  ,,Sausio 31 d. turejome fakulteto pos6di. Po posedzio kalb6jome apie „8.
Zygi"  ir aktyvistu  grupe.  Grinius man,  Reiniui  ir Kurai6iui  parei§k6,  kad jau  est|
kauni§kiai  gana  nepatenkinti  klaipedi§kiu veikimu.  Paskutinieji  nepaisz}  direktyvu
ir  eina  savo  keliu.  Griniaus  Zodziais,  tas  frontas  stipriai  bra5kas"]t'3.

Krik§6ionii!  demokratu  ir liaudininku neigiamas poziriris i LAS ypa6 sustipr6-

jo,  suzinojus, kad A.  Sliesoraitis veda kazkokias  derybas su  E.  Neumannu  ir kad
aktyvistai  naudojasi  Vokietijos  finansine  parama.  Tokia  A.  Sliesorai6io  politika
nepatiko  ir  daugeliui  kauni§kiu  voldemarininky.  Ju  nuomone,  tai  buvo  visi§kai
nesuderinama su lietuviu tautine ambicija. Valdzia nutar6 nepraleisti progos pasi-

I()t)  Z.  Ivinskio  dienora5tis,  LIVE fts,  f.  29,  b.  14.02,  p.  263.

" Ten pat, p. 259.
102  1939  02  13  VSD  Agenttiros  skyriaus  parengta  1939  in.  sausio  men.  ivykiu  apzvalga,   LCLrdzrd,

f.  378,  ap.  10,  b.  138,  I.  21.
'°3  Z.  Ivinskio  dienora§tis,  LIVE RI,  f.  29,  b.  14.02,  p.  294.
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naudoti §iais prie§taravimais.  1939 in.  sausio 22 d. ministras pirmininkas V.  Miro-
nas, pasikviet?s itakingesnius kauni§kius voldemarininkus: Antana Ma6iuika, Kazi
Matulevi6iu ir Petra Steiktina, paband6 ikalb6ti juos vie§ai atsiriboti nuo Klaip6dos
aktyvistu.  1§ VSD biuleteniu matyti, jog voldemarininku atstovai konkre6iai nieko
nepazadejo, ta6iau ju nepasitenkinimas A. Sliesorai6iu dar labiau sustiprejo. Jiems

pasirode, jog V. Mironas nusiteik?s daryti nuolaidu, todel dideja galimybiu ateiti i
valdiit| „evoliucijos"  keliutt'J.

Viename  pokalbyje  su  Z.  Ivinskiu  VSD  direktorius A.  Povilaitis  apgailestavo,
kad valstyb6s saugumo policija nebegalinti veikti RIaip6dos kra§te - aktyvistai ten
btitu  sutvarkyti per 24 valandas]°5.  1§ tiesu Klaipedoje aktyvistai jautesi kaip  slep-
tuv6je. Are§tu ir tardymu jiems nereikejo bijoti. Ta6iau VSD darydavo kitokiu ne-
malonumu. Apie tai, kaip buvo verbuojami aktyvistai ir kurstomos visokios intrigos,
bdtu galima sukurti idomu nuotykiu filma. Mediiagos yra pakankamai. Nesileisda-
mi  i smulkmenas,  padym6sime, jog VSD per savo  agentus  gana gerai Zinojo,  kas
dedasi LAS.  Jos vadus  ap6m6  tokia  itarinejimo  psichoze, jog A.  Sliesoraitis  ir J.
Staupas  net  J.  Pajauju  6m6  nebepasitik6ti  ir  daug  ka  nuo  jo  sleptitt'6.  Pagaliau
valstyb6s saugumo pareignnams pasisek6 priversti P. Gedvila ir A. Jak§ta padaryti

parei§kimus, kad jie likviduoja „Vajaus" bendrove.  1939 in. vasario 6 d.  „steig6jai"
perdav6 saugumie6iams ir visus bendroves steigimo dokumentus.

Tai  buvo  didelis  VSD  laim6jimas,  suk6les  squ.ddyje  tikra panika.  VSD  biulete-
nyje  ne  be  pasiti`nkinimo  pazym6ta,  jog  kai  1939  in.  vasario  13  d.  Dimitravo

priver6iamuju darbu stovykloje esan6iam P. Karveliui buvo parodyti §ie dokumen-
tai, jis  sta6iai  neteko  ZadoL°7.  Galu  gale jis  parei§ke, jog  i visus  klausimus  atsaki-
n6sias  tik  teisme]tt`l  Kita  diena  buvo  apklaustas  ir  M.  Slezevi6ius.  Kadangi jis  tu
sutar5iu  nepasira§e,  tai jaut6si  nepalyginamai  geriau,  nei  P.  Karvelis.  M.  Slezevi-
6ius trumpai parei§ke niekada nedalyvav?s jokiuose pasitarimuose del vyriausybes

V

nuvertimo ir netur6j?s nieko bendra nei su  „Zygio", nei su  „Bendro Zygio"  leidi-
mu.  „D6l  man  parodytu  sutar6iu,  turiu  pareik§ti,  kad  apie  ju  sudaryma  nieko
nezinau.  Jeigu  tokios  sutartys  buvo  sudarytos,  tai  be  mano  Zinios.  Tu  sutar6iu
autoriai mano varda panaudojo be mano Zinios", - gyn6si liaudininku lyderis'°`'.

lot  1939  02  01  VSD  biuletenis  Nr.  27,  LCK4,  f.  378,  ap.10,  b.186,  t.1,I.107-108;  1939  0213

VSD  Agenttiros  skyriaus  parengta  1939  in.  sausio  men.  ivykiu  apzvalga,  ten  pat,  b.  138,  I.  4-5.
'°5  Z.  Ivinskio  dienora§tis,  LIVE fis,  f.  29,  b.  14.02,  p.  260.

t°t'  1930  02  09  agenlo  „Adolfo"  prane§imas,  LCK4,  f.  378,  ap.  13,  b.  87,  I.  59.

'°7  1039  02  27  VSD  biuletenis Nr.  48,  ten pat,  b.  186,  t.  1,  I.  188.

]°81939  0213  P.  Karvelio  tardymo  protokolas,  LCK4,  f.  507.  ap.  3,  b.112,I.  312.

1()0  1939 02  14  M.  Slezevi6iaus tardymo protokolas,  ten pat,  I.  374.
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Siekdamas  pagarsinti  laim6jima,  VSD  rekomendavo  paskelbti  ,,Vajaus"  ben-
droves  steigimo  sutartis  spaudoje.  1939  in.  kovo  1  d.  „Lietuvos  aide"  pasirod6
straipsnis  ,,Kas  tie  ,,aktyvistai"?,  kuriame  buvo  labai  smulkiai  atpasakoti visi  §ie
dokumentai.  Ispndis  buvo  didiiulis.  Stai  kas  ra§oma  VSD  1939  in.  kovo  8  d.
biuletenyje nr. 58:  ,,Teko patirti, kad §iomis dienomis varpininky  say.ungos taryba
apsilank6  pas  M.  Slezevi6iu  pasitarti,  kaip  reikia  laikytis  aktyvistu  atzvilgiu.  SIC-
Zevi6ius  RIaip6dos  aktyvistu nepasmerk?s,  ta6iau  prie ju veiklos  nei pats  priside-
da,  nei kitiems pataria prisid6ti.  Jis net  em?s neigti  ,,8.  dygio"  paskelbtas Zinias,
kad  liaudininky  atsakingi Zmon6s  nuo§irdziai  prisideda  prie  aktyvistu.  Tai  prasi-
manymas,  nes jis  su  RIaip6dos  aktyvistais  netur6jes jokiu  pasitarimu.  Slezevi6ius
nurod6, jog nereikia painioti liaudininky ir krikdemu susitarimo  Kaune  su RIai-
p6dos  aktyvistais.

Gauta Ziniu, kad dr.  Grinius taip pat nenori susid6ti su aktyvistais"]]t'.
Taigi VSD nuomone, jog dokumentu paskelbimas paspartins sqjridiio irima]]t,

visi5kai  pasitvirtino.  Ir  anks6iau  daug  abejoniu  kelusi A.  Sliesorai6io  id6ja  pada-
ryti LAS ,,1ietuviu tautin6s vienybes frontu" Zlugo galutinai. Kai Vokietija uzgrobe
RIaip6dos  kra5ta,  LAS  buvo  likviduota,  o  aktyvistai  evakuavosi.  Nei  krik§6ionys
demokratai,  nei  liaudininkai  su jais  nebetur6jo jokiu  reikalu.

Teisybes d6lei reikia pripazinti, jog netekus RIaip6dos kra§to ir Lietuvoje prasi-
d6jus ,,politiniam pavasariui", A. Sliesorai6io ideja buvo bandyta realizuoti kitaip.
Turime galvoje Patriotinio fronto ktirima. 1§ esm6s tai buvo ne kas kita, kaip ban-
dymas igyvendinti pagrindini ,,Bendrame dygyje" paskelbtos deklaracijos teigini, jog
turi btiti likviduotos visos politines organizacijos, iskaitant ir Tautininky say.unga, ir
sudarytas ,,vieningas politinis lietuviu sap.ungis". Bet tai jau atskira tema, lygiai kaip
ir tolesn6  „A§ies" veikla.

I§vados

1.  1938  in.  pabaigoje  susikeres jungtinis  kriRE6ioniu  demokratu,  liaudininky  ir
voldemarininky opozicinis sajtidis buvo labai nedarnus, blogai koordinuotas ir dras-
komas  prie§taravimu.  Dvieju  gama  skirtingu  programiniu  dokumentu  paskelbimas
rodo, jog partneriai labai nevienodai isivaizdavo btisima Lietuvos politin? santvarka.

2.  Voldemarininku  ir  i§  dalies  krik56ioniu  demokratu  iniciatyva  ikurta  LAS
tur6jo  inkorporuoti  i  save  visas  politines  sroves  ir  tapti  vienintele  Lietuvoje

Ilo  Min.  dokumentas,  LCK4,  f.  378,  ap.  10,  b.  186,  t.  1,  I.  220.
Ill  1939 02 27 VSD biuletenis Nr.  48,  ten pat,I.190.
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politine organizacija - ,,lietuviu tautines vienybes frontu". 1§ esm6s tai buvo vi-
si§kai nerealus bandymas suderinti du nesuderinamus dalykus - demokratija ir
autoritarizma.

3. Jungtinio antismetonines opozicijos say.tidiio susikdrimas ai§kiai parode, jog
Lietuvoje  prasid6jo  gili  politine  kriz6.

Summary

GEDIMINAS  RUDIS

MOVEMENT OF JOINT OPPOSITION
AGAINST PRESIDENT SMETONA IN  1938-1939

Right after the acceptance of Polish ultimatum in the March of 1938 the Christian democrats and
populists who till that time had acted separatly started to organize meetings in which they discussed the
possibility of throwing down the Smetona regime and working out the joint political, economic and social
program.  This  assembly was  called  „A§is".  At  the  end  of  1938  it  was joined  by  the  supporters  of
Voldemaras'.  On  the  occasion  that  the  martial  law was  called  off in  the  RIaipeda  province  (at  the
request of Germany)  a legal centre of the movement was established in Klaipeda which started the
publishing  of opposition  newspaper  ,,Zygis"  (later  on  -  „Bendras dygis").  The  movement  was  not
harmonious.  It was badly coordinated and torn by disagreements.  Partners' vision of future political
state order in Lithuania differed so much that two programs of the movement were released. One of
the programs (developed by ,A§is``) supported the development of democratic state order and multi-
party system, whereas the other one spoke for liquidation of all political organizations (including the
degree of Lithuanian Nationalists)  and creation of the  „front of Lithuanian national unity".  Seeking
to realize  this  idea,  on the  iniciative  of Voldemaras' supporters  (backed up by Christian  democrats)
a union of Lithuanian activists was established in Klaip6da on December 29 of 1938. The union had
to incorporate au political trends and become the only political organization in Lithuania. Actually that
was  an unrealistic attempt to combine the  incompatible things - democracy and autoritarism.

The joint opposition against Smetona which started so noisily and accomplished but little ceased to exist
in the March of 1939. It is to mention that the cooperation between Christian democrats and populists
continued but took different forms. The  Voldemaras' supporters would not be invited to cooperate.
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