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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

ŠEŠIADEŠIMTMEČIUI
ARTĖJANT

A. Ramanauskaitė- 
Skokauskienė

1949 m. vasario 2d. Žemai
tijoje prasidėjo visos Lietuvos 
vyriausių partizanų vadų suva
žiavimas. Daug žymių įvykių, 
svarbių datų yra mūsų tautos 
ir valstybės istorijoje. Tarp jų  
- ir 1949-jų metų Vasario 16- 
oji, Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio (LLKS) Taiybos De
klaracijos pasirašymo diena. Ši 
Deklaracija visuom et turėtų 
priminti mūsų tautos pasiryži
m ą siekti Laisvės, troškim ą 
kurti demokratiniais, konstitu
ciniais principais pagrįstą ne
priklausomos Lietuvos gyve
nimą.

Sovietinės okupacijos me
tais apie LLKS Deklaraciją, 
buvo visiškai nutylima. Užau
go ištisa karta nieko nežinanti 
apie šį istorinį įvykį. Tyloje ži
nojimas neatsiranda. Atkūrus 
Lietuvoje Nepriklausomybę, 
pamažu atsiveria šis mūsų tau
tos istorijos lapas.

1999 metais Lietuvos Res
publikos Seimas, įvertindamas 
LLKS Taiybos 1949-jų metų 
vasario 16-sios Deklaracijos 
reikšm ę Lietuvos valstybės 
tęstinumui, priėmė Lietuvos 
respublikos įstatymą, kuriuo 
suteikė šiai Deklaracijai Lie
tuvos valstybės teisės akto sta
tusą, o LLKS Taiybą pripaži
no vienintele teisėta valdžia 
okupuotos Lietuvos teritorijo
je, pripažino jos organizuo
to pasipriešinimo teisėtumą.

2009 metais vasario 16 die
ną sukanka 60 metų nuo šios 
Deklaracijos pasirašymo. Lie
tuvos R espub likos Seim as 
2009 metais sausio 20 dieną 
priėmė nutarim ą „Dėl 2009 
m etų  paskelbim o L ietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio me
tais”. Skelbdamas šiuos metus 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio metais Lietuvos Respub
likos Seimas dar kartą pažymė
jo Deklaracijos reikšmę Lietu
vos valstybės tęstinumui.

DAUG KANČIŲ MŪSŲ 
TAUTA PATYRĖ 

APSIGYNIMO KOVOSE

1944 m etais, p rasidėjus 
antrajai sovietinei okupacijai, 
aktyvioji Lietuvos visuomenės 
dalis buvo apsisprendusi gin
klu ginti Lietuvos nepriklauso
mybę. Įžengus sovietų kariuo
menei ir ją  lydintiems NKVD 
daliniams į šalį, tą apsispren
dimą dar labiau stiprino prasi
dėjusios represijos, smurtas,

Vytautas Gužas Leonardas Grigonis

Juozas Šibaila

prievartinė masinė mobilizaci
ja  į sov ie tinę  kariuom enę. 
Tūkstančiai vyrų rinkosi Lie
tuvos miškuose ir pradėjo žūt
būtinę kovą už Lietuvos vals
tybės atkūrimą. Kaip teigia is
torikai, jau 1945 m. Lietuvos 
miškuose, buvo apie 30 tūks
tančių partizanų. Formavosi 
dideli partizanų būriai, kartais 
net iki 200 vyrų. Mūšiai su so
vietine kariuomene vyko kaip 
reguliariųjųkariuomenių susi
rėmimai. Stichiškai kilęs pasi
priešinimas greitai formavosi 
į teritoriniu principu pagrįstą 
struktūrą. Lietuvos partizanai,

Bronius Liesys

tęsdami Lietuvos kariuomenės 
tradicijas, veikė kaip karinė 
struktūra.

Visoje Lietuvoje iki 1948 
metų buvo sudalytos tiys sritys, 
kuriųkiekvienoje buvo apygar
dos. Apygardose -  rinktinės, 
būriai. Struktūriniai padaliniai 
turėjo jiems pavaldžius karinius 
štabus. Tarp pasitraukusių į 
mišką buvo daugiausiai žemdir
bių, bet nemažai buvo ir kaimo 
bei miesto inteligentų, studen
tų, kariškių. Kariškiai papras
tai tapdavo didesnių partizanų 
j linginių vadais.

Daugelyje apygardų miško

sie tu v o s Laisves .'oras u ą jtd ilo  nrybos 

D e k l a r a c i j a

Lietuvos tr io v 'a  Lovos - ą j d i l o  daryba, atatovnųJoaa v isa s  Lie
tuvon te r ito r ijo je  esančias vien ingos vadovytoa vadovaujama kart
ies vlsuosantiM s grupuotes, būtent)

a /  rietu  L ietu m s Š i l t i ,  sudėtyje tur inč ią  Dainavos Ir
Tauro apygardas,

by .ytų l ie t o m s  S r i t į ,  savo sudėtyje turinčią  'lg lm n to , M - 
dflnaloa ovos, Vyčio Ir  Vytauto apygardas,

e- Vakarą l i e t o m s  S r i t į ,  asm  sudėtyje turinčią  ą s te c 'o , Prl- 
alkėliau  1? asial&lft aoTSBrdaaj

tai yra, rvlkSdasa n e tu r tų  tautos v a lią , pąkartodasa Vyriausiojo  
l la ta m s ntatatyoo lo a lte to  1O49.V1.IO- Eeklaraoijoje,
I9<n.».28. nutariam as Ir  BDM T eklaraeljoje Kr.8 paskelbtus na -  
ęrtndto lu s  o r in e iaus bei Juos ro iild y d ica  n otarineie , p r i lo ta i ,  
tnl9 .1 1 .1  . 3C? razldluao i r  Karo Tnrytoo Jcngtia lm o oo- 
rtdyje, s k e l b i a !

I .  ILK! taryba, readaoasl S3f.~ ęreziditaio Ir  3L»? Toro Tarybos 
Jungtinio poo*d?.io lS 4 a .I i . lO . n u ta rta sis , okupacijos natų yra 
«uk.;Jlausias tautos p o l i t in is  organas, vsdovaująa o o l i t in e i  i r  ka
r ia s i tautos lč s i la l ir t n ln o  kovai.

; .  i,.- . Tarytos I r  Jos trer id lu m  b  a tin  - yra L ietuvoje, 
i .  Valstybinu Lietuvos santvarka -  domkratusė respublika.
4. suvereniai Lietuvos v a id ila  priklauso ta u ta i. _ _ _
s .  K ietum e ~o** -J-----—-  —— la is v a is ,  d- n k r a tin ta is ,

r la u o tin e ls , ly d in is ,  s la p ta is  rinki nata išr in k tą  "einą i r  audė- 
ryte

5 .  kuo okupacijos -abrtgoa l i g i  ausirankant dsnokrattnion Lie
tom s e litu i, Jseatjsoj la ld 'la n ą ją  g a lią  tu r i M ik in o jl įsutoe fo-

7 .  i-a m ta ą ją  Tautos tarybą sudaro: vlaų v ien ingoje vadovybėje 
Lietuvoje i r  u .s lėn y j e kovojančių s r ič ių , apygardų, r in k tin io , 
aukfitųj m kyklų, k o ltū rin iu , r e lig in iu  orsanlaaelją  badaąJtdSią  
i r  tąp toj»% tra»p tu rt& čii p o lit in ių  p a rtiją  a ta tos a i ,  p r is i la i
kant proporcingo atatovseOto principo- . . . . .

H. .ta tsė ln as^ etu vąa . (eprlklanaaaybę. U g i  ttclrvak sn t -s ia u l. 
L ietum s ..’anublUcos Prsrtlanto para Lean eina LLKS te ly to s  i r e i l -  
dltzso r lm ln in k a s .J t

9 . L alk lrojl L ietu m s Vyrlauayto sudarom LLKS "tarybos Lreslain- 
no H m la into, oem dįnu. Vyriausybe atsakinga prlefl Laikinąją Tou-

"’l  .* L le tn v l. v a ik ia i ftisYenyJe Ir  l ie ta m e  sta ta  tono darbui ko
ordinuoti u jl  tarybos rretld ltaao  tu r i 1UC3 r is lė n io  D elegąt ra, 
kuri, bs«lrvdsrblnwlora3 su Vakar; v a is ty to se  skrodituotaia Lietu
vos a tsto v a is , sudaria'J s k oa lsijoa  b ei delagaoljaa g in t i  i r  a t
stovauti L ietom s reikalus L-cviecytr .'ari f  r  m lsn .c llo je , v s lr  
rio se  konferencijose i r  k ito se  tarptautines® In a tltu r i i n co. _

I I .  i ■ » • lū a len io  Jologat .roa n a r ia i 15 asm  tarpo iželrenks
LLKS L a im io  e lo g a tr o o  rira  Įninką, kuria skalurtas L tv. Tary
to s  ?rea ld ltae  rirsinlnkn išvaduotoju. . . . . . . .

ii?. LLF t lė le n io  * v lega t .ron n a r ia i la ik o si ly g ia t e is ia is  11. t
Tarytos n a rta is .

13 . Š ia i D ek laracija i vykdyti nuostatos la id ž ia  LLKS T* r  y be
i t .  U a tu m s v a isty to ,. atstatyaaa, I l g i  Selno bus p r ilo ta  Ir

paskelbta utogaua l a i s v o  Ir  d a o o k retljo s ė lek ln u s a t lt in k m tl  
v a is ty to s  k o n s t itu c ija , vykdoaas pagal M oję  -e k la r a e ijo je  part 
tuo n u osta tos Ir  1922 n L ietuvos o n a titn e ljo a  d vasią .

15 . A ts ta ty to j i M ė to m s v a is ty to  garantuoja ly g ia s  te le e e  er 
s ie a s  L ie to m s p i l l e č i e s s ,  n e p r a sik a ltu sla s s  l i e t u v i  tau tos l» 
teroaaos.

1C. Koaimlstą n e r t i  J o , kaip d lk ta t-r tn ū  i r  i i  sa r te  p r le t la .'  
oegrfn d ln lae  l ie t u v ių  teu to e  s ie k in e i  I r  k e r t in is - , k an atlturtu s  
n u o sta tu i- t lė tu m o  n eo r i'-la u a o m n u l,-  n e la ik o m  t e i s in e  oartu®

17. temanys. to l5 ev lM n * a  er to  m k i i t o s lo a  okupacijos se to  
lidavų  Tėvynę bendradarbi ariau gu prieSu , savo r e ik š ta i  a e r  "te
ka pakanką tau tos 15ellalavli>I.i-> k ovai, susi tap? l ld a v y s t to l#  a  
krauju, yra a tsa k in g i p rieč  L ietuvos Tvlm ą.

18 . čonatotoojaaa t e ig im ą  r e l i g i j o s  Įtaka ugdant tau tos uore
l ę  I r  p alaikant j o s  atsparumą sunkiausiu  la la v 'a  kovų la ik o ta e  
p ltl. . __

1 9 . S ao la lljrt globa to ra  v ien  a ta rti-)  p i l i e č ių  a r  o r jo n lta c i .
ra ik a ia e , b et v ien a s  p lro ą jų  v a is t y t o s  uždavin ių , ypatingą CM 
bą v a is ty to  t e lk ia  lla l la la v ln l-o o  kovose n nkentčjualeas a r / o -  
nine i r  Jų a e isa a e . _ .  . . .

2 • f o r ta i in ių  problm n raolonnlno llep rau d inas I r  k rėsto  Cm 
n la  etetotynno yra "ousljųa su žaM s nklo, o la s t - i  I r  pm notoa <• 
Tomis, kuri vykSoOa p a č io je  n ap rik la ’iaooo g y v m ’o o  o r a i -lo ja .

n .  '—-J-  ,'aryba, g la u d ž io je  v ien y to  Ja su kovojančia tauta, 
k v ie č ia  v is u s  geros v a l io s  l i e t u v iu s ,  gyvenančius i-vyn*Jv  Ir 
u i Jos r ib . ,  ^ B ir S t i  Įs itik im a s,, aktriauiua I r  Į s i j u n g t i . '  ak
tyvų tau tos lS a l la la v ln la o  darbą. . ..

2 2 , UX3 Taryto, prialdeduoa p r ie  k itų  tautų pastangų su "yra  
p asau ly je  tels»ins»»= I r  la is v e  p eg r ia b l p a s to v i,  ta ik ą , beslre- 
a la n č lą  p iln u t in iu  {gyvvndlniau t lz r o a lo a  d eo o k ra tljo s prlnrip*  
išp la u k ia n č ių  15 k r ik ič io n lik o a io s  noral*a su p ra tlm  I r  perkalė  
to  Atlanto P bartoje. K aterioao Lalsvdsv, 12-Jo Lreaidanto rm »  
no Punktą, Scogaus l e i s i ą  le k l s r a r t lo j e  I r  k i to s -  telalng'-m i Iv

detclam olJoao, prašo v la ą  •5 « n k m tin i. pasuki, pasaiv®- 
oavo t ik a la a s  J syvan filn tl.

LL7T Tarytoir TreRMuBO r l  imlnlnkao

LLK Tarytos * 
n e r iš li

Olroptt&tojl 14 •to ra  
IftCft.XX.V*.

Dokumento faksimilė

sąlygomis partizanai organi
zuodavo karinius mokymus. 
Baigusieji karinio parengimo 
kursus laikydavo egzaminus. 
Pagal tai buvo suteikiami ar 
keliami laipsniai.

Partizanai kūrė karin ius

J-.V OMAIJUU-

norm inius dokum entus, ku
riais siekė palaikyti drausmę, 
teisėtumą. Partizanų junginių 
vadai iš kovotoj ų reikalavo lai
kytis karinės drausmės, nusta
tytų elgesio normų. Stodami į

(Nukelta į 4 psl.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Sunkią Lietuvos ekonomikos būklę ir būdus, kaip ją  paleng
vinti, prezidentas Valdas Adamkus aptarė su premjeru Andriumi 
Kubiliumi. Prezidentas V.Adamkus teigiamai įvertino Vyriausy
bės pastangas taisyti padarytas klaidas ir pasiūlė atidžiai sekti vals
tybės biudžeto būklę bei gerinti sąlygas verslui. A.Kubilius užtik
rino, jog ekonomikos gaivinimo planai artimiausiems dvejiems me
tams yra žinomi.

191,5 mln. litų už du 25 metų senumo laivus Didžiajai Brita
nijai nepagailėjęs buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas 
pateikė savo versiją, kodėl Latvija ir Estija panašius laivus įsigijo 
pigiau nei Lietuva. Pasak įtakingo socdemų veikėjo, Lietuva sau 
kelia aukštesnius reikalavimus nei latviai ar estai. Laikraštis Res
publika atskleidė, kokius minų ieškojimo laivus perka Lietuva ir 
juos palygino su analogiškais laivais, kuriuos įsigijo kitos dvi Bal
tijos valstybės - Latvija ir Estija. Paaiškėjo, kad buvęs Krašto ap
saugos ministerijos (KAM) vadovas J.Olekas kartu su savo paval
diniais laivus įsigijo brangiausiai. Buvusio krašto apsaugos mi
nistro Juozo Oleko palaiminimas pirkti du senus britų laivus jau 
patraukė Valstybės kontrolės auditorių ir Seimo Audito komiteto 
vadovybės dėmesį.

Lietuvoje yra 222 institutai. Pagal šį skaičių šalies gyventojai 
turėtų būti protingiausi pasaulyje. Tačiau, ko gero, pasaulis lietu
vius laiko kvailiais. Institutai maitinami šimtais milijonų mokes
čių mokėtojų litų, tik jokio mokslo "negamina". Įdomiausia tai, 
kad dalis institutų dubliuoja vieni kitų ar valstybinių įstaigų funk
cijas. Pavyzdžiui, psichologinių institutų yra kone 10: Vadybos ir 
psichologijos. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos. Psicho
logijos, Egzistencinės psichoterapijos, Transpersonalinės psicho
logijos ir kiti. "Kam reikia tiek institutų, kam reikia tiek aukštųjų 
mokyklų? Vien kolegijų ir universitetų - 50. Gyventojų - tik 3,4 
mln., o sistema tokia milžiniška. Rašiau kreipimąsi prezidentui, 
premjerui. Seimo pirmininkui ir išdėsčiau universiteto poziciją. 
Reikia pradėti nuo studijų programų, kurių yra daugiau nei 1000, 
analizės, ir tada optimizuoti sistemą",- sako Vilniaus universiteto 
rektorius, akademikas, prof., habil. dr. Benediktas Juodka.

Valstybinės televizijos laido je Seimo pirmininkas Arūnas Va
linskas ekspremjerą Gediminą Kirkilą pavadino melagiu. "Eida
mas į politiką nujaučiau, kad valstybės viduje yra blogai, bet kad 
taip blogai - niekada negalvojau. Blogio įvardijimas sukėlė puoli
m ą prieš nesisteminius, t.y. nevaldomus naujai iškeptus politikus, 
kuriems vadovauti tenka man. Sistema putoja. Puolamais visų pu
sių, bet aš nepasiduosiu ir kovosiu iki galo",- sakė laikraščiui 
Respublika Seimo pirmininkas.

"Patikėkit, kad man ne juokais pikta, jog tie, kurie dar bando 
revizuoti Seimo rinkimų rezultatus, naudojasi visomis priemo
nėmis, kenkdami valstybei ir jos piliečiams. A. Valinsko buvimas 
ar nebuvimas viename ar kitame poste neišspręs Lietuvos pro
blemų. Blaiviai mąstantys žmonės supras, kad tikrąsias proble
mas gali garsiai kelti tik nesisteminiai žmonės, kurie nėra nie
kam skolingi. Mūsų partija į rinkimus ėjo už savus. Todėl žemi
nantys mane ir partiją išties žemina tik Lietuvos žmones. Opo
nentai bando išprovokuoti pirmalaikius rinkimus arba išardyti 
mūsų koaliciją. Kokia TPP dabar būtų gera, jeigu būtų nuėjusi 
kartu su socialdemokratais! Bet esame labai blogi, nes socialde
mokratams tapome rakštimi tam tikroje vietoje. Todėl kairieji ir 
stengiasi peržaisti rinkimų situaciją tam pasitelkdami net melą",- 
tvirtina A.Valinskas interviu Respublikai. L GĮTIC

JAV Senate vyksta diskusijos dėl 900 bilijonų dolerių ekonominio plano, kad būtų priimtas paskatina
masis įstatymas (Stimulus bill), už kurį pasisako demokratai, o respublikonai nori kai kurių pataisų. 
Senatorius Richard J. Durbin, iškėlęs to įstatymo puslapius, kurių yra 736 puslapiai, kalba Senate už 
įstatymo priėmimą be pataisų. Šalia jo Senato daugumos pirm. Harry Reid ir sen. Patty Murray. AP

PREZ. B. OBAMOS GYNYBAI EUROPOJE

L ondonas, vasario  4 d. 
(Reuters). JAV prezidentas Ba
rack Obama ketina pasiūlyti 
Rusijai sumažinti branduolinę 
ginkluotę 80 proc, rašo įtakin
gas Didžiosios Britanijos laik
raštis The Times,

Tokį am bicingiausią gin
kluotės mažinimo žingsni vie
nai kartai ketina žengti ir JAV, 
kad abiejose šalyse liktų ne 
daugiau kaip po 1 tūkst. bran
duolių kovinių galvučių. Kaip 
tikimasi, vienas svarbiausių da
lykų rengiantis šios deryboms 
dėl branduolinės ginkluotės su
mažinimo bus tai, kad B. Oba
m a peržiūrės ankstesnės JAV 
adm inistracijos sprendim us 
įkurti Europoje Amerikos prieš- 
raketinės gynybos (PRG) siste
mos įrenginius. Maskva kate
goriškai nepritaria šiam JAV 
siūlymui, teigdama, jog ameri
kiečių PRG netoli Rusijos sie
nų kelia grėsmę jos saugumui.

2008 m. lapkričio pradžio
je Rusijos prezidentas Dmitrij 
Medvedev pareiškė, kad Mask
va įkurs Kaliningrado srityje ra
ketų kompleksus „Iskander",

PRITARIA RUSIJA
kurie būtų atsvara JAV priešra- 
ketiniam skydui. Tačiau vėliau 
R usija patikslino , kad apie 
„Iskander" išdėstymą galima 
kalbėti tik kaip apie galimybę 
ir kad kompleksų kūrimo dar
bai dar nepradėti.

The Times žiniomis, B. Oba
ma Baltuosiuose rūmuose turi 
įkurti ginkluotės neplatinimo 
įstaigą, kuri prižiūrėtų šias de
rybas ir kuriai turėtų vadovauti 
Gary Samore, sprendęs bran
duolinio ginklo neplatinimo 
klausimus Bill Clinton admi
nistracijoje. Už derybas bus at
sakingas JAV valstybės depar
tamentas, vadovaujamas šalies 
diplomatijos vadovės Hillary 
Clinton.

B. Obama žadėjo branduo
linės ginkluotės mažinimą pa
daryti vienu savo prezidenta
vimo svarbiausių uždavinių, o 
pirmasis jo  žingsnis bus atnau
jinti derybas su Maskva dėl su
tarties, kuri pakeistų gruodžio 
mėn. pasibaigsiančią 1991 m. 
JAV ir Sovietų Sąjungos Stra
teginės puolamosios ginkluo
tės apribojimo sutartį (SGA-

1). Pagal tą sutartį abi šalys sa
vo ginkluotę sum ažino nuo 
maždaug 10 tūkst. iki 5 tūkst. 
branduolinio ginklo vienetų. 
Apie ketinimą parengti naują 
sutartį SGA-2 Rusijos žinias- 
klaida pranešė praėjusį gruo
dį, tačiau jokių konkrečių ži
nių apie jos numatomą turinį 
nebuvo.

Planus taip pat apsunkina 
Irano, kuris antradienį į orbitą 
paleido pirmąjį savo gamybos 
palydovą, branduolinės ambici
jos ir Šiaurės Korėja, kuri ren
giasi išbandyti tolimojo nuoto
lio balistinę raketą, kuri gali pa
siekti Jungtines Valstijas.

B. Obama JAV ir Rusijos 
ginkluotės mažinimą laiko itin 
svarbiu siekiant įtikinti tokias 
šalis kaip Iranas nekurti bran
duolinių ginklų.

Tuo tarpu interviu AEP Ru
sijos vicepremjeras Sergej Iva
nov sakė, kad Rusija sveikina 
JAV prezidento B. Obama ad
m in is trac ijo s  n u o sta tą  dėl 
SGA-1 atnaujinimo. "Mes taip 
pat neabejotinai tam pasiren
gę", - sakė S. Ivanov.

Vokietijos kanclerė A. Merkei ir Prancūzijos prez. N. Sarkozy prieš 
Ukrainos ir Gruzijos priėmimą į NATO ir Europos Sąjungą. AP

RUSIJOS „DIDYSIS ŽAIDIMAS"
V iln iu s, v asario  5 d. 

(Reuters). Pasiekusi, kad būtų 
uždaryta JAV karinė bazė Kir
gizijoje, Rusija pradeda žaidi
mą, kurio tikslas - perdalyti įta
kos sferas Centrinėje Azijoje 
ir Afganistane, mano specialis
tai. Maskva įtikino Kirgiziją 
uždaryti JAV aviacijos bazę 
Biškeke Manaso oro uoste ma
nais už Rusijos finansinę pa
galbą ir daugiau kaip 2 mlrd. 
investicijas į šios šalies elek
tros energetiką.

Naujasis JAV prezidentas 
Barack Obama pasiryžęs per
žiūrėti labiausiai keblius savo 
pirmtako George W. Bush už
sienio politikos žingsnius - 
NATO p lė trą  ir A m erikos

priešraketinės gynybos (PRG) 
sistemos dalių įkūrimą Rytų 
Europoje, tačiau ketina padi
dinti karinių dalinių skaičių 
Afganistane kovai su stiprė
jančiais talibais.

Afganistano problemos su
reguliavimas gali būti vienas 
iš nedaugelio JAV ir Rusijos 
sąlyčio taškų. Rusijos prezi
dentas Dmitrij Medvedev jau 
žadėjo  b en d rad arb iau ti su 
Washington kovoje su neteisė
ta narkotikų prekyba ir prade
dant tranzitu gabenti civilinius 
krovinius į Afganistaną.

Po tero ro  išpuo lių  JAV 
2001 m. rugsėjo 11d. Maskva 
mielai rėmė JAV kovoje su ra
dikaliu afganų Talibano judė

jimu, ir sutiko su tuo, kad 
butų įkurtos Pentagono ba

zės Uzbekistane ir Kirgizijoje 
- šalyse, kur yra didelė religi
nio ekstremizmo grėsmė. Ta
čiau konfliktas Afganistane to
li gražu dar nesureguliuotas, ir 
Maskva, norėdama nutraukti 
užsitęsusį JAV karių buvimą 
Centrinėje Azijoje, ketina su
sigrąžinti prarastas pozicijas 
regione.

D. M edvedev ir B. Oba
m a num atė pirm ąjį susitiki
m ą D idžiojo  dvidešim tuko 
susitikime Londone balandį, 
o prieš tai Rusijos ir JAV gy
nybos ir užsienio politikos ži
nybų vadovai apsvarstys dvi
šalius santykius ir, kaip m a
noma, Afganistanas bus svar
biausia tema.
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PARTIZANAI TEBEVADINAMI BANDITAIS■----------------------------------------------------
Nepriklausomybė - mūsų tautos orumo ir vilties šventė. 

Už Vasario 16-ąjąm us baudė, norėjo išbraukti iš mūsų sąmo
nės, iškreipiant tos šventės esmę. Ji buvo pavadinta net tau
tos nelaimės diena. Vietoj jos bandė įpiršti gruodžio 16-ąją, 
kuri esanti priimta 1940 vasarą, nes Tarybų Sąjungoje esą 
rugpjūčio 3 d. Lietuva tapusi neva tikrai nepriklausoma. Ta
čiau visos komunistų pastangos buvo veltui. Istorijos tiesa 
įveikė okupacijos išbandymus, laimėjo gėris, nes nepriklau
somybė savaime yra didžiausia vertybė.

Vasario 16-osios pagrindu sukurtoji nepriklausomybė ta
po gyvenimo tikrove. Sunkus tai buvo kelias. Milžiniškas kliū
tis - karines, diplomatines ir politines turėjo nugalėti nepri
klausomybės tėvai 1918 metais. Komunistų partija, kuri tuo 
metu skelbė naująją valdžią, buvo pavaldi Maskvai. 1919 m. 
įvykusiame Rusijos bolševikų suvažiavime Lietuvos komu
nistai dalyvavo kaip jos dalis. Tad šis faktas parodo tikrąją 
gruodžio 16-osios prasmę. Tuo buvo siekiama prisijungimo 
prie Maskvos - nepriklausomybės likvidavimo.

Tačiau komunistų pogrindis veikė ir visais pirmosios ne
priklausomybės metais. 1940 m. vasario 7 d. Lietuvos Užsie
nio reikalų ministras, tiesa, slaptai, rašė Lietuvos pasiunti
niui dr. L. Natkevičiui Maskvoje, kad Lietuvos kariams už
ėmus Vilnių, lenkai sukėlė neramumus, o sovietų tankistai 
švaistėsi po Vilnių. "Pastaruoju laiku buvo susektos ir likvi
duotos dvi slaptos lenkų organizacijos. Sukvietus į Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybę Kaune mūsų laikraštininkus ir kultū
rininkus, vienas aukštas pareigūnas (Tamstos žiniai: pats pol- 
predas Pozdniakovas) priekaištavo Lietuvos vyriausybei, kri
tikuodamas jos politiką Vilniaus krašte, kuri esanti per daug 
sentimentali, švelni, ir nurodydamas, kad, jei žiemos metu 
diversantai esą susimetę miestuose, tai pavasarį jie išeisią į 
miškus ir gali padaryti labai daug diversijos ir agresijos aktų, 
galinčių privesti net prie riaušių. Kalbamas pareigūnas davė 
aiškiai suprasti, kad tuo atsitikimu gali prireikti net Sovietų 
įguloms įsikišti tokioms riaušėms numalšinti.

Tamstai pavedame atkreipti SSSR Užsienio reikalų komi
saro Molotovo dėmesį į panašių pareiškimų žalingumą, pra
šyti, kad būtų duotos aiškios ir griežtos instrukcijos nuo to
kių pareiškimų susilaikyti, ir pažymėti 1.106, kad tokiems 
atsitikimams, kai be mūsų prašymo sovietų tankai buvo iš
vesti į gatvę, iš anksto būtų užkirstas kelias, jei bent pati Lie
tuvos vyriausybė kreiptųsi į Maskvos vyriausybę prašydama 
suteikti paramos. Prašoma išgauti iš SSSR vyriausybės aiškų 
patikinimą, kad jokiam jos pareigūnui Lietuvoje, kad ir pa
čiam aukščiausiam, nebus palikta teisė spręsti apie panašią 
paramą. Be to, nurodykite, kad panašios kalbos prieštarauja 
1939 m. spalio 10 d. sutarties raidai ir dvasiai, kad jie, papli
tę visuomenėje, sėja neapykantą ir drumsčia gerus abiejų vals
tybių santykius". Šį raštą pasirašė J. Urbšys, Lietuvos Užsie
nio reikalų ministras (Sąjūdžio žinios, Nr. 69, 1989).

O kaip šiandien? Buvusi ilgametė Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Da
lia Kuodytė štai kaip kreipėsi į VSD vadovą: "Pastaruoju metu 
vis dažniau pastebima pavojinga tendencija, kada interneto

TEL. (216) 531-1
FAX (216) 531-1 

E-mail: dirva@ix.netcom.

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO DAINŲ ŠVENTE 
"AMŽIŲ SUTARTINĖ"

Lietuva - dainų šalis. Tokia 
ji laikoma nuo seno. Pirmieji 
metraščiai, dar neištarę Lietu
vos vardo, bet paminėję baltų 
gentis, ir X1X-XX a. istoriniai 
šaltiniai, svetimšaliai keliau
ninkai ir savi atgimstančio tau
tinio sąjūdžio šviesuoliai at
kreipė dėmesį į lietuvių tautos 
dainingumą bei jos gyvenimą 
nuolat palydinčios liaudies 
dainos grožį. Iki šiol tūkstant
metės dainos tebeskamba Lie
tuvos kaim e, ir niekas kitas 
taip neperteikia lietuvio pasau
lėjautos, kiek nostalgiško cha
rakterio, subtilaus grožio ir gė
rio suvokimo, kaip daina.

N enuostabu, kad turim e 
Dainų šventę. Ją simboliškai 
galima būtų prilyginti karūnai, 
telkiančiai ir vienijančiai visos 
šalies kuriančius žmones - dai
nininkus, šokėjus, instrumen
tinės muzikos atlikėjus, liau
dies meistrus, aktorius, kom
pozitorius, rašytojus, choreo
grafus, dailininkus, režisierius 
- mėgėjus ir profesionalius me
nininkus. Įžvelgiama ir Dainų 
šventės bei senųjų Graikijos 
olimpinių žaidynių dvasios, di
dingumo, masto paralelė.

Pirmoji Dainų šventė su
rengta 1924 m. Kaune, kur su
sirinko trys tūkstančiai dalyvių 
ir dešimt tūkstančių žiūrovų. 
Per 85 metus ji išaugo į įspū
dingą kultūros sąjūdį.

Dainų šventė Lietuvoje su
rengiam a kas ketveri metai. 
Jos programą sudaro pamati
nės dalys - Folkloro diena, ku
rioje visa geografine ir žanri
ne įvairove išsiskleidžia tradi
cinė kultūra, A nsamblių vaka
ras, teatralizuota, stilizuota 
forma pateikiantis liaudiško 
prado programą, Šokią diena - 
jo s  pagrindas profesionalių

RUSIJA PRAŠO KIRGIZIJOS UŽDARYTI JAV KARINĘ BAZĘ
Maskva, vasario 3 d. (LRT). 

Rusija siūlo į Maskvą atvyku
siam Kirgizijos prezidentui Kur- 
manbekui Bakijevui suteikti di
deles finansines paskatas, jeigu 
j is sutiks uždaryti strateginę JAV 
oro pajėgų bazę, pranešė vienas 
Rusijos verslo dienraštis.

Pasak dienraščio Kommer
sant, Rusija siūlo daug įsiskoli
nusiai postsovietinei šaliai neat

erdvėje atsiranda portalų, kuriuose skleidžiamas šmeižtas, ne
apykanta, sąmoningai klastojama Lietuvos istorija, niekina
ma Lietuvos valstybė." Kai Rusijos tinklalapiuose iškraipo
m a Lietuvos istorija - nebetenka stebėtis, tačiau kraupiausia, 
kai patys lietuviai stoja okupantų, išdavikų, mūsų istorijos 
klastotojų pusėn. Istoriko A. Bumblausko laidose per televi
ziją abejojama Vilniaus priklausymu Lietuvai, pašiepiama 
Adolfo Šapokos istorija, menkinami mūsų prezidentai, ku
nigaikščiai, karaliai ir tai daro rafinuotai, gudriai, manipu
liuodamas faktais. Yra ir daugiau klastingų faktų.

Nepriklausomybė yra nedaloma. Jokia kita data, kad ir 
kaip būtų neriamasi iš kailio, negali užimti tos vietos, kurią 
tautos sąmonėje ir atmintyje įgavo Vasario 16-oji.

A. Tūbėnas

choreografų sukurtos ir dide
lėje aikštėje gražiausius raštus 
išrašančios šokių kompozici
jos irDainųdiena, įv ienąm il
žinišką chorą suburianti per 15 
tūkstančių dainininkų, atlie
kančių harmonizuotas liaudies 
dainas, lietuvių profesionalio
sios muzikos aukso fondo ir 
šiuolaikinių autorių vokalinę 
muziką. Išskirtinė jos ypatybė 
- dainavimas a cappella. Šven
tės programą papildo Liaudies 
meno paroda, nacionalinio in
strumento - Kanklių popietė, 
pučiamųjų orkestrų koncertai 
ir paradai, mėgėjų teatrų spek
takliai, profesionaliosios kūry
bos renginiai, šventės dalyvių 
eitynės. Ji nuolat atsinaujina.

Lietuvos, drauge su kaimy
ninių Baltijos šalių - Estijos, Lat
vijos, Dainų švenčių tradicija 
nuo 2003 metų tapo UNESCO 
pripažinta Pasaulio nemateria
liosios kutūros paveldo vertybe.

Dainų šventė "Amžių sutar
tinė" yra 18-oji. Ji - neeilinė, 
nes, kaip visuotiniausią nacio
nalinės kultūros išraiška, pasi
rinkta svarbiausiu Lietuvos 
vardo Tūkstantmečio minėji
mo akcentu. Šventės pavadini
mas atspindi prigimtinį lietu
vių tautos darnos jau sm ą -

lygintinai skirti 150 mln. dole
rių ir suteikti 300 mln. dolerių 
paskolą, taip pat daug investuo
ti į Kirgizijos ūkį, jeigu bus už
daryta šalyje veikianti JAV oro 
pajėgų bazė.

Kommersant citavo „dery
boms artimą šaltinį“, kuris nu
rodė, kad Rusija „iškėlė griežtą 
sąlygą: užsitikrinus Rusijos fi
nansinę pagalbą Kirgizija turė

žmonių tarpusavyje ir su juos 
supančia aplinka, gamta, - ku
ris bene tobuliausiai įsikūnijo 
senosiose unikaliose lietuvių 
polifoninėse giesmėse - sutar
tinėse, kaip ir gebėjimą sutar
ti, kuris gelbėjo jąpačiuose su
dėtingiausiuose valstybės isto
rijos skersvėjuose.

Liepos 1 -6 dienomis Vilniu
je ir Kaune vyksiančiuose šven
tės renginiuose dalyvaus per 40 
tūkstančių žmonių. Ji prasidės 
profesionaliosios kūrybos ren
ginių ciklu, kuris simboliškai 
atkuria Lietuvos kelią nuo se
nosios baltiškosios iki šiuolai
kinės vakarietiškosios kultūros. 
Folkloro diena skirta įvairialy
pei Žemės semantikai. Ansam
blių vakaras ir Šokių diena at
skleidžia ciklinio ir istorinio lai
ko tėkmę. Parengtos Mokslei
vių dainų dienos, modernizuo
to folkloro, teatrų ir kitos nau
jos programos.

Šventės kulminacija - Dainų 
diena. Didžiulėje, specialiai pa
statytoje Vingio parko estrado
je 18 tūkstančių dalyvių dainuos 
gražiausias buvusių Dainų šven
čių dainas ir nauj us Tūkstantme
čiui skirtus kūrinius.

Dalyvauti Dainų šventėje - 
didelis kiekvieno žm ogaus, 
puoselėjančio nacionalinę kul
tūrą troškimas. Per šventę at
siskleidžia šalies esmė - daly
viai pasipuošia tautiniais rū
bais, juos vienija daina ir šo
kis, pasididžiavimas savo vals
tybe. Nenusakomą emocinio 
bendrumo jausm ą drauge su 
dalyviais išgyvena ir dešimte
riopai daugiau įrenginius sku
bančių, žiniasklaidos kanalais 
ją  stebinčių žiūrovų - kone vi
sa Lietuva.

Lietuvos liaudies kultūros 
centras

tų oficialiai paskelbti atsisakan
ti savo įsipareigojimų dislokuo
ti savo teritorijoje amerikiečių 
oro pajėgų bazę“.

Netoli Kirgizijos sostinės įsi
kūrusi Manaso oro pajėgų ba
zė, kurioje sutelkta daugiau nei 
1 tūkst. užsienio karių, yra gy
vybiškai svarbi aprūpinant Af
ganistane veikiančias JAV pajė
gas, o per kelis ateinančius mė
nesius jos svarba gali dar labiau 
padidėti. Rusijos pareigūnai jau 
seniai priešinasi JAV karinių ba
zių kūrimui postkomunistinėse 
Centrinės Azijos respublikose. 
Maskva šį regioną laiko negin
čijama savo įtakos zona nuo So
vietų Sąjungos laikų.

Kirgizijoje sklandė gandai, 
kad šalies vyriausybė gali pasi
duoti Rusijos spaudimui ir už
daryti JAV bazę, nors Jungtinių 
Valstijų pareigūnai tvirtina, kad 
Maskva remia Vakarų šalių ope
racijas, kuriomis siekiama atkur
ti Afganistaną.
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LIETUVOS LAISVĖS...

partizanų  gretas, busim ieji 
la isvės kovo to ja i duodavo 
priesaikų, kurią sulaužius grė
sė laisvės kovos brolių teis
mas, o jei prasižengimas sun
kus- karo lauko teismas.

Lietuvos partizanai atitiko 
tarptautinėje teisėje numatytus 
kariuomenei požymius -  turė
jo  vadovybę, dėvėjo unifor
mas, ginklą nešiojo atvirai, lai
kėsi karo tradicijų. Jie buvo 
Lietuvos kariuomenė okupuo
toje Lietuvoje. Dėvėdami ka
rines uniform as su atitinka
mais skiriamaisiais ženklais 
Laisvės kovotojai pabrėždavo, 
kad jie  yra nepriklausom os 
Lietuvos gynėjai.

Partizanai kovojo už sa
vo valstybę, kuri buvo sunai
kinta ir prijungta prie SSRS. 
Jie atstovavo savo valstybę, 
nes buvo teisėti jos piliečiai. 
Partizanus aktyviai palaikė 
visuomenė.

Laisvės kovotojai okupa
cijai priešinosi ne tik ginklu, 
bet ir rašytiniu žodžiu. Per 
partizaninį karą Lietuvoje ėjo 
apie 60 pavadinim ų periodi
n ių  leidinių ir apie 20 pava
dinim ų neperiodinių leidinių. 
O kupaciniam s laikraščiam s 
skleidžiant m elą ir sovietinę 
propagandą, partizanų laik
raščiai buvo vienintelis šal
tinis iš kurio gyventojai su
žinodavo apie tarptautinius 
įvyk ius, j ie  buvo v ien in tė  
spauda puoselėjanti tautinę 
kultūrą, tradicijas, ugdanti tė
vynės m eilę, p ilie tiškum ą, 
dorovę.

Pagal pasipriešinimo dydį, 
bendrosios vadovybės kūrimo 
eigą, partizanų karin ių  for
muočių centralizacijos ypatu
mus, partizaninio karo tyrinė
tojai išskiria tris partizaninio 
karo etapus:

Pirmasis: 1944- 1946 me
tai. Tai intensyviausios kovos, 
didžiausių kautynių su okupa
cine kariuomene metai. Parti
zanai miškuose telkėsi dide
lia is bū ria is . M ažesniuose 
miesteliuose jie sunaikindavo 
okupacinės valdžios įstaigas, 
nuginkluodavo stribų būrius, 
išlaisvindavo suimtuosius, su
naikindavo mobilizacinius do
kumentus, prievolių žiniaraš
čius. Šiais metais skaičiuoja
m os ir d id ž iau sio s  aukos. 
1944-1945 metais žuvo apie 
10 tūkstančių partizanų. To
kios netektys vertė keisti ko
vos taktiką.

A n tra sis  p a r tiza n in io  
karo etapas: 1946 -1 9 4 8  
metai. Tai laikotarpis kai im
ta vengti atvirų kautynių su 
daug gausesniais NKVD da
liniais. Šiuo laikotarpiu par
tizanų būriai išsiskirstė m a
žesnėm is grupėm is. Vietoj 
stovyklų miškuose, įsirengė 
gerai užm askuotus b u n k e

rius. Šiuo laikotarpiu buvo 
ieškom a ryšių  su vakarais, 
aktyviai kuriama bendra pa
sipriešinimo vadovybė. 1946 
metais Tauro apygardoje bu
vo įsteigtas Vyriausiasis Lie
tuvos A tstatym o K om itetas 
(VLAK) -  aukščiausioji po
litinė struktūra, vadovaujan
ti Lietuvos išlaisvinim o ko
vai okupuotos Lietuvos teri
torijoje, ir Bendro Dem okra
tinio Pasipriešinim o sąjūdis 
(BDPS) -  Karinė ginkluoto 
pasipriešinimo struktūra, jun
gianti Lietuvos partizanų ka
rines form uotes. Po keleto 
m ėnesių įsteigtas ir vyriau
siasis ginkluotųjų pajėgų šta
bas, turėjęs vadovauti kari
nėms partizanų struktūroms. 
Tačiau partizanų siekiu su
kurti bendrą vadovybę pasi
naudojo MGB. K ilo areštų 
banga. M iškuose liko tik apie 
4 tūkst. kovotojų. Tai buvo 
v isiška i pasišv en tę  laisvės 
kovai žmonės.

Trečiasis kovos etapas: 
1948 - 1953 metai. Šiuo lai
kotarpiu, kai pasipriešinim as 
jau  silpo ir tik apie 2 tūstan
čiai partizanų  tęsė ak tyv ią 
kovą, pogrindžiui pavyko su
vienyti kovojančios Lietuvos 
jėgas į vieningą organizaci
ją. Į tai buvo eita ilgai, visus 
tuos penkerius be galo sun
kius laisvės kovos metus. Pa
gal aplinkybes keitėsi šio sie
kio įgyvendinimo taktika ir 
strategija, numatoma geogra
finė vieta. 1949-siais metais 
vasario 2-ją  d ieną Lietuvos 
partizanų vadai, atstovaujan
tys visas tuo metu Lietuvoje 
veikusias partizanų apygar
das, susirinko Ž em aitijo je , 
Balandiškio kaime, Stepono 
Sajaus sodyboje į savo suva
žiavimą. Belangėje šios so
dybos namo kam arėlėje par
tizanų vadai diskutavo, ren
gė dokumentus, sprendė vals
tybinius klausim us. Prasidė
ju s  tose apylinkėse NKVD 
kariuom enės siautėjim ui ir 
kilus įtarimams, kad suvažia
vimui gali grėsti pavojus, va
sario dešim tąją tęsti suvažia
vimo darbo buvo persikelta į 
M inaičių kaim ą, į Stanislovo 
M ikniaus sodyboje esan tį, 
Prisikėlim o apygardos vado 
L. Grigonio- Užpalio bunke
rį. Po klėtim i, žemėje iškas
tam e b u n k ery je , ž ib a lin ės  
lem pos šv ieso je , trūkstan t 
oro, tykant m irtiniems pavo
jam s partizanų vadai toliau 
tęsė suvažiavimo darbą.

Vasario 10 d. buvo pradė
tas išplėstinis Bendro Demo
kratinio Pasipriešinimo Sąjū
džio prezidiumo ir Karo Tary
bos jungtinis posėdis. Jame 
buvo įkurtas Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdis ( LLKS). 
Jis apjungė visas su okupan
tais kovojančias struktūras į 
vieningą pasipriešinimo orga
nizaciją, sudarė vyriausiąją

>  #»■

Vakarų Lietuvos (Jūros) ir Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanu sričių vadu susitikimas. Antroje eilėje 
(stovi) iš kairės: ketvirtas - Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, penktas 
- Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, septintas - Vakarų Lietuvos srities vadas 
Aleksandras Milaševičius-Ruonis, devintas - Pietų Lietuvos srities vados Adolfas Romanauskas- 
Vanagas, dešimtas - Kęstučio apygardos štabo viršininkas Robertas Gedvilas-Remigijus, vienuolik
tas - Vakaru Lietuvos srities Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Liesys - Idenas. 
1949 m. vasario 11 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinio nuotr.

partizanų vadovybę -  LLKS 
Tarybos Prezidium ą. Prezi
diumo Pirmininku tapo Jo
nas Žemaitis - Vytautas, jo 
pirmuoju pavaduotoju - Adol
fas Ramanauskas - Vanagas, 
tuo metu ėjęs Pietų Lietuvos 
srities vado pareigas, antruoju 
- Didžiosios kovos apygardos 
štabo viršininkas bei Algiman
to ir Vytauto apygardų įgalio
tinis Juozas Šibaila-Merainis, 
trečiuoju -  Prisikėlimo apygar
dos vadas Leonas Grigonis- 
Užpalis.

Nuo vasario 11 dienos iki 
vasario 17 dienos vyko LLKS 
Tarybos posėdis. Jame buvo 
apsvarstyti 25 klausimai, tarp 
jų  Sąjūdžio politinė programa, 
ginkluoto pasipriešinimo tak
tika, Sąjūdžio politinė, ideolo
ginė, organizacinė ir kita veik
la, LLKS statutas, partizanų 
uniformos, pareigų ir laipsnių 
ženklai, priimti kreipimaisi į 
Sąjūdžio dalyvius bei kitus 
Lietuvos gyventojus.

Vasario 16-ąją LLKS Ta
rybos posėdyje buvo priimta 
LLKS Sąjūdžio Tarybos De
klaracija. Joje buvo išdėstytos 
pagrindinės Sąjūdžio politinės 
programos nuostatos, nusaky
ta lietuvių tautos kovos esmė, 
ir būsimos demokratinės vals
tybės kūrimo modelis. Dekla
racijoje konstatuota, kad (cita
ta) „LLKS Taryba okupaci
jos metu yra aukščiausias 
tautos organas vadovaująs 
politinei ir karinei tautos iš
silaisvinimo kovai, kad būtų 
atkurta nepriklausoma de
m okratinė, parlam en tin ė  
Lietuvos respublika” (Citatos 
pabaiga) Deklaracija kartu su 
kitais LLKS suvažiavime pri
imtais dokumentais sudarė tei
sinį ir politinį ginkluoto pasi
priešinimo pagrindą, suteikė 
Laisvės kovoms naują pobūdį, 
įteisino LLKS kaip visuotino 
organizuoto ginkluoto pasiprie

šinimo sovietinei okupacijai or
ganizaciją, o jos Tarybą -  kaip 
vienintelę teisėtą valdžią oku
puotos Lietuvos teritorijoje.

Signatarai pasisakė už de
mokratinę respubliką, už tai, 
kad suvereninė Lietuvos val
džia priklauso tautai, už lais
vus, dem okratinius, visuoti
nius, lygius ir slaptus rinkimus 
į Seimą, lygių teisių visiems 
Lietuvos piliečiams, neprasi- 
kaltusiems lietuvių tautos in
teresams, garantavimą. Dekla
racijoje aiškiai išreikšta būsi
ma teisingumo vykdymo nuo
stata: laisvoje Lietuvoje -  tei
singumą galės vykdyti tik Lie
tuvos teismai. Socialinių pro
blemų sprendimas dokumente 
įvardijamas kaip vienas pirmų
jų  spręstinų uždavinių nepri
klausomoje Lietuvoje, nusako
mas teisinių principų laikymas 
partijų  veikloje. Politinė iš
mintis, valstybinis brandumas, 
nepalaužiamas tikėjimas lais
vos Lietuvos ateitimi, kilnus 
įsipareigojimas laisvės ir de
mokratijos vertybėms atsispin
di signatarų pasirašytame isto
riniam e D eklaracijos doku
mente nusakant ir užsienio po
litikos nuostatas. L ietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary
bos Deklaracija buvo okupuo
tos, bet nenugalėtos lietuvių 
tautos Laisvės konstitucija.

L ietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos 1949m. Va
sario 16-siosDeklaracijąpasi- 
rašė aštuoni signatarai. Nė vie
nas Jų nesulaukė laisvos Lie
tuvos.

Jonas Žemaitis -  Vytautas, 
LLKS Tarybos Prezidium o 
Pirmininkas. Sušaudytas 1954 
m . vasario 24 d Maskvoje.

Adolfas Ramanauskas -  
Vanagas, LLKS Tarybos pre
zidiumo Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas. Pietų Lietuvos 
srities vadas. Sušaudytas 1957 
m. lapkričio 29d. Vilniuje.

Juozas Šibaila-M erainis, 
LLKS Tarybos P rezidium o 
Pirmininko antrasis pavaduo
tojas. Didžiosios Kovos apy
gardos štabo viršininkas bei 
Algimanto ir Vytauto apygar
dų įgaliotinis. Žuvo 1953 m. 
vasario 11d. Ramygalos vals
čiuje.

Leonas Grigonis -  Užpa- 
lis, LLKS Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko trečiasis pavaduo
tojas. Prisikėlimo apygardos 
vadas. Žuvo 1950 m. liepos 22 
d. Ariogalos apylinkėse.

Aleksandras Grybinas -  
Faustas, Tauro apygardos va
das. Žuvo 1949m. rugsėjo 28d. 
Šakių apskrityje.

Vytautas Gužas -  Kardas, 
Vakarų Lietuvos srities štabo 
viršininkas. Žuvo 1949 m. bir
želio 19 d. Eržvilko valsčiuje.

Bronius Liesys -  Naktis. 
Prisikėlimo apygardos štabo 
viršin inkas. Žuvo 1949 m. 
rugpjūčio 13d. Radviliškio ra
jone.

Petras Bartkus -  Žadgai- 
la. LLKS Prezidiumo sekreto
rius. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 
13 d. Radviliškio rajone

Pasirinkę viltį, pasiryžimą 
ir narsą, jie atidavė savo gy
vybes už mūsų laisvę, tikėda
mi, kad Lietuva bus laisva, bus 
teisinga, didi ir ori. Deklaraci
jos signatarų, ir jų  vadovautos 
kovos bendražygių laisvės sie
kis išsipildė. Gyvendami lais
voje Tėvynėje, mes turime pa
teisinti jų  tikėjimą dėl Lietu
vos ateities savo kasdieniais 
darbais, meile Tėvynei, meile 
vieni kitiems, pasiryžimu pro
tingai spręsti šių dienų iššū
kius.

Auksutė Ramanauskaitė- 
Skokauskienė yra Lietuvos 
Seimo narė, LLKS Tarybos 
1949m. Vasario 16- sios Dekla
racijos signataro Adolfo Ra
manausko-Vanago dukra, TS- 
LKD narė
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LIETUVA IR PASAULIS
Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurb- 

riggen baigė diplomatinę misiją Baltijos šalyse. Arkivyskupas 
P.S. Zurbriggen savo tarnystę tęs Austrijoje. Sausio 23 d. vyku
siame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje 
Apaštališkasis nuncijus padėkojo vyskupams už gražų ir turi
ningą bendradarbiavimą, išreiškė dėkingumą kunigams, vienuo
liams ir vienuolėms, seminary ų auklėtiniams ir visiems tikin
tiesiems. Šventojo Sosto atstovas arkivyskupas P.S. Zurbrig- 
gen apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje buvo paskirtas 2001 m. 
spalio 25 d., į Lietuvą jis atvyko 2002 m. vasario 14 d. Nunci
jus rezidavo Vilniuje įsikūrusioje apaštalinėje nunciatūroje. Tas 
pats apaštališkasis nuncijus atstovavo Šventajam Sostui Estijo
je  ir Latvijoje. Diplomatiniai santykiai taip Lietuvos ir Švento
jo  Sosto oficialiai buvo atkurti 1991 m. rugpjūčio 30 d.

Vasario 15 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje (po vidudienio mi
šių) bus minimos Lietuvos Nepriklausomybės akto 91-osios bei 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. dekla
racijos 60-osios metinės. Renginio adresas: Šv. Kazimiero baž
nyčia, 21 the Oval, Hackney Rd., London E2 9DT.

Vasario 20 d. - kovo 16 d. PureGallery Lietuvos ambasado
je  Londone pristato trijų jaunųjų menininkų - fotografo Roko 
Darulio, tapytojo Ernesto Zacharevic bei vaizdo instaliacij ų kū
rėjos Marijos Dabrisiutės darbų paroda "Portretai. Londonas". 
Visi jie studijuoja menus Londono Middlesex universitete.

Vasario 26 d. - LR ambasada Londone organizuoja Lietu
vos dieną Belfaste, Šiaurės Airijoje. Šį sykį organizuojami ren
giniai bus skiriami skleisti žinią apie Lietuvos vardo tūkstant
metį bei Vilnių - Europos kultūros sostinę. Šia proga Belfasto 
miesto mero būstinėje vyks spaudos konferencija, bus sureng
tas lietuvių pianistės Evelinos Pužaitės rečitalis bei priėmimas 
vakaro svečiams. Vakaro programa organizuojama bendradar
biaujant Garbės konsului Šiaurės Airijoje, Belfasto miesto me
rijai, LR ambasadai Londone, LR ambasados Kultūros atstovui 
bei Lietuvos turizmo informacijos biurui Londone.

Lietuva ir Sovietų Sąjungos žlugimas (Lithuania and the 
Collapse o f the USSR) filmas, kurį sukūrė Jonas Mekas, pradė
tas rodyti vasario 6 d. Manhatten, New York, 32-34 Second 
Ave., East Village. Filmas tęsiasi 4 vai. 46 min. keturiose daly
se. Dokumentiniame filme yra Gorbačiovo, Busho ir Vytauto 
Landsbergio vaizdai.

Miuncheno saugumo politikos konferencijoje dalyvaujantis 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas vasario 
6 d. su NATO generaliniu sekretoriumi Jaap de Hoop Scheffer 
aptarė esminius Lietuvai saugumo klausimus - oro erdvės misi
jos ateitį, dalyvavimą NATO misijose ir operacijose. Taip pat 
kalbėta apie Gruzijos ir Ukrainos vykdomas reformas, siekiant 
suartėti su NATO. NATO generalinis sekretorius J.de Hoop 
Scheffer padėkojo už Lietuvos indėlį į Afganistano Goro pro
vincijos atkūrimą ir informavo, kad šį pavasarį planuoja aplan
kyti Lietuvos vadovaujamą Goro provincijos atkūrimo grupę. 
Kalbant apie NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse, 
NATO generalinis sekretorius išreiškė aiškią nuomonę, kad ši 
misija turi būti tęsiama. Susitikime taip pat kalbėta apie pasi
rengimą jubiliejiniam sąjungos viršūnių susitikimui.

Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus Pasaulio ekonomikos forume Davose (Šveicarija) 
susitiko su filantropu George Soros. www.president.lt

PREZIDENTAS DALYVAVO PASAULIO EKONOMIKOS 
FORUMO SESIJOJE

VYŠNIŲ ŽYDĖJIMO FESTIVALIS VAŠINGTONE
Kovo 29 - balandžio 4 die

nomis Vašingtone vyks kas
metinis vyšnių žydėjimo fes
tivalis. Festivalis rengiamas 
nuo 1949 metų, jis simbolizuo
ja  Japonijos ir JAV draugystę.

Tradiciškai festivalyje da
lyvauja visų JAV valstijųir už
sienio šalių ambasadų atstovės 
(princesės), kurios atrenkamos 
į festivalį už pasiekimus moks
lo srityje, dalyvavimą pilieti
nėje, socialinėje ir tarptautinė
je  veikloje.

Festivalio dalyvės paprastai 
lankosi JAV valdžios instituci
jose - Baltuosiuose rūmuose, 
Kongrese, lanko mokyklas, da- 
lyvauj a princesių parade Vašing
tone, lankosi Japonijos ambasa
doje ir kituose renginiuose.

Kandidatėms keliami rei
kalavimai: 19-24 metų am
žius (kandidatė turi būti nete

kėjusi); labai geros anglų k. ži
nios; dalyvavimas visoje fes
tivalio programoje (kovo 29 d. 
- balandžio 4 d.); turėti tauti
nius rūbus; susimokėti kelio
nės į Vašingtoną išlaidas; su
simokėti apgyvendinimo Va
šingtone išlaidas.

Kandidatės, norinčios daly
vauti atrankoje, turėjo iki va
sario 6 d. atsiųsti savo biogra
fiją (anglų k.) ir m otyvacinį 
laišką (lietuvių k.) adresu: cul- 
ture@ltembassyus.org

Atkreipiame dėmesį, kad 
LR ambasada Vašingtone at
rinks ir Vyšnių žydėjimo fes
tivalio organizatoriams pateiks 
vieną kandidatę.

Išsami informacija apie at
ranką ir festivalį skelbiama tin- 
k la lapy je  w w w .sta tesoc ie- 
ties.org ir www.nationalcher- 
iyblossomfestival.org

Davos, Šveicarija, sausio 
29 d. Davos vykstančiame Pa
saulio  ekonom ikos forum e 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus daly
vavo sesijo je „D ialogas su 
Mongolijos prezidentu“. Ren
ginio metu šalies vadovas kal
bėjosi su Mongolijos preziden
tu Nambaryn Enchabajar.

Lietuvos ir Mongolijos va
dovai pabrėžė, kad dvišalių 
santykių  bendradarbiavim o 
potencialas galėtų būti išnau
dojamas efektyviau, ypač kul
tūros, verslo ir prekybos srity

JAV-BALTIJOS ŠALIŲ FONDAS
JAV-Baltijos šalių fondas 

(U SB F) kartu  su L ietuvos 
Respublikos ambasada Jung
tinėse Valstijose, Kom uniz
mo aukų m emorialiniu fondu 
bei Palikim o fondu pereitų 
m etų  g ruodžio  m ėn. 8 -ą ją  
W ashington, D .C . surengė 
film o „R audonasis teroras 
gintaro pakrantėje" pristaty
mą. Įžangoje kalbėjo Kom u
n izm o aukų m em o ria lin io  
fondo pirm ininkas dr. Lee 
E dw ards ir Lietuvos amba
sadorius JAV Audrius Brūz
ga. Po filmo peržiūros jo  au
torius kun. David O ’Rourke, 
p ro d iu se ris  kun . K en n eth  
Gumbert, dr. L. Edwards ir 
ambasadorius A. Brūzga su
sirinko padiskutuoti.

JAV ir Baltijos šalių fon
do (USBF) metinis susirinki
mas vyko 2008 m. gruodžio 
13 d. E stijo s am basadoje. 
Šios šalies ambasadorius Vai- 
no Reinart pakvietė visus ta
rybos narius į diskusiją apie 
Jungtinių Valstijų ir Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą. 
Šį m ėnesį USBF suruošti ren
giniai:

Sausio 9 d. diskusija apie 
Putino vyriausybės atsakymus 
į „Padidėjusios ksenofobijos 
(X en o p h o b ia ) k lau sim u s"  
(W oodrow  W ilso n  cen tre  
Washington, D.C).

se. Prezidentas V. Adamkus 
pabrėžė, kad Lietuva yra suin
teresuota stiprinti ekonom i
nius santykius su Mongolija, 
ypač transporto srityje. Vals
tybės vadovas paragino pasi
naudoti Lietuvos, kaip tranzi
to valstybės, galimybėmis, nes 
kroviniai iš Mongolijos į Va
karų valstybes galėtų būti ga
benami koridoriumi „Šiaurė- 
Pietūs“ per Klaipėdos uostą.

Prezidentas V. Adamkus 
M ongolijos vadovui pristatė 
Lietuvos ambasadorės UNES
CO Inos Marčiulionytės kan

Sausio 13 d. diskusiją te
ma „Įstatymų netvarka: teisi
nė sistema posovietinėje sis
temoje" (Georgetown univer
sitete Washington, D.C.).

Sausio 15 d. diskusija te
ma „Jaunimo judėjim as post
komunistinėse bendruomenė
se: nesm urtinio pasipriešini
mo modelis" (W oodrow W il
son centre Washington, D.C).

Sausio 21 d. filmo „Dai
nuojanti revoliucija" demonst
ravimas (Wolfville, Nova Sco
tia, Kanada). Rėmėjas - Toron
to taiptautinio kino festivalio 
grupė.

Vasario mėn. num atom a 
USBF remiama diskusija te
ma „P rezidentas O bam a ir 
Baltijos šalys".

N aujienas apie B altijos 
valstybes angliškai internete 
skaitykite puslapyje www.bal- 
tic-times.com.

Vertą skelbti inform aciją 
siųskite Trevor Dane ei. paštu 
frevor@usbaltic.org arba skam
binkite tel. 202-785-5056.

JAV ir Baltijos šalių fon
das Washington, D.C, yra ne
politinė, nevyriausybinė orga
nizacija. Aukos, siunčiamos 
USBF, yra neapmokestinamos 
JAV įstatymų nustatyta tvar
ka.

Pagal JAV-Baltijos šalių fondo 
inf.

didatūrą į šios organizacijos 
generalinio direktoriaus postą. 
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
tai yra visų trijų Baltijos vals
tybių bendra kandidatūra ir pa
prašė Mongolijos paramos rin
kimuose. Pasak prezidento, ka
dangi Mongolija yra UNES
CO vykdomosios taiybos na
rė, jos parama būtų ypač svar
bi. Prezidentas N. Enchabaja- 
ras pabrėžė, kad tai yra labai 
gera iniciatyva į tokį aukštą 
postą iškelti bendrą regiono 
kandidatą.

www.president, lt

PREZIDENTAS DĖKOJA JAV 
GYDYTOJAMS

Vilnius, vasario 3 d. Prezi
dentas Valdas Adamkus padė
kojo Jungtinių Amerikos Vals
tijų gydytojams ortopedams, 
kurie lankydamiesi Vilniuje at
liks apie 20 sudėtingų ortope
dinių operacijų ir dėl įvairių 
ortopedinių ligų konsultuos 
porą šimtų mažųj ų ligonių.

"Nepaisant šiuo metu pa
saulį apėmusių ekonomikos 
sunkumų, aukojate savo laiką, 
skiriate savo žinias ir patirtį 
Lietuvai. Ačiū Jums už tai", - 
sakė V. A dam kus, priėm ęs 
JAV medikus.

Valstybės vadovo nuomo
ne, JAV medikai ne tik padeda 
Lietuvos vaikams, bet ir dali
jasi savo patirtim i su m ūsų 
specialistais. Kaip ir kasmet, 
amerikiečiai gydytojai atgabe
no nemažai vienkartinių medi
cinos priemonių ir vaistų Vil
niaus universiteto Vaikų ligo
ninės pacientams.

JAV ortopedų kelionės išlai
das apmoka Lietuvos vaikų vil
ties organizacijos komitetas. 
Čikagoje ši organizacija nuo 
1993 metų ligoninės medicinos 
priemonėms ir remonto darbams 
yra skyrusi daugiau nei 4 mili
jonus litų. Gydytojai atvyksta į 
Lietuvą savo atostogų metu, o 
jų  teikiama medicinos pagalba 
vaikams yra nemokama.

J.de
http://www.president.lt
mailto:cul-ture@ltembassyus.org
mailto:cul-ture@ltembassyus.org
http://www.statesocie-ties.org
http://www.statesocie-ties.org
http://www.nationalcher-iyblossomfestival.org
http://www.nationalcher-iyblossomfestival.org
http://www.bal-tic-times.com
http://www.bal-tic-times.com
mailto:frevor@usbaltic.org
http://www.president
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KALBĖTI IR SUSIKALBĖTI
Dr. Leonas Milčius

Retas kuris šiandien vyks
tantiems politiniams įvykiams 
ir pakilusiam visuomenės ne
pasitenkinimui, triukšmui gali 
likti abejingas. Galbūt iki šiol 
nė apie vieną naujai išrinktą 
Seimą, sudarytą Vyriausybę ir 
jos priimtus sprendimus nebu
vo kalbama tiek daug ir taip 
kritiškai, aštriai kaip dabar.

Kalba ne vien per žiniask- 
laidą, ne vien žurnalistai ir ne 
vien susiėję kaimynai ar šei
mos bičiuliai. Kalbama gar
siai, kalbama piktai, kalbas pa
pildant ne tik plakatais, iškel
tais kumščiais, bet ir sviestais 
akmenimis, išdaužtais stiklais, 
praskeltomis galvomis.

Tad kas gi atsitiko, dėl ko 
toks triukšmas kilo, kada ir 
kaip j is galėtų baigtis? J uk ma
žai, ekonominiu požiūriu sil
pnai visuomenei, kuri tik taip 
neseniai ir sunkiai iškovojo sa
vo nepriklausomybę, tarptau
tinį pripažinimą, kilusios sti
chiškai ar piktavalių sukeltos 
riaušės valstybei ir žmonėms 
yra tokios pavojingos bei bet 
kokiu požiūriu žalingos. Argi 
žmonės lyg maži vaikai taip ir 
nesuvokia, kad pavojinga žais
ti su "degtukais", kada "pagel
bėti" pasiruošęs Rytų "ugnia
gesys", kaip ir prieš 69-erius 
metus, yra tas pats, yra toks pat 
agresyvus, tik gal dar stipres
nis ir piktesnis.

PRASČIAUSIAS
UŽSIĖM IM AS-IEŠKO TI 

KALTŲ

Natūralu, kad visados sten
giamasi paaiškinti vieną ar ki
tą reiškinį, o jeigu dar ir kas 
nors blogo nutinka, tai ir kaltų 
paieškoti. Dažniausiai visos 
tikros ir tariamos negerovės la
bai aštriai keliamos prieš rin
kimus. Tada kritiškų kalbų ne
gailim a savo oponentam s ir 
ypač, jeigu jie buvo valdžioje. 
Tik aštrios kritikos laikas ne
gali tęstis labai ilgai, mėnesiais 
ar metais jau po rinkimų. Už
sitęsusi kritika gali duoti at
virkščią poveikį, sukelti gailes
tį pralaimėjusiems, arba labai 
dideles abejones dėl naujosios 
valdžios gebėjim ų, tikro ir 
nuoširdaus žinojimo ką reikia 
daryti, kaip dirbti geriau, efek
tyviau, daugumai žmonių nau
dingiau.

Nebuvo ir nėra tokios val
džios, kuria visi būtų patenkin
ti ir kurios nesurastum už ką 
pabarti, švelniau ar aštriau pa
kritikuoti. Kritika - geras da
lykas, nes kiekvieną priverčia 
geriau apgalvoti savo veiks
mus, darbus, jų  pasekmes. Bet 
kritika privalo būti objektyvi, 
esminė, jokiu būdu neįklimpu- 
si į smulkmenas, arba į tuos da
lykais, kurie esamu metu ne 
nuo mūsų priklauso.

Šiandien, manau, iš abiejų 
pagrindinių politin ių  pusių, 
"kairės" ir "dešinės", bei kitų 
politikų, kurie dabar yra val
dančioje daugumoje, Vyriau
sybėje, ir tų, kurie buvo anks
čiau valdžioje, ženkliai yra per 
daug kritikos už tuos dalykus, 
kurie ne nuo mūsų priklausė, 
priklauso ir priklausys. Lietu
vą užgriuvusi finansinė, eko
nominė krizė nėra Lietuvos po

Kalba arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkcvičius.
L. M iliaus nuotr.

litikų "nuopelnas". Lietuva nė
ra uždara valstybė ir jokiomis 
priemonėmis negalime apsi
saugoti nuo pasaulyje, net toli 
nuo mūsų, vykstančių įvairiau
sių reiškinių. Nesvarbu, ar jie 
būtų susiję su fiziniu žemės 
plokščių judėjimu, klimato po
kyčiais ar su visuomene, žmo
nių ir gyvūnų ligomis, valsty
bių politika, ekonomika, finan
sais ir kitais jaudinančiais, ne
gerais dalykais. Tad tą ar kitą 
partiją kaltinti, kad ji atvedė 
Lietuvą į dabartinę ekonomi
nę, finansinę krizę, ją  sukūrė 
arba barti, kad už dienos kitos 
dar neišvedė, yra pats tuščiau
sias užsiėmimas.

“KOL RIEBUSIS SULIESĖS, 
LIESASIS PADVĖS”

Ne Lietuvos politikai spren
džia, kiek po pasaulį važinėja 
ešelonų nepadengtų dolerių, ir 
ne Lietuvos bankui net juos su
skaičiuoti, o juo labiau - suval
dyti. Dabartinė pasaulinė finan
sų padėtis yra tokia sunki ir su
dėtinga, kad vargu ar kas nors 
gali prognozuoti, kokia valiuo
ta po metų kitų valstybės ir di
džiosios kompanijos tarpusavy
je atsiskaitys ir kas ją  išleis. Gal 
būt tie, kurie šiandien yra su- 
pirkę didžiausias aukso atsar
gas, o gal tie, kas valdo ir suge
ba eksploatuoti, realizuoti pa
grindinius energijos šaltinius. 
Kai kurie prorusiškai politikuo
jantys ekonomistai ir finansi
ninkai džiūgauja bei pranašau

ja  labai greitą JAV dolerio vir
timą "dulkėmis", o gal ir net 
JAV, iki šiol buvusios galin
giausios pasaulio valstybės, 
saulėlydį, subyrėjimą. Džiū
gaujantiems ir JAV kracho be
laukiantiems pranašams labai 
pravartu priminti tokį nelabai 
gražų, bet teisingą žmonių pa
stebėjimą: "Kol riebusis sulie
sės, tai liesasis ir padvės".

Kad ir kaip bebūtų pasau
lyje, kaip spręstųsi didžiųjų 
valstybių ir jų  valiutų, ekono
m ikos likimas, mums tikrai 
daug svarbiau rūpintis savo 
reikalais, greitu ir kuo patoges

niu prisitaikymu prie bet ko
kių sąlygų. Todėl esant dabar
tinei ir panašioms krizinėms, 
kritinėms situacijoms, valsty
bėje būtinas kuo glaudesnis vi
suomenės sutelkimas, kuo di
desnis politinio, protinio, inte
lektualinio, moralinio ir kito 
žmogiškojo potencialo sukau
pimas, visų esamų visuomenės 
galimybių išaiškinimas bei jų  
panaudojimas. Juk nėra svar
besnės užduoties politikams ir 
dabartinei kartai, kaip su m a
žiausias nuostoliais perplauk
ti m ūsų laikm ečiui tekusią 
pakankamai gilią ir neram ią 
"Krizių jūrą", vėl pajusti tvir
tą ekonominį pagrindą, o tada 
istorikai, politologai tegul aiš
kinsis, kas stipriau irklavo, tie
siau vairavo, kieno ir kokie 
sprendimai buvo teisingesni. 
Kartais atrodo, kad Lietuvoje 
ketverius ar net aštuonerius 
metus irkluojama vienu tai ku
riuo nors irklu, o po rinkimų 
jau kitu, bet vėl vienu. Būtų ge
rai, kad atsirastų tokie irkluo
tojai, kurie nors kurį laiką su
tartų irkluoti kartu. Gal tada 
tikrai visas negandas, kaip ir 
1991 m etų Sausio 13-osios 
naktį, lengviau iškęstume.

TIESA GERAI, BET 
KAS UŽJO S?

Tikrai nesakau, kad norė
čiau gyventi melo, ar "žydrų" 
iliuzijų valstybėje. Žmonėms 
būtina žinoti tiesą. Tik ar vien 
tiesą? Sunki, skaudi tiesa, tie

sa be vilties, be išeities, be per
spektyvos sulaukti šviesesnės, 
geresnės dienos nesakoma net 
ligoniui. Nesakau, kad šiandie
ninė Lietuvos visuomenė yra 
"ligonis", bet nėra politiškai ir 
labai gyvybinga, sveika, ra
miai ir drąsiai galinti įveikti 
ekonomikos griūtis, perplauk
ti krizių jūras. Žmonės labai 
greitai pripranta prie geresnio 
gyvenimo, pamiršta praeitį, ir 
dėl to net nežymus gyvenimo 
pablogėjimas priimamas labai 
nerimastingai ir sunkiai. Rei
kia nepamiršti, kad daliai gy
ventojų j is ir iki šiolei buvo ne
saldus, neatitiko jų  puoselėtų 
vilčių, o dar kita dalis kaip bu
vo, taip ir liko prisirišusi prie 
ankstesnės, sovietinės siste
mos. Be abejo, įsisiūbuojanti 
krizė dar labiau pagilins socia
linę atskirti, kuri ir taip buvo 
gili. Todėl šiuo metu kad ir kuri 
partija ateitų į valdžią, kokia 
būtų suformuota Vyriausybė, 
visiškai blogų naujienų žmo
nės neišvengs. Tik ir blogas ži
nias galima pasakyti vienaip, 
o galima ir kitaip. Galima kal
bėti ir gąsdinti, galima kalbėti 
ir drąsinti. Va, tokių, drąsinan
čių kalbų, šiandien labiausiai 
ir trūksta.

Gerai prisimenu sunkų po
karį, kolektyvizacijos pradžią, 
kai jau  nuo žiem os vidurio 
žmonėms iškildavo ne gyveni
mo, bet išgyvenimo klausimas. 
Kuo pašerti gyvulius, pamaitin
ti vaikus, atiduoti didžiules už
krautas pieno, kiaušinių ir kitų 
produktų duokles valstybei, pa
sirašyti ir sumokėti pinigines 
paskolas, vadinamąsias obliga
cijas. Sunku buvo tėvams, la
bai sunku, o dar mūsų augo net 
septyni vaikai, kuriuos reikėjo 
aprengti, apauti, ir septynios 
burnos, kurias reikėjo pavalgy
dinti. Tik tėvai per dienas neai
manavo, nesirovė sau plaukų ir 
mūsų nevarė iš namų, bet sa
kydavo: va, ateis pavasaris, pa
sisodinsime bulvių, daržovių, 
vasarą grybausime, uogausime, 
visi dirbsime ir kaip nors ištver
sime. Taip ir augome, nuo pa
ties m ažiausiojo dirbom e ir 
...šiaip taip ištvėrėme. O kai at
eidavo šeštadienis, mama su se
serimis nuravėdavo gėlių lys
ves, mes iššluodavome kiemą 
ir viskas atrodydavo ne taipjau 
blogai. Svarbiausia, kad būtų 
tarpusavio sutarimas, būtų no
ras dirbti, būtų galimybės ką 
dirbti ir gali jaustis, jog esi ne
paliktas, neužmirštas, nesi ne
reikalingas.

Tuo primityviu pavyzdžiu 
norėjau pasakyti, kad visados 
visiems reikia palikti viltį iš
gyventi, palikti vietos nors ma
žam džiaugsmui ir pagalvoti 
bei pasistengti, ką vienoje ar 
kitoje situacijoje galėtum dirb
ti, uždirbti ir nors minimaliai 
pragyventi. Štai ko šiandieni
nėje situacijoje Seimo politi
kams ir Vyriausybės nariams

labiausiai trūksta: kalbų ir pa
stangų apie darbą, gamybą, 
gražios ir tvarkingos aplinkos 
sukūrimą, rūpinimąsi kiekvie
nu žm ogum i. Įtikėję ir per 
daug sureikšminę laisvąją rin
ką, patikės jos galiomis viską 
reguliuoti ir sureguliuoti eko
nom ikoje, m es pam iršom e, 
kad ji kartais taip susireguliuo
ja, jog  virsta tikra mėsmale, 
kurioje traiškomi ir žmonių gy
venimai, nes nėra ekonomikos 
be gyvų, be dirbančių žmonių.

NEPAMIRŠTI
VALGANČIŲJŲ, BET 

SAUGOTI 
DIRBANČIUOSIUS

Nėra valstybės be mokes
čių, be valstybės biudžeto iš ku
rio galima skirti lėšų ne tik pen
sijoms, gydymui, švietimui, 
kultūrai, krašto gynybai, infra
struktūrai, bet ir visų valstybi
nių institucijų išlaikymui. Iš ki
tos pusės, visais laikais ir visur 
žmonės nenorėjo, nenori ir ne
norės mokėti mokesčių. Ypač 
didėjančių, je igu  jie  viršija 
žmonių galimybes ir sveiko 
proto ribas. Bandyti gaivinti ir 
palaikyti ekonomiką didesniais 
mokesčiais yra tas pats, jeigu 
sausros metu lieptume iš šuli
nio daugiau semti vandens, pa
miršdami, kad taip tik greičiau 
išvysime šulinio dugną. Tad 
dažniau ir daugiau semiant, rei
kia labai akylai stebėti, kiek ir 
kaip greitai šulinys vėl pasipil
do. Mokesčių šaltiniai įvairūs, 
bet ne "dugne".

Kuo valstybėje bus sukur
tas didesnis Bendras vidaus 
produktas, vadinamasis BVP, 
t. y, pagaminta daugiau prekių, 
daugiau jų  parduota, suteikta 
daugiau paslaugų, tuo ir BVP 
bus didesnis. O tai galima pa
siekti, jeigu kuo daugiau ir na
šiau žmonės dirbs. Jeigu dau
giau ir našiau dirbs bei daugiau 
uždirbs, tada ir mokesčių dau
giau bus galima surinkti, o tuo 
pačiu turėti didesnį ir dosnes
nį valstybės biudžetą. Taigi, 
mokesčių didinimas, tai tik lai
kinas ir dažnai valstybės ben
drai ekonom ikai kenkiantis 
sprendimas, vedantis tik prie 
greitesnio valstybės biudžeto 
"dugno" pasiekimo.

Dirbančiųjų, darbo vietų iš
saugojimas kiekvienai Vyriau
sybei yra vienas svarbiausių 
uždavinių. Ir ne vien ekonomi
kos, mokesčių surinkimo, bet 
ir socialiniu požiūriu. Pastarais 
yra net svarbesnis, nes nė vie
na užsienio kariuomenė nega
li taip pakeisti valstybės rai
dos, kaip jos pačios darbo ir 
pragyvenimo šaltinio netekę, 
viskuo nusivylę ir ant visų su
pykę piliečiai. Todėl manau, 
kad labai blogą pavyzdį paro
dė pati Vyriausybė paskelbusį 
naują "Saulėlydį" (atrodo, iš 
kur čia gali būti saulėlydis, jei
gu saulė ir gerai patekėjusi dar 
nebuvo). Visados nupurto šiur- 

(Nukelta į 7 psl.)
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pas, kai išgirstu paniekinančiai 
tariam us žodžius "klerkas", 
"biurokratas". Iš kur tie žmo
nės, ar tai ne mūsų pačių arti
mieji, dažniausiai labai gabūs, 
kvalifikuoti ir sąžiningi dar
buotojai, be kurių jokia vals
tybė, jokia visuomenė neišsi
verčia. O dabar ant jų  pirmųjų 
užkabintos "atpirkimo avinė
lių" etiketės. Tai gal ne jie ne
gerai ir ne tą darbą dirba, bet 
jų  vadovai, ministrai, departa
mentų ir tarnybų viršininkai 
nesugeba atrinkti, kurie darbai 
tuo ar kitu metu valstybei yra 
svarbiausi, kaip juos geriausiai 
organizuoti. Išmesti į gatvę ga
lima greitai, bet kas bus toliau? 
Gale sodo ir nukritusius obuo
lius gaila papilti, o čia žaidžia
m a su žmonėmis. Jeigu yra 
sunkmetis, tai gal galima su
daryti sąlygas dirbti ne visą 
darbo dieną, ne visą savaitę, 
bet nepalikti žmonių darbo bir
žų pastumdėliais, potencialiais 
riaušininkais, kurie labai grei
tai gali visiškai nusivilti ne tik 
savo valstybe, bet ir gyvenimu.

Daugeliu atveju reikia tik 
pasidžiaugti, jeigu krizės metu 
žmogus sugeba sukurti, išlaiky
ti verslą, svetur kažką pigiau 
nupirkti, čia atvežti ir parduoti 
arba pagaminti, suteikti paslau
gą kitiems, o tuo pačiu ir save, 
savo šeimą išlaikyti. Ar visa tai 
nėra reikalinga? Ar būtina eiti 
lengviausiu keliu ir sukurti tik 
tokią aplinką, tokius reikalavi
mus, kad ir šie žmonės turėtų 
atsidurti bedarbių gretose? Jei
gu ką šiandien reikia invento
rizuoti, tai tik darbo vietas ir 
kiekvieną jų  laikyti valstybine 
vertybe. Bet kurios darbo vie
tos išsaugojimui turi būt skiria
ma daug daugiau dėmesio, ne
gu atskiram  m edžiui miške. 
Medį nukirsi - baudą tikrai gau
si, darbo vietos neišsaugosi - tai 
tik tavo reikalas. Bet taip netu
rėtų būti.

ČIUPO LAZDĄ  
PROFSĄJUNGOS, BET NE 

UŽ TO GALO

Šiaip per pastaruosius me
tus apie profsąjungas, jų  veik
lą mažai teko girdėti, lyg jų  ir 
nebuvo. Tačiau štai, ateina 
koks neramesnis laikotarpis ir 
profsąjungos, gal ne tiek prof
sąjungos, kaip jų  vadai, tampa 
tik rom is te lev iz ijų  kanalų  
"žvaigždėmis", kurios po ke
lių surengtų piketų ar kelių 
blokadų nuo mitinginės "bač
kos" labai sėkmingi nužengia 
į Seimą, ar kitą aukštesnį pos
tą ir ten vėliau užgęsta. Kiek
vienoje valstybėje stiprios, 
masinės, įtakingos profsąjun
gos tiesiog būtinos. Ir ne vien 
"karui" su darbdaviais, bet gal 
priešingai: padėti darbdaviui 
sutelkti gerų, kvalifikuotų dar
buotojų kolektyvą, kuriais ga
lima pasitikėti, o darbuotojams

- pasijusti, kad jie nėra palikti 
tik darbdavio gerai valiai, kad 
yra su kuo pasitarti, kaip ge
riau pasinaudoti įstatymų su
teiktomis teisėmis, kad gali 
jaustis saugesni.

Būdamas Seimo nariu labai 
norėjau, kad šalia Valstybinio 
socialinio draudimo fondo įsi
kurtų atskirų šakų profsąjun
gų pensijų fondai, kaip švieti
mo, m edicinos darbuotojų, 
ūkininkų ir kt. Tačiau tada bu
vusių Laisvosios rinkos insti
tuto vadų buvau suniekintas, 
nes jų  nuomone, galėjo kurtis 
tik privatūs, visiškai laisvi nuo 
bet kokios kontrolės ir veikian
tys laisvosios rinkos principais 
fondai. Tokiais siūlymais ne
susidomėjo ir profsąjungos, 
matyt, galvojo: o kam tas pa
pildomas vargas?

N ežinau kodėl, bet šiuo

Norvaišos.
L. Milčiaus nuotr.

Žymiausioji šokėjų pora Jūratė ir Česlovas

metu visi pamiršo rengti vie
nų ar kitų specialybių, šakų 
darbuotojų didesnes konferen
cijas, suvažiavimus, kuriuose 
būtų ne tik aptariamos iškilu
sios problem os, pasikvietus 
Vyriausybės atstovus. Seimo 
narius, jiem s išsakom i visi 
priekaištai, įteikiami parengti 
dalykiniai dokumentai, įstaty
mų ar nutarimų projektai, re
zoliucijos ir pan. Profesiniai 
suvažiavimai - tai ir savotiškos 
tos ar kitos profesijos, darbuo
tojų šventės, jų  pagerbimas.

Mitingai gali būti tik pasku
tinė, kraštutinė politinė masinė 
priemonė, kai reikalaujama ra
dikalių pokyčių. Tik kas duos 
garantiją, kad surengtas mitin
gas duos daugiau pozityvių vai
sių, negu negatyvių? Kur ga
rantija, kad paskubomis am
bicingų profsąjungos vadų 
surengtas mitingas neper
augs į riaušes ir neatneš dau
giau žalos visai valstybei, jos 
prestižui ir saugumui negu pri
sidės prie dalykinio klausimo 
išsprendimo. Žinoma, surengti 
mitingą daug paprasčiau, emo
cingiau ir pigiau. Nupaišai ke
letą pikantiškų plakatų, skam
bių ir rėksmingų šūkių, suorga
nizuoji vieną kitą dešimtį pu
siau etatinių šauklių ir pirmyn. 
Mitingai, piketai būtinai bus fil
muojami, transliuojami, apra
šomi laikraščiuose ir dar ilgai

ilgai minimi. Tokia jau ta mū
sų demokratija, leidžia čiupti 
jautį už ragų, nors kartais gali
m a ir protingai susitarti, kad 
ariama vaga būtų tiesesnė, gi
lesnė ir vertingesnė.

KAS PARAGINS DIRBTI, 
TVARKYTIS?

Šiandien televizijos, radijo 
laidose apie daug ką kalbama, 
diskutuojama. Pilna įvairiau
sių siužetų apie vagystes, nu
sikaltimus, avarijas, šeimyni
nius barnius. Politikai ir poli
tika virto pačia pigiausia žalia
va pramogoms, pašmaikštavi
mui. Seimo nario nosies patry
nimas pirštu bus tikrai paste
bėtas ir aptartas, bus aptarta, 
kaip ir kas kuo rengiasi, ką val
go, ką laiko savo namuose, 
viešbutyje, šaldytuve, puode ir 
pan. Ne tik eterio laiką, bet ir

savo sąm one baigiam e p ri
kimšti pačios lėkščiausios ba
nalybės. Kartais imi ir pagal
voji: ir kaip mūsų valstybė lai
kosi? Iš kur ta elektra atiteka 
ir kodėl dar traukiniai, autobu
sai važiuoja? Tiesa, lietuviškos 
aviakompanijos lėktuvai jau 
nebeskraido.

Prisižiūrėję karštų vaizdų iš 
Graikijos, Islandijos, Prancū
zijos, pasijuntame, kad ir mes 
ne iš kelmo spirti. Vienas ki
tas spyris į Seimo langus ir štai 
jau "didvyriai", jau "civilizuo
ti". Tik nėra, na nėra sukurtos 
nė vienos valstybės, nutiesto 
kelio, pastatyto miesto, tilto, 
netgi namo be darbo. Ar tikrai 
nepaskubėjome pamiršti, nu
vertinti darbo, žmogaus kūry
bos? Gaila, labai gaila, kad 
darbas, kuris mums sukuria ge
rovę, sukuria patogumus, jau
kumą, liko tik tarp kitko. Nie
ko nėra blogiau, kaip apsiprasti 
su netvarka, nevalyvumu, sa
vo žemės, aplinkos negerbimu, 
jo s  nepuoselėjim u. K albėti 
apie darbą, tvarką tapo tiesiog 
nemadinga.

Ką padarysi, j eigų mažame 
miesteliui skirtas asfaltas "nu
lekia" į laukus, įtakingų asme
nų būsimų valdų statybas, o 
centrai ir vietos gatvelės lieka 
dešimtmečiais duobėtos, be ša
ligatvių. Tai gal tik liūdna, at
sitiktinė to miestelio dalia. Bet,

kad ir dideliame mieste, kai 
metai po metų žmonės vaikšto 
senamiesčio šaligatviais, ku
riuose nepakeista nė viena su
lūžusi ar išklypusi plytelė, o 
namų fasadai jau ne dažų, bet 
paties šluotražio prašosi. Tai 
tikrai prastas mūsų tvarkos ir 
grožio supratimo požymis. Ne
veltui sakoma, kad žmogus ku
ria aplinką, o aplinka formuo
ja  žmogų. Tad koks žmogus 
bus suformuotas murzinoje ap
linkoje ir kas paragins žmogų 
kurti kitokią, gražesnę aplin
ką? Darbu, bet ne griovimu 
kurti savo valstybę?

KALBĖTIS, TARTIS, 
IŠGIRSTI

Gerai geros rinkiminės pro
gramos. Tik mūsų laikas ir pa
saulis toks greitai besikeičian
tis, kad, žiūrėk, kas prieš me
tus atrodė gerai, perspektyvu, 
šiandien virsta niekais, o vals
tybėms ir jų  vadovams iškyla 
visai naujai iššūkiai. Sugebėti 
vykstančius pokyčius suprasti, 
prognozuoti ir į juos laiku bei 
tinkamai reaguoti, pagaliau kar
tu su visa visuomene prisitai
kyti ir yra tikros, lanksčios po
litikos privalumas, politinės 
partijos brandumo, vertingumo 
požiūris. Tik kad ir koks būtų 
politinis vadas, jo  partinių bi
čiulių aplinka, visados privalo 
išlikti poreikis kiekvieną naują 
sprendimą plačiai aptarti su vi
suomene, ją  paruošti taip, kad 
tas sprendimas atrodytų ne val
dančiosios partijos primestas, 
bet tikrai kilęs iš pačios visuo
menės poreikių, būtinumo.

Ir didžiausia politinė parti
ja  stokoja visų sričių kvalifi
kuotų specialistų, ekspertų. Ir 
tai natūralu, juk ji tik organi
zatorė, idėjų kūrėja, kelio ieš
kotoja. Būtų nedovanotina, jei
gu į valdžią atėjusi nauja poli
tinė partija, nauja Seimo dau
guma nesiremtų ir nepasinau
dotų visos tautos, visos vals
tybės intelektualiniu, moksli
niu potencialu, anksčiau su
kauptu patyrim u. N egalim a 
viską ir visus , kas buvo anks
čiau nubraukti ir pradėti kaž
kokį naują puslapį, kuriame 
gali rastis ir naujos, bet gal dar 
didesnės klaidos. Kad jų  iš
vengtų, protingai naujai poli
tinei jėgai, naujai valdžiai tie
siog būtina kiekvienam spren
dimui, naujesniam  įstatymo 
projektui kurti ekspertų gru
pes, talkon kviestis nevyriau
sybines organizacijas, anks
čiau toje ar kitoje srityje dir
busius asmenis ir su visais kal
bėtis, su visais tartis ir visų 
nuomonę išgirsti. Ir tik tada 
prisiimti atsakomybę, daryti 
vieną ar kitą sprendimą.

Būtina baigti su nuvalkio
tų etikečių, tokių kaip iš vie
nos pusės "komuniaga", "ka
gėbistas", "runkelis", o iš ki
tos pusės "landsberg istas", 
"konservas" ir panašių kabini

mais, gaivališkais minios ant 
bet ko ir už bet ką šūkavimais 
"vagys, vagys!", reikia baigti 
kasdienį visų politikų patį vul
gariausią parodijavimą, visos 
valstybės ir visų darbų, žmo
nių niekinimą. Kaip mus gali 
gerbti kiti, jeigu mes patys sa
ve taip nužeminome, sunieki
nome ir apsidrabstėme pačiais 
juodžiausiais purvais? Atėjo 
laikas, kai "pozicija" ir "opo
zicija" prieš tautą, valstybę 
vienodai privalo prisiimti atsa
kom ybę, pam iršti barn ius, 
priešpriešą ir sutartinai dirbti 
"vardan tos Lietuvos", kad kri
zinį laikotarpį visi įveiktume 
kuo greičiau ir kuo lengviau. 
Žmonės, minia neieško kaltes
nių ir teisesnių, o dūžtantys 
stiklai ne tik fiziškai, bet ir mo
rališkai žeidžia visus vienodai.

Rinkimai duoda teisę orga
nizuoti, telkti, spręsti, bet ne 
klysti. Klystantys asmenys, po
litikai, vyriausybės šalinamos, 
kartais labai skaudžiai, nes vi
suomenė nelabai pripažįsta ir 
netoleruoja ilgų ir nevaisingų 
sprendimų paieškų, parodyto 
silpnumo, galimo to ar kito as
mens iš valdančiųjų rato sava
naudiškumo. Pasitaikius to
kioms klaidoms, nereikia tikė
tis visuomenės tolerancijos, at
laidumo ar abejingumo.

PABAIGAI

Nelengva šiandieninė situ
acija Lietuvoje. Gal ji nėra to
kia pavoj inga kaip 1990-1991- 
aisais ar ekonominiu ir finan
siniu požiūriu sunki kaip 1992- 
aisiais, bet per pasaulį besiri- 
tinančios krizės bangos, be 
abejo jau užgriuvo ir ant mū
sų. Tad iš kitos pusės turėtu
me suprasti ir tikrai nelengvą 
dabartinės Vyriausybės padė
tį. Gal net jausti pagarbą tiems 
žmonėms, kurie šios atsako
mybės ėmėsi. Ir ne tik pagar
bą, bet ir paramą. Kam jau sun
ku padėti konkrečiu darbu, tai 
nors padrąsinimu, geru žodžiu, 
geru patarimu. Gerai visiems 
vėjams ir žaibams stipri pira
midės viršūnė, mūsų pačių iš
rinkta valdžia, bet dar svar
biau, kad liktų stiprūs, baimės 
srovių nepaplauti pamatiniai 
akmenys, t. y. visi mes.

Sunku prognozuoti, kaip il
gai užsitęs pasaulį apėmusi kri
zė, kiek ilgai jos sukeltos ban
gos riedės per Lietuvą. Bet vi
sados reikia turėti drąsos bei vil
ties visas krizes iškęsti, negan
das ir sunkumus išgyventi, išsi
laikyti save ir išlaikyti valstybę. 
Tik galvoje kirba ir kita mintis: 
o gal mes per daug jau čia išsi
gandome, ypač viršuje? Po blo
gesnių metų ateina geresni, tik 
reikia dirbti, reikia gyventi ir rei
kia nepamiršti pasidžiaugti pa
čiu gyvenimu. Kaip parašyta 
mūsų Raudondvario interneto 
svetainėje viename komentare: 
"Krizės krizėm, pakrizensim ir 
vėl viskas bus gerai!"
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VYTAUTAS MAČERNIS - 
JAUNIAUSIAS KLASIKAS

Vytautas Mačernis

Tik neseniai mus pasiekė 
Lietuvoje išleista knyga "Vy
tautas Mačernis, praeinančiam 
pasaulyje praeisiu". Iš serijos 
Lietuvių literatūros lobynas. 
Spausdino Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla Vilniuje. Vi
suomeninėje redaktorių tary
boje buvo Viktorija Daujoty
tė, A lgis K alėda, Č eslovas 
Karbauskis, Petras Palilionis ir 
Valentinas Sventickas.

Vytautas M ačernis gimė 
1920 m. birželio 6-tąŠam elės 
kaime, Žem aičių Kalvarijos 
valsčiuje. Jo tėvas buvo stam
bus ūkininkas, manoma, kad 
bajoras. Jis vaikystę praleido 
daugiausia savo senolės globo
je, kurią aprašo savo "Vizijo
se". Jį pažinusių pasakojimu, 
jo  tėvai, abu skirtingų charak
terių, jam  visą laiką buvo toli
mi. Jo gyvenimo mįslė, kad 
motina jo  nemylėjo, tad jam  
senolė ir buvo svarbiausias kū
dikystės ir vaikystės žmogus.

V. M ačern is  p rad ž io je

mokėsi Sedos mokykloje. Iš 
ten persikėlė į Telšių Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus gimna- 
zij ą  ir j ą  baigė 193 9 m. Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo anglų kalbą ir litera
tūrą. Su fakultetu 1941 m. per
sikėlė į Vilniaus universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
tą, kuriame studijavo filosofi
ją  pas prof. V. Sezemaną. Čia 
priklausė Šatrijos meno drau
gijai. Vilniuje profesorių buvo 
pastebėtas kaip talentingas fi
losofas ir poetas. Geriausiai 
Vytauto poeziją vertino Vincas 
M ykolaitis-Putinas. E ilėraš
čius kurti jis pradėjo penktoje 
klasėje būdam as, septintoje 
jau skelbė savo poeziją spau
doje - "A teityje", "A teities 
spinduliuose" ir dalyvavo vie
šuose moksleivių literatų va
karuose. 1939 m. jis dalyvavo 
rinktinės moksleivių poezijos 
alm anache "Pirm ieji ž ings
niai" ir po to V. Mačernis jau 
universitete pasirodė pirm o
sios "Vizijų" ciklo eilėm is, 
nauju ir negirdėtu poetiniu žo
džiu. V. Mačernio poezija pa
mažu ėmė rasti atgarsio visuo
menėje ir nebetilpti universi
teto sienose. 1943 metų rude
nį Vilniaus Filharmonijos sa
lėje įvyko literatūros vakaras, 
kuriame savo kūrinius skaitė 
Putinas, Inčiūra, Vaičiūnas, 
Bradūnas, Matuzevičius. Jame 
V. Mačernis su savo kūryba pa
sirodė laimėtoju.

1943 metais vokiečių oku
pacinei valdžiai Vilniaus uni
versitetą uždarius, V. Mačernis 
grįžo į tėviškę ir čia gyveno iki 
1944 metų rudens. Sovietų ar-

Ketvirtoji vizija
Š ia n d ien  p r is im in ia u  a š v ien ą  n u o tyk i Ik m ano  b u n d a n č io s  va i

kystės metą,
Tą tylu  vasaros sekm a d ien i, ke lia v u s i P ro m u s’

K ai ašen  ir  sen o lė  d v iese

P a likę  buvom  sa u g o t ir d a b o t nam us.

D id žia ja m  kam bary, p r ie  sta lo , p ievą , ežerą , p e lk y n ą  g ė lėm is  
apkrauto,

Iš d ideliu  m aldaknyg ią  senolė m eldėsi, a tsidūsėdam a slapčia,
O aš, linguojam oj kėdėj sėdėdamas,

Ilgai stebėjau  saulės langą grindyse.

Laukuos girdėjau vasaros vidudienio kvėpavimą,

M ačiau , ka ip  j i s  a tė jo  p a s  m ane p ro  p ra v ira s  duris,

Ir, lyg  sa p n e  m a ty to s  ka ra la itė s  p irš ta is ,

L en g va i kvėp a vo  m an  i veidą , kaktą , lūpas ir  akis.

...T ik ta i s ta ig a  i m ano  la ngą  krin ta  p a u k šč io  iš skė s tą  sp a rn ą  
šešėlis,

K e is ta i a p tem d ęs m ano  d ž ia u g sm ą  ir  sva ja s ...
A š  su v irp ė ja u , p a s ik ė lia u  ir  n u b ėg a u  p r ie  seno lės,

Iš tiesd a m a s i j ą  m a ld a u ja n č ia s  rankas.

Patyrus m ano nuotyki, seno lė sakė nebeverkt,

Paskui paguodė, nuramino, pažadėjo g in t mane

Nuo p a u kšč io  to, kur skrisdam as iš tolim os šalies, p a k ir to  spin- 
d u lią  p lu o š tu s ,

Sudarančius man šviesą saulės langą grindyse.
J i  sakė man, ka d  galim  m es svajot, tikė t ir džiaugtis.
Yra p a sa u ly  tik  ja u n ystė , saulė ir namai,
Ir to lim ą kraštą  nela im ią  ir m irties nešėja i p a u kšč ia i tie erdvėj

p a klyd ę
Čia žem ėj lankosi retai.

Praėjo daugel metą, ir senolė mirė.
N eliko kam bary gėlią, neliko nė m a ldaknyg ią  seną,
Ir širdyje skaistaus aną  d ieną  tikėjim o
N eliko nė ženklą.

Nors karta is m anyje susp ind i saulės langas
Ir, tartum  m edis laisvėje, kasdien aukštyn, p la tyn ...
Iš tolimų, nežinom ą kraštą  a tklysta  tas erdvią  kla jūnas p a u kštis  
Ir m eta  d ideliu  sparnu  šešė li m ano džiaugsm o viduriu.

Pirmosios Vytauto Mačernio knygos, išleistos 1947 m. Romoje, 
viršelis. Dail. V. Aleksandravičius.

Ir ka i nėra kur veido nevilty nugręžt, aš skausm o išplėstom
akim  matau,

K aip tolsta nuo m anęs vidudienis, kaip traukias j i s  tolyn i
vakaro ša lis ...

Ir silpsta  j o  kadais linksm ai skam bėję žingsniai,
Ir šnabžda  kaitroje p a vy tę  žo lės:
Jis  niekad, n iekad  šičia  nebegrįš.

A š  skausm o pravirom  akim  matau, kaip bunda vakaras, slypėjęs
m iško p a kra šč iu  šešėliuos,

M atau, kaip  traukia j i s  p e r  lygum as p la č ia s
Ir m otinos m irties šaltom  kaulėtom  rankom
A pg lėb ia  m ano darbo ir kančios dienas.

Kaunas, 1940.

mijai artėjant prie Žem aičių 
Kalvarijos, Vytautas Mačernis 
su Donatu Banioniu apsispren
dė trauktis į Vakarus. Buvo pa
siėmęs rankraščius, didžiausią 
savo turtą. Žemaičių Kalvari
joje j į  kliudė artilerijos svie
dinio, skriejusio ta kryptimi, 
skeveldra. Vytautas sukniubo 
vežime sužalotas. Sužeistas ar
klys pats pasuko į pažįstamų 
Jurkų kiemą. K itą dieną buvo 
skubiai palaidotas Žvyrynėly- 
je, kalnelyje, kurį, kaip pasa

kojo kaimynai, savo kapui bu
vo pasirinkęs poeto tėvas. Da
lis jo  rankraščių pražuvo, se
sers užkasti klojime, kai rusų 
kareiviai ten įsirengė lauko vir
tuvę. Išliko kiek autografų, bi
čiulių nuorašų.

Vytauto M ačernio poezija 
subrendo d idžiųjų  istorin ių  
kataklizmų laiku, kai Lietuva 
neteko K laipėdos ir nep ri
klausomybės, bet ryžosi vyk
ti į Vilniaus universitetą klau
syti paskaitų "Egzistencializ

mo filosofija". V. M ačernio 
straipsnis "Žemaitiškas cha
rakteris mene" sudaro jo  vie
ną pasaulėžvalgos atramą, su
sieinančią su prigimto itin sa
vito kraštovaizdžio poetika ir 
su egzistencijos filosofija. Bet 
kuriomis aplinkybėmis reikia 
n e iš le is ti iš ak ių  žm ogaus 
prasmės gyvenimo kelyje. V. 
M ačernio poezijoje nėra isto
rinių, socialinių laiko atgarsių 
- okupacijų ir karo.

(Nukelta į 9 psl.)
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(Atkelta iš 8 psl.)
VYTAUTAS MAČERNIS...

Vytautas Mačernis - ciklų 
poetas. Pabaigtas vienintelis 
ciklas - "Vizijos", peržiūrėtas, 
taisytas, mašinėle perrašytas 
1944 m etų pavasarį, su ranka 
įrašyta dedikacija Pauliui Jur
kui. "Metų" ciklą sudaro metų 
laikų sonetai. "Vizijos" yra na
mų, prigimtos vietos filosofi
jo s  kūrinys, susidedantis iš 
"įžangos", septynių skirtingo 
išplėtojimo tekstų ir "Pabai
gos". Svarbi vieta V. Mačer
niui priklauso lietuvių soneto 
istorijoje. Stiprioji dalis - ką 
numatė ir pats poetas - "Ru
dens sonetai". Jose išryškėja 
svarbi poeto pastanga - maty
ti, rašyti Europos kultūros kon
tekste, jaučiant, kad Lietuva 
yra perimta, persmelkta tų pa
čių dvasinių aspiracijų - nuo 
antikos iki krikščionybės, nuo 
jos iki XX amžiaus vidurio.

Rašant šią apžvalgą, pasi
naudota Viktorijos Daujotytės 
knygoje spausdintu įvadu - "Jau
niausias klasikas". "Lietuvių li
teratūroje buvo ir anksti ją  ap
leido nemažas būrys talentingų, 
jaunų iš gyvenimo išėjusių ra
šytojų. Bet tik Vytautas Mačer
nis, teišgyvenęs dvidešimt tre
jus metus, yra lietuvių literatū
ros klasikas, viena iš centrinių 
figūrų XX amžiaus vidurio lite
ratūros istorijoje. Vardas, įeinan
tis į lietuvių literatūros lobyną. 
Nepriklausomos Lietuvos, jos 
gimnazijų humanitarinės dva
sios idėjų augintinis."

U žsienio lietuviai pirm ą 
kartą Vytauto Mačernio "Vizi
jas" atspausdino Vytauto Sau
liaus Romoje rūpesčiu su dedi
kacija "Broliųkrauju žydinčiai 
žemei". Iliustravo cinke dail. V. 
Aleksandravičius. Išleido Cen
trinis lietuvių komitetas Italijo
je. Tiražas - 1000 egz. Iš jų  200 
numeruotų gelsvame popieriu
je. Vytautas Saulius tada, 1947 
m. vasario mėn. 7 d., rašė: "Mes 
jaučiamės laimingi galėdami 
Amžinajame Mieste mums pri
einamomis raidėmis išrašyti šį

GRIŪVANČIOS ŠV. ONOS BAŽNYČIOS GELBĖJIMUI - 
MILIJONAS LITŲ

Vilnius, vasario 3 d. Goti
kinės Sv. Onos bažnyčios Vil
niuje remontui valstybė šiais 
metais skyrė beveik 763 tūkst. 
litų, dar 230 tūkst. Lt priside
da V ilniaus arkivyskupijos 
kurija.

Šiuos skaičius pateikė Kul
tūros paveldo departam ento 
(KPD) direktorė Diana Varnai
tė Seimo nario dr. Manto Ado
mėno iniciatyva pirmadienį su
rengtoje apskritojo stalo disku
sijoje. Sukviesti įvairių insti
tucijų atstovus paskatino ži- 
niasklaidoje pasirodę praneši
mai apie Šv. Onos bažnyčios 
varganą būklę - griūvančius 
bokštus, byrančias čerpes, fa
sado plytas.

Pasak D. Varnaitės, pagal

Antrosios poeto knygos, išleistos 1961 m. Čikagoje, viršelis. Dail. 
Paulius Augius.

šviesų vardą. Mums tai ypač 
noris paryškinti, nes juk  "Die
viškosios komedijos" tercinos 
jam  skambėjo gimtąja Dantės 
kalba, o šio krašto menas nuo 
giliausių antikos laikų iki rene
sanso žydėjimo pabaigos ima
mai buvo pažintas ir išgyven
tas iki smulkmenų. Šioji išskir
tinė padėtis mums gausiai atly
gina, nors ir susilauktume prie
kaištų už šio darbo netobulumą. 
Nesijaučiame pakenkę Poeto 
vardui ir tuo atveju, jei būtųpa- 
ruoštas ir išsamus jo  raštų rin
kinys".

Antras leidinys - Vytauto 
Mačernio "Poezija" - buvo iš
leista "į laisvę" fondo lietuviš
kai kultūrai ugdyti dr. Albino 
Šmulkščio lėšomis 1961 m. 
Čikagoje. Leidinį redagavo 
Kazys B radūnas, iliustravo 
Paulius Augius. įvadą parašė 
Nyka-Niliūnas.

1951 m. buvo išleista nau
josios lietuvių poezijos anto-

Nekilnojamo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymą KPD vyk
do kelias programas, tarp jų  ir 
paveldotvarkos programą. Ka
talikų Bažnyčiai priklausančių 
valstybės saugom ų paveldo 
objektų konservavimui ir res
tauravimui papildom ai lėšų 
skiriama pagal atskiras bendra
darbiavimo su Šventuoju Sos
tu bei Jono Pauliaus 11 piligri
m ų kelio programas.

Šiais metais visai Lietuvos 
paveldosaugai teks apie 23 
mln. Lt, tarp jų  Šventojo Sos
to objektams visoje Lietuvoje 
tvarkyti numatyta tik 10 mln. 
Lt, iš jų  2 mln. Lt skirti Trakų 
parapinei bažnyčiai rekonst
ruoti. Dar 2 mln. Lt bažnyti
niam paveldui tvarkyti pride-

logija "Žemė". Jąišleido "Lie
tuvių dienos" Los Angeles. Re
dagavo Kazys Bradūnas, išsa
m ų įvadą parašė Juozas Gir
nius. Jis rašo, jog visos V. Ma
černio septynios kūrėjo vizi
jos, ypač septintoji, yra prisi
m inim ų susiliejim as į vieną 
h im ną Žem ei ir j ą  saugan
čioms artojų gentims. Visos at
skiros vizijos išryškėja kaip at
skiri momentai vienos galin
gos gim tųjų nam ų palikimo 
simfonijos. Tik šioje visumos 
perspektyvoje nušvinta kiek
vienos atskiros vizijos prasmė.

V ytautas M ačernis, ja u 
niausias klasikas, staiga iški
lo, sužibėjo ir staiga likimo bu
vo lemta iškeliauti A m žiny
bėn. Gaila, nes tokio didžio ta
lento poetas turbūt būtų sukū
ręs daug vertingų kūrinių. Mi
rė pačiame savo poetinės kū
rybos iškilime, vos dvidešimt 
ketverių tesulaukęs.

Vyt. Kadžius

da Piligrimų kelio programa. 
"Ir statiniai, ir interjerai, ir 
puošyba, ir freskos, ir altoriai
- turime sutilpti į skiriamas lė
šas", - sako D. Varnaitė.

Valstybinės kultūros pavel
do komisijos pirmininkas Jo
nas Glemža pažymi, kad Šv. 
Onos bažnyčia yra vienas iš 80 
objektų, reikalaujančių neati
dėliotinos pagalbos.

Vilniaus arkivyskupijos ku
rijos atstovas Rimantas Dalgė- 
da sako, kad grėsminga ir kitų 
sostinės bažnyčių būklė. Pa
grindinė bažnyčių  paveldo 
tvarkymo problema yra perne
lyg m enkas finansav im as. 
"Vien Šv. Teresės bažnyčios 
fasadui sutvarkyti reikia dau
giau kaip milijono, taigi teko 
apsiriboti stogo sutvarkymu",
- sako Kurijos atstovas.

KONKURSAS "KAIP AŠ GARSINČIAU 
LIETUVOS VARDĄ"

2009 m. minime Lietuvos 
vardo tūkstantmetį, todėl visus 
metus Lietuvoje ir pasaulyje 
įvairiausiais būdais bus pažymi
ma ši iškili data. Prisidėdamas 
prie šios sukakties LR Genera
linis konsulatas Čikagoje skel
bia konkursą "Kaip aš garsin
čiau Lietuvos vardą" ir kviečia 
jame dalyvauti visus mokslei
vius, gyvenančius generalinio 
konsulato Čikagoje konsulinė
je apygardoje - Aidaho, Ajovos, 
Alabamos, Arizonos, Arkanza
so, Šiaurės Dakotos, Pietų Da
kotas, Ilinojaus, Indianos, Jutos, 
Kanzaso, Kentukio, Kolorado, 
Luizianos, Mičigano, Mineso
tos, Misisipės, Misūrio, Monta
nos, Nebraskos, Nevados, Niu 
Meksikos, Ohajo, Oklahomos, 
Teksaso, Tenesio, Vajomingo ir 
Viskonsino valstijose.

DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti vi
si mokyklinio amžiaus jaunuo
liai (6 -18 m.). Atkreipiame dė
mesį, jog šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos lankymas ar na
rystė lietuviškose organizacijo
se nėra būtina sąlyga. Mažie
siems konkurso dalyviams gali 
padėti vyresni šeimos nariai, 
mokytojai.

Projektą galima kurti indivi
dualiai arba grupėje.

UŽDUOTIS

Konkursui reikia sukurti pro
jektą "Kaip aš garsinčiau Lietu
vos vardą" ir jo  lietuvišką arba 
anglišką aprašymą atsiųsti į LR 
Generalinį konsulatą Čikagoje. 
Projektas, šiuo atvej u, yra apgal
votas planas, kaip garsinti Lie
tuvos vardą savo mieste, mokyk
loje, valstijoje arplačiau. Jis gali 
apimti pačias įvairiausias sritis 
- kultūrinę, verslo, mokslo, tech
nologijų, sporto, turizmo, ži- 
niasklaidos ir t.t.

Projektą reikėtų pavadinti, jo 
aprašyme nurodyti vykdymui 
reikalingas priemones, vietą(- 
as)/erdvę, kur jis turėtų būti įgy
vendinamas, aprašyti idėją, vyk
dymo eigą, nurodyti tikėtiną re
zultatą arba kokia žmonių gru
pė išgirstų apie Lietuvą projek
tą įgyvendinus. Taip pat galima 
pridėti vaizdinės medžiagos, 
brėžinių, schemų, filmukų, ma
ketų ir kitų priedų, padedančių 
geriau pristatyti projektą.

Siųsdami projekto aprašy
mą nepamirškite nurodyti sa
vo vardo ir pavardės, amžiaus, 
adreso ir telefono, projekto pa
vadinimo, projekto aprašo lapų 
skaičiaus ir, jei yra, kitų priedų

PRENUMERUOKITE D 77? UI

skaičiaus. Jei projektą pristato 
moksleivių grupė, nurodykite vi
sų kitų gmpės narių vardus, pa
vardes ir amžių.

KONKURSO DATOS

Projekto aprašymą į LR Ge
neralinį konsulatą Čikagoje at
siųsti iki 2009 m. balandžio 27 
d. adresu: 211 East Ontario Stre
et, Suite 1500, Chicago, IL 
60611.

El. paštas: admin@ltcons- 
chi.org. Fax: 312-397-0385

Konkurso nugalėto jai skel
biami 2009 m. gegužės 8 d., 
tuomet bus skelbiama ir prizų 
įteikimo data.

VERTINIMO KOMISIJA

LR generalinė konsule Čika
goje Skaistė Aniulienė, įmonės 
"Food Depot International" pre
zidentė Angelė Kavak, dienraš
čio "Draugas" vyriausioji redak
torė Dalia Cidzikaitė, Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkas 
Ramūnas Astrauskas, "Inurhaus, 
Ine." vadovas bei Lietuviškojo 
Rotary klubo Čikagoje prezi
dentas Saulius Janušonis ir kiti 
apdovanojimus įsteigusių įmo
nių bei organizacijų atstovai.

APDOVANOJIMAI

Projektai bus apdovanojami 
šiose nominacijose:

Originaliausias projektas 
bus apdovanotas D raudim ų 
brokerių kompanijos "Insur- 
haus, Ine." įsteigtu prizu - ran
kų darbo meno kūriniu ir dova
nų kortele;

Realiausiai įgyvendinamas 
projektas bus apdovanotas Fo
od Depot International įmonės 
įsteigtu prizu - lietuviškų mais
to produktų krepšeliu ir S200 
vertės dovanų kortele;

Šauniausią vaikišką pro
jektą, sukurtą ne vyresnio nei 
10 m. amžiaus mokinio, muzi
kos grotuvu "Apple iPod nano" 
(8 GB) apdovanos LR Genera
linis konsulatas;

Už šauniausią visai šeimai 
skirtą projektą bus dovanoja
mas fotoaparatas. Prizą įsteigė 
Goodwill Insurance, Mortgage 
ir Real Estate;

Tautiškiausio projekto au
toriui bus įteiktas Lietuvių fon
do įsteigtas apdovanojimas - ke
lialapis į jaunimo stovyklą "Dai
nava";

Versliausas projektas bus
apdovanotas Lietuviškojo Rota
ry klubo Čikagoje įsteigtu prizu 
- rankų darbo meno kūriniu ir 
dovanų kortele.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ- $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.00

mailto:admin@ltcons-chi.org
mailto:admin@ltcons-chi.org


10 * DIRVA * 2009 m. vasario 10 d. *
Ž IN IO S  IŠ  L IE T U V IŠ K Ų J Ų  T E L K IN IŲ

LIETUVIŠKI ŠVENTINIAI RENGINIAI ČIKAGOJE
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas Čikagoje 
maloniai kviečia į žinomo ver
slininko ir fotografo Mariaus 
Jovaišos fotografijų  parodą 
"Neregėta Lietuva". Lietu
vos vardo tūkstantmečiui bei 
nepriklausom ybės atkūrimo 
dienos minėjimui skirta paro
da vyks "River East Art Cen
ter" galerijoje (435 East Illi
nois Street, Chicago, TL 60611) 
nuo kovo 11 d., 6 vai. vakaro, 
iki kovo 14 d. 6 vai. vakaro. 
Įėjimas nemokamas.

Pasinaudodami proga pri
mename, jog kovo 8 d., sek
madienį, 3 vai. popiet "Harris 
Theater" (205 E. Randolph 
D rive, C hicago, TL 60601) 
vyks šventinis Lietuvos tūks
tantmečiui bei nepriklausomy
bės atkūrim o dienai skirtas 
koncertas "G ratu lation cs  
Lithuaniac". Jame pasirodys 
Čikagos lietuvių meno ansam
blis "Dainava" bei pianistųZu-

Lietuvos vaikų globos bū
relis "Saulutė" sausio 24 d. Lie
tuvių centre Lemonte, TL, pa
kvietė Čikagos ir jos apylinkių 
gyventojus į labdaros koncertą, 
kuriame koncertavo Vilniaus 
styginių kvartetas ir pianistas 
Dainius Vaičekonis. PLC Lietu
vių dailės muziejaus salė buvo 
pilnutėlė, vėlavusieji į koncertą 
net neberado vietos atsisėsti. Ne
dažnai pas Čikagos lietuvius at-

bovų duetas iš Lietuvos.
Čikagos kultūros centre (78 

E Washington S t, Chicago, TL 
60602) vis dar galima pasigėrė
ti dviejų žinomų Lietuvos gra
fikių, E. Vertelkaitės bei B. Zo- 
kaitytės, darbais. Nemokama 
paroda veiks iki kovo 29 d.

O visus m okyklinio am
žiaus jaunuolius kviečiame da
lyvauti proginiame konkurse 
"Kaip aš garsinčiau Lietu
vos vardą", kuriam reikia su
kurti projektą bei jo  aprašymą 
atsiųsti į generalinį konsulatą 
Čikagoje iki balandžio 27 d. 
Šeši laimėtojai bus apdovano
ti šauniais, vertingais prizais.

Daugiau informacijos apie 
šiuos renginius galima rasti ge
neralinio konsulato Čikagoje 
intemetinėje svetainėje, adre
su www.konsulatas.org , nau
jienų skiltyje.

LR Generalinio konsulato Čika
goje informacija

vyksta tokio aukšto lygio muzi
kantai. Kas klausė koncerto, li
ko sužavėti ne tik puikiai parink
ta muzika, bet ir profesionaliu 
muzikantų darbu.

Sausio 25 dieną vyko labda
ros organizacijos "Vaiko vartai 
įmoksią" dešimtmečio derliaus 
pietūs. Juose dalyvavo daug 
žmonių, kurie negali būti abe
jingi vaikų skausmui ir prisidėti 
prie Lietuvos vaikų gerovės.

ČIKAGOS LIETUVIAI RAŠĖ KETVIRTĄJĮ DIKTANTĄ

Lietuvių studentų asociacijos sukviesti konkurso dalyviai.

Sausio 24-osios naktį, 3:00 
vai., LR Generalinis konsula
tas Čikagoje surengė ketvirto
jo  Nacionalinio diktanto rašy
m ą Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Ši lietuvių kalbos puoselė
jimo akcija kasmet darosi vis 
populiaresnė. Į pirmąjį užsie
nyje surengtą diktanto rašymą
2007 m. susirinko 8 žmonės,
2008 m. diktantą rašė dvigu
bai daugiau lietuviųkalbos en
tuziastų- 16, o šiemet viso pa
saulio lietuvių šventėje daly
vavo net 27 Čikagos lietuviai.

Kaip ir praėjusiais metais, 
Čikagos priemiestyje įsikūru
si lietuvių įmonė "Goodwill

Tsurance, Mortgage ir Real Es
tate" įsteigė apdovanojimą ge
riausiai Nacionalinį diktantą 
2009 m. Čikagoje parašiusiam 
lietuviui. Jam verslininkai do
vanos prabangų plunksnakotį.

Džiugu, kad šiemet diktan
to rašymu susidomėjo ir gražus 
būrys išeivijos jaunimo. Lietu
vių studentų asociacija Ilino
jaus universitete Čikagoje įPa- 
saulio lietuvių centrą sukvietė 
savo narius, draugus, bičiulius 
ir kartu rašė gimtosios kalbos 
diktantą. Geriausiai diktantą 
Čikagoje parašiusiam mokslei
viui arba studentui organizaci
ja įsteigė apdovanojimą- suve
nyrinius marškinėlius.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 vai. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimų i i  skelbimų kreiptis di. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718 ) 479 -8923 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

http://www.konsulatas.org
mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 21 d., šeštadienį, 6:30 v.v. - Nepriklausomybės 
šventės minėjimas / koncertas Dievo Motinos parapijos vir
šutinėje salėje.

Vasario 22 d., sekmadienį 9:45 v. r. Vėliavų pakėlimas Dievo 
Motinos šventovės aikštėje. M inėjimą rengia JAV LB Cleve- 
lando skyriaus valdyba.

VASARIO 28 d., šeštadienį 6:30 v.v. Šv. Jurgio parapija ruošia 
"Reverse Raffle", kuris įvyks Lietuvių namuose, įėjimas tik su bi
lietais. Dėl informacijos skambinkite į kleboniją (216) 431-5794.

S T. P E T E R S B U R G , F L

PILIEČIŲ PRIĖMIMAS 
KONSULINIAIS 

KLAUSIMAIS

Lietuvos konsule Renata 
Radvilaitė atvyksta į St. Pe- 
tersburgąš.m. vasario mėn. 26 
ir 27 dienomis. Jeigu yra as
menų, kurie norėtų atnaujinti 
savo pasus arba pakalbėti su 
konsule kitais reikalais, pa
skambinkite arba pasiųskite E
mail Algimantui Kamavičiui. 
Jeigu kas nors norėtų daugiau 
inform acijos iš New York’o 
konsulato, turi kreiptis įh ttp :/ 
/www.ltconsny.org/

N orinčius dalyvauti p ri
ėmime prašau registruotis pas 
Lietuvos Garbės Konsulą va
karinei Floridai A lgim antą  
Karnavičių, tel. (727) 895
4811 arba LTConsulFL@ba- 
yprintonline.com nurodant sa
vo vardą, pavardę, kokios kon
sulinės paslaugos pageidauja
ma, kurią dieną ir kuriuo laiku 
Jums patogiau atvykti. Priėmi
mas bus St. Petersburgo Lie
tuvių klubo patalpose, 4880
46th Ave. North, St. Peters
burg, Florida.

KULTŪRINGAS RENGINYS

Sausio mėn. 7 d. Lietuvių 
klubo kultūros būrelis klubo sa
lėje surengė poeto Jono Aisčio 
minėjimą. Būrelio pirmininkė 
Angelė Kamiene, suminėjusi ki
tus Kultūros būrelio renginius ir 
jų  datas, pakvietė prof. Bronių 
Vaškelį prie mikrofono, sakyda
ma, kad profesorius yra skaitęs 
mūsų visuomenei daug įdomių 
paskaitų, o šį kartą galėsime pa
siklausyti apie gyvenimą ir kū
rybą poeto Jono Aisčio.

Aistis gimė 1904 metais 
Kampiškių dvare, Aukštosios 
Panemunės valsčiuje. 1907 m. 
su tėvais išsikėlė į Rumšiškes. 
Jo mama tikėjo, kad Jonukas 
bus kunigas. 1919 m. jis įsto
jo į Aušros gimnaziją Kaune. 
Kadangi tėvai nebuvo turtin
gi, tai jis išgyvendavo duoda
mas pamokas kitiems m oki
niams. Gimnazijoje jis buvo

vien trejetukų mokinys. Baigęs 
gimnaziją, studijavo lituanis
tiką Vytauto Didžiojo univer
sitete. 1936-1940 m. Grenob
lio universitete, Prancūzijoje, 
gilino literatūros studijas, jas 
baigdamas daktaro laipsniu. 
1944-1946 metais dirbo Nicos 
archyvuose ir Paryžiaus N a
cionalinėje bibliotekoje. 1946 
m. atvyko į Ameriką. Iki 1952 
metų mokytojavo, dėstydamas 
prancūzų ir ispanų kalbas, o 
vėliau, Elenos Kačinskienės 
dėka, gavo darbą Kongreso 
bibliotekoje Washingtone. Mi
rė 1973 m.

Prof. B. Vaškelis paminėjo, 
kad Aistis anksčiau pasirašinė
davo Jonas Kossu-Aleksandra- 
vičius arba Jonas Kuosa-Alek- 
sandriškis, o nuo 1952 metų su
trumpino savo pavardę į Joną 
Aistį.

Kalbėdamas apie jo  poezi
ją  ir išleistas Lietuvoje ir Ame
rikoje poezijos knygas, profe
sorius suminėjo, kad už "Už
gesę Chimeros Akys" poezijos 
knygą 1937 m. jis gavo Lietu
vos valstybinę literatūros pre
miją. Aistis davė tiek daug mū
sų literatūrai, kad jam  lygaus 
nėra. Jis tapo populiariausiu 
Lietuvos lyriku. Profesorius 
suminėjo ir apibudino visas 
Aisčio išleistas knygas. Savo 
paskaitą užbaigė Nykos Niliū- 
no žodžiais: "Aistis gimė ir au
go kaip Anderseno pasakos 
bjaurusis ančiukas, o poezijos 
ežere išplaukė kaip elegantiš
ka gulbė".

Baigus prof. B. Vaškeliui 
savo paskaitą, Kultūros būre
lio nariai paskaitė Aisčio eilė
raščius: "Augo sode" - Danu
tė Mažeikienė, "Miškas ir lie
tuvis" ir "Pastoralė" - Angelė 
Kamiene, "Peizažas" ir "Kryž
kelė" -AlvitąKerbelienė, "Ši
lainė" ir "Vienas kraujo lašas" 
- Stasė Vaškelienė, "Lopšinė" 
ir "Serenada" - Jadvyga Gied
raitienė, "Paprastas Gyveni
mas" ir "Draugystė" - Roma 
Mastienė ir "Man tave" - Al
binas Kamius.

IŠLYDĖJOM 
A.A. RŪTĄANELAUSKIENĘ

Gruodžio antros dienos ry
tą  trys, o gal net keturios lo- 
sangeliečių kartos - lietuviai ir 
kitataučiai, nuliūdę ir susikau
pę, susirinko į gėlėse pasken
dusią šv. Kazimiero šventovę 
Amžinybėn išlydėti a.a.Rūtą 
Anelauskienę - Mockutę. Kun. 
Tomas Karanauskas pravedė 
laidotuvių apeigas - pasakė 
jautrų pamokslą, atlaikė gedu
lingas Mišias.

Vargonai verkė po muziko 
Viktoro Ralio pirštais, giedojo 
solistai Antanas Polikaitis, Vita 
Polikaitytė-Vilkienė, Laimutis 
Dovydaitis ir parapijos choras.

Ilgiausia vilkstine mašinų 
lydėjo Velionę į Forest Lawn 
kapines, kur po paskutinio pa
laiminimo ir sugiedojus "Ma
rija, Marija" ir Lietuvos Him
ną, Rūta Anelauskienė amži
nam poilsiui prisiglaudė prie 
sūnelio Andriuko. Gilus tikė
jim as am žinuoju gyvenim u 
amžiams sujungė M otiną su 
mylimuoju sūneliu. Liūdėti li
ko vyras Rimas, sūnūs Marius 
ir D anius - abu verti tėv ų  
džiaugsmo ir pasididžiavimo, 
sesuo Vilija Karalienė, brolis 
Gintaras ir kiti artimieji. Iš Či
kagos, drauge ten gyvenančiu 
sūnum Marium, į laidotuves 
atskrido ir jo sužadėtinė Indrė 
Žukauskaitė.

Po gedulingų pietų parapi
jos salėje, daugybė kalbėtojų 
su giliu nuoširdumu prisiminė 
Rūtos įnašą į jų  asmeninį arba 
organizacinį gyvenimą. Kalbė
jo  apie jos kilnų būdą ir gerą 
širdį, apie jos gilų ir niekuo
met nesvyruojantį tikėjim ą. 
Dauguma atsisveikintojų pa
brėžė ir kartojo, kaip ištikimai 
Velionė buvo pasišventusi sa
vo šeimai, kaip gražiai išauk
lėjo ir užaugino savo sūnus.

Tautinių nam ų valdybos 
pirmininkas Aloyzas Pečiulis, 
kuris pravedė atsisveikinimų 
eigą, kalbėjo pats paskutinis.

“ ...Išdalintose laidotuvių 
kortelėse skaitėm, kad Dievas 
Jai atlygins už Jos pasiaukoji
m ą šeimai. Dievas Rūtai atly
gins už daug daugiau - už tai, 
kad Ji nuoširdžiu darbu prisi
dėjo prie organizacijų, klubų 
ir būrelių. Norėjosi verkti, kai 
laidotuvių procesija važiavo 
pro Los Angeles lietuvių Tau
tinius namus, nes tokie buvo 
lyg dar vienas Rūtos vaikas, 
kuri j į  augino, globojo ir labai 
rūpinosi jo likimu. Čia ir turė
jau  didelę garbę ir malonumą 
Rūtą artimai pažinti. Dešimtį 
metų kartu dirbome Tautinių 
namų valdyboje. Rūta ėjo val
dybos sekretorės pareigas, ku
rias atliko su ypatingu kruopš
tumu ir pasiaukojimu. Čia te
ko pažinti ją, kaip tikrą Lietu
vos patriotę, žm ogų aukštos 
moralės ir tvirtų principų. Pri
simenu, kai ruošdavome meti

niams narių susirinkimams, j i 
nai ne tik rūpinosi, kad visi rei
kalingi dokumentai būtų pa
vyzdingai paruošti, bet kad ir 
Tautinių namų salė būtų tinka
mai išdekoruota lietuviškoje 
dvasioje. Kartą, kai Rūta jau 
rimtai sirgo, paklausiau, argi 
taip daug reikia puošti, pakaks 
kiek yra. Jinai man atsakė, kad 
kitaip negali, kad čia jos pa
reiga. Kai Tautiniai namai bu
vo įvelti į teismo bylą ir pus
antrų metų reikėjo kovoti dėl 
jų  išlikimo, Rūta ypatingai per
gyveno ir pašventė šimtus va
landų viską ruošdama ir rūpin
damasi, kad Tautiniai namai iš
liktų stiprūs, geroj finansinėj 
padėty, kad išsipildytų steigė
jų  svajonės ir ilgai tarnautų da
bartinei ir busimom lietuvių 
kartom ...”

Tautinių nam ų valdybos 
pirmininkas savo žodį užbai
gė pažadu, kad likusieji valdy
bos nariai toliau tęs Rūtos dar
bus, nors užpildyti Jos vietą 
nebus lengva.

Ir tai yra šventa teisybė.
Rūta Šakiene

Labai. ląukiąin

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ii1 kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ii' sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio 
klasto angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai 
mažiau begauna. Dzrvof tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. D irvą  ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą D irvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ii' Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai D frra r skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą  savo artimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai’ kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Df/vas skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą  Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejatim u ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą 
kulią lengva iškirpti, užpildui ir mums atsiųsti.

D emos leidėjai

Pavai'dė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zio

Tel. numeris

DIRVAI
AUKOJO

E.Jarasūnas, Santa Monica, C A .. 100

C. Satkas, Kirtland, O H ................ 100

A. Sutkus, Beverly Shores, IN .... 100

J.Raibys, Ventura, C A .................... 45

S.Dimas, Middle Vili., N Y ............ 30

J. Ardys, Fairview, PA ..................... 25

A. Pautienis, Richmond Hts., OH . 25

B. Račkauskas, Chicago, I L ........... 25

B.Flynn, Madeira, OH ...................20

S.Petravičius, Rancho Palos 

Verdes, C A ..................................... 20

E. Sluder, Centennial, C O ...............20

KSvetoraitis, Jamaica, N Y ........... 20

K. Biliūnas, Willowick, O H ............15

S.Ignatavičius, Cleveland, O H ...... 15

D. Jurgutis, W.Bloomfield, M I .....  15

F. Misiūnas, Stuart, F L ..................  15

RGedeit, Chatham, I L ................... 10

I. Juodišius, Cleveland, O H .............10

J. Kavaliūnaitė, Barberton, OH ...... 10

A.Gudaitis, Ormond Bch., F L ......... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

file:///www.ltconsny.org/
mailto:LTConsulFL@ba-yprintonline.com
mailto:LTConsulFL@ba-yprintonline.com
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Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI MULIOL1UI - 216-387-3204
linas@ flxlerrealty .com

www.CIcvrfiindtfousingMarkct com 
www.LyiulburalOtriotfaincs.cani 

.Euclid-Homes.oont
w «  w., R ichm ond-Hc • g hts.- H<t»nes.coin 

www.M ayfKM Hoines.net 
w w u.Ptppcr-P ikc-Hoincs.com  
www .SouthEuclidH om ci.com

w w w . Bc.ich woti4-Oh io- Homes, com  
www.FixterRcaky.com

Flxler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

LIETUVOJE IŠLEISTA LIETUVOS HIMNO PARTITŪRA 
KOMP. V. JAKUBĖNO DRAUGIJOS VILNIUJE LEIDINYS 

Edvardas Šulaitis

Praėjusiais metais Lietuvos 
laisvės žadintojas dr. Vincas 
Kudirka minėjo dvigubą su
kaktį. Šis vyras, kaip žinoma, 
yra "Tautiškos giesmės" (ji vė
liau tapo Lietuvos himnu, ku
ris yra giedamas valstybinių 
švenčių proga) autorius.

Šių metų pradžioje Vilniu
je  veikianti kom pozitoriaus 
Vlado Jakubėno draugija išlei
do leidinį, pavadintą "Lietuvos 
himnas - partitūra, orkestruo- 
ta čikagiečio kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno 1965 metais 
Čikagos lietuvių operos užsa
kymu". Smagu, kad 1981 m. 
Čikagoje įsteigtos komp. VI. 
Jakubėno draugijos (pirm. Ed
vardas Šulaitis) gražiai tęsia 
jos skyrius Lietuvoje (vado
vauja Irena Skomskienė).

Šiame didelio formato 12 
puslapių turinčiame sąsiuvi
nyje šeši puslapiai skirti gai
dom s, o likusieji išsam iam  
leid inio  sudarytojos Irenos 
Skomskienės rašiniui "Tautiš
ka giesmė "Lietuva, Tėvyne 
mūsų" nacionalinės kultūros 
ir valstybės likime".

Čia autorė bando atsekti 
šio kūrinio gimimą ir jo  pra
eitį. Yra rašoma, kad istorijos 
lūžyje sukurta V. K udirkos 
"Tautiška giesmė", pirmą kar
tą publikuota Mažosios Lie
tuvos periodikoje ("Varpas", 
1898 m., 6 nr.) su prierašu: 
"G aidas ir žodžius sudėstė 
V.K.", užgimė ir pasklido tuo 
pačiu laiku, kai Vilniuje caro 
įsakymu buvo atidengti du pa
m inklai L ietuvos naik in to 
jam s ir niokotojams - M urav
jovui korikui ir Jekaterinai II 
"už vakarinių žemių prijungi
m ą prie Rusijos".

Yra pateikiama įdomių de

talių, kaip "Tautiška giesmė" 
išliko iki Nepriklausomybės 
pradžios, kai buvo paskelbta 
Lietuvos himnu.

Teigiama, kad V.Kudirkos 
"Tautiška giesmė", pervardin
ta Lietuvos himnu, buvo visą 
laiką gyva ir Amerikos lietu
vių širdyse.

Irena Skom skienė rašo: 
"A m erikoje v isų  lietuviškų 
renginių, siekiančių lietuvių ir 
amerikiečių susiartinimo, m e
tu taip pat nebuvo apsieinama 
be Lietuvos himno. Kad him
no orkestruočių buvo ne vie
na ir jos visos buvo grojamos 
iki 1965 m., liudija Vladas Ja- 
kubėnas: "Čikagos lietuvių  
opera m an užsakė naują Lie
tuvos himno orkestruotę, ku
ri tu rė jo  b ū ti pakankam ai 
įspūdinga, bet tauri, be pigių 
fanfarinių efektų, kaip tai bū
davo ligšiolinėse čia esamo
se orkestruotėse. Atrodo, kad 
minima prasme tai bus ir pa
vykę. Lietuvos himno partitū
ros originalas priklauso Čika
gos lietuvių operai ir, reikia 
manyti, bus paskolinti iškil
mingomis progomis m ūsų or
ganizacijų rengiamiems kon
certams ir minėjimams" (Ai
dai, 1965, 7 nr.). (LietuviųOpe
ra, ruošdama žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimą 1965 m. birželio 13 
d. su G. Verdi “Requiem” kūriniu, 
užsakė komp. Vladui Jakubčnui 
suorkestruoti Lietuvos himną, kuris 
ir buvo atliktas grojant Čikagos sim
foniniam orkestrui. Red.)

Be to, Vladas Jakubėnas, 
kai dar gyveno Kaune ir buvo 
Filharm onijos valdybos na
rys, labai stengėsi įsteigti Vin
co Kudirkos vardo simfoninį 
orkestrą: "Turėti savąjį, nuo 
operos nepriklausom ą simfo
ninį orkestrą - sena m ūsų m u
zikų svajonė" (Lietuvos aidas, 
1934 09 21). Taip ir įvyko, 
1934 m. rugsėjo 23 d. Kauno 
visuomenė sulaukė naujai įsi
steigusio dr. Vinco Kudirkos 
simfoninio orkestro premje
ros "Metropoliten" salėje. Or
ganizatoriai - d irigentai A. 
M akačinas, J. K arosas, L. 
Hofmekleris ir K. Kaveckas. 
Vladas Jakubėnas negalėjo at
sidžiaugti: "V Kudirkos or
kestras tapo vieta, kur atsi
spindi įvairūs kultūriniai įvy
k ia i, su k ak tu v ės, tau tin ės  
šventės ir t.t. Šį sekmadienį

orkestras paminėjo V. Kudir
kos mirties sukaktuves. Kon
servatorijos vicedirektorius V  
Žadeika nušvietė lietuvių mu
zikos pradus ir V. Kudirkos 
ro lę  jo je"  (L ietuvos aidas, 
1934 12 04). M aterialinės pa
ramos stoka, žinoma, sužlug
dė orkestro gyvavim ą, bet, 
kaip rašė V  Jakubėnas, "nors 
šis simfoninės muzikos kolek
tyvas užgeso, surengęs vos 19 
koncertų, bet, reikia pripažin
ti, kad ir per trumpą laiką j is 
išvarė žym ią simfoninės m u
z ik o s p ro p ag an d o s  vagą" 
(Vairas, 1935, 6 nr.).

Taigi to meto visuomenei 
"Tautiška giesmė" buvo bran
gi vertybė, o jos autorius bu
vo asmenybė - idealas, idėji
nis visuomenės lyderis. Toks 
liko iki šių dienų".

Paskutinės šio rašinio ei
lutės teigia: "Ši "Tautiškos 
giesmės" orkestruotė iki šiol 
rankraščio pavidalu buvo tik 
Čikagos lietuvių operos ko
lektyvo nuosavybė - dabar jau 
leidinio pavidalu bus žinoma 
ir L ietuvoje kaip vertingas 
m ūsų simbolinis muzikos kū
rybos literatūros paveldas.

Šis retas leidinys išleistas 
dr. Juozo Kazicko šeimos fon
do lėšomis. Leidinio fotogra
fas pažymėtas Algis Uškevi- 
čius, dailininkas - A rvydas 
Nekrošius, spausdino "Petro 
ofsetas". Išleistas gražiai, rep
rezentacin ia i. Y ra m inim a, 
kad leidinys skiriamas Vinco 
Kudirkos paminklo Vilniuje 
atidengimo proga.

ARTĖJA KOMP.
VL. JAKUBĖNO SUKAKTIS

Reikia pažymėti, jog  šie
met (gegužės 15 d.) sukanka 
95 metai nuo komp. Vlado Ja
kubėno gimimo. Kažin ar Či
kagoje būtų galimybė ta pro
ga surengti komp. VL Jakubė
no pam inėjim ą?. Lietuvoje, 
be abejo, ši sukaktis nebus 
pra le ista negirdom is. Beje, 
reikia pridėti, jog komp. VI. 
Jakubėnas buvo nuo latin is 
Draugo ir kitos m ūsų spaudos 
nuolatinis m uzikos kritikas. 
Dar ir dabar Čikagoje ir apy
linkėse gyvena nemažas būrys 
buvusių muz. Jakubėno forte
pijono klasės m okinių, ku 
riems turėtų rūpėti jų  žymio
jo  mokytojo pagerbimas.
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