
Jau antri metai kai Lietuva veda derybas su JAV 
firma „Williams International” dėl „Mažeikių naf
tos”, kurią sudaro Mažeikių rafmerija, Būtingės ter
minalas ir Biržų naftotiekis, privatizavimo. Tiesa, 
privatizavimu šį nelabai skaidrų biznį turbūt nederėtų 
vadinti, nes privatizavimas reiškia valstybės turimų 
akcijų pardavimą privatiems savininkams ir nieko 
daugiau. Tuo tarpu „Williams International”, pra
džioje norėjęs pirkti tik trečdalį „Mažeikių naftos” 
akcijų, iškėlė dar visą eilę kitų sąlygų, dėl kurių teko 
keisti net kelis Lietuvos Respublikos įstatymus. Jau 
vien faktas, kad kažkokia užsienio firma nurodo, ir 
gan ultimatyviai, kokie turėtų būti Lietuvos įstaty
mai, o Seimas klusniai pritaria, kelia rūpestį ir įtari
mą. Tiesa, Seimas įstatymus pagal „Williams Inter
national” nurodymus pakeitė vien konservatorių bal
sais, visos kitos partijos pasisakė prieš. Prieš balsavi
mą opozicijos frakcijos paprašė informacijos apie tai, 
kas iš tikrųjų sutarta tose slaptose derybose su „Wil
liams International”. Valdančioji partija taip skubėjo 
vykdyti „Williams International” pageidavimus, kad 
Seimo atstovams susitarimų tekstus išdalino anglų 
kalba. Išversti juos į valstybinę kalbą, kad suprastų ir 
angliškai nemokantieji seimūnai, nebebuvo laiko... 
Tai primena šį tą iš netolimos praeities, tik anuomet 
„pageidavimai” ateidavo iš priešingos pusės ir para
šyti jie būdavo ne anglų, o rusų kalba...

BEVALGANT APETITAS DIDĖJA

Liaudies išmintis sako, kad bevalgant apetitas 
didėja. Ypač nurijus skanų kąsnelį. Panašiai nutiko ir

Šiame numeryje

TAUTOS ŠVENTĖ - BE TAUTOS

Vieno nepavykusio bandymo primesti tautai pralai
mėjimą ženklinančią šventę istorija. Su tautos švente 
istorijos užmarštin nukeliavo ir pataikūniškas tautos 
vado titulas.

APIE NEPRIKLAUSOMYBĖS „RAMPAGE” 
IR „OBERST” KOMITETĄ

O taip pat ir bergždžias pastangas sudemokratinti 
„giminišką vokiškam nacionalsocializmui" Lietuvių 
Aktyvistų Frontą... Ne vien svetima kalba suklupdė 
knygos Lithuania Against Soviet and Nazi Aggres
sion autorių.

TARP AROGANCIJOS IR BANKROTO

Šokdami pagal trečiaeilės JA V firmos užsakytą muzi
ką iš klumpių virsta Lietuvos politikai. O rinkimai ne
be už kalnų...

SKILTYS, LAIŠKAI, SPAUDOS APŽVALGA

LIETUVA „WILLIAMS INTERNATIONAL” KIŠENĖJE
su „Williams International”. Pamačiusi, kad už 150 
milijonų dolerių Lietuva sutinka parduoti trečdalį vi
so „Mažeikių naftos” komplekso ir atiduoti valdyti 
visą kompleksą (nors vien tik naujutėlio Būtingės 
terminalo statyba Lietuvai kainavo beveik tiek pini
gų), „Williams International” panoro jau dviejų treč
dalių akcijų. Tačiau čia. atrodo, ir buvo pirmoji „Wil
liams International" klaida. Iki tol gan santūriai Lie
tuvos ir „Williams”derybas stebėjęs pagrindinis naf
tos tiekėjas Mažeikiams, rusų firma „Lukoil”, protar
piais trumpam laikui pertraukdavo naftos tiekimą, 
tuo abiem derybų pusėm primindama, kad ir ji nori 
būti šio amerikiečių ir lietuvių sandėrio dalininke. 
Tačiau pamačiusi, kad amerikiečiai gauna du trečda
lius akcijų, o Lietuvai nebelieka nė trečdalio (nes 18 
% akcijų turi privatūs savininkai), „Lukoil” nutraukė 
naftos tiekimą Mažeikiams. Tada „Williams Interna
tional” vadovai skubiai nuvyko į Vieną, derėtis su ten 
esančiais „Lukoil” firmos vadovais. Tačiau derybos 
nebuvo sėkmingos, rusai norėjo trečdalio „Mažeikių 
naftos” akcijų paketo. Netrukus po to įvyko savotiška 
„Williams International” „kapituliacija”: amerikiečių 
firma atsisakė reikalavimo jai vėliau parduoti du 
trečdalius akcijų ir pasitenkino 51%. Tačiau „Luk
oil” to negana. Jie išdidžiai pareiškė, kad nuo preten
zijų dalyvauti „Mažeikių naftos” biznyje atsisako, o 
naftos tiekimo Mažeikiams sustabdymas nereiškia 
boikoto. Nežiūrint visų akibrokštų, „Lukoil" ir toliau 
pasiryžusi parduoti naftą, bet tik kitokiomis sąlygo
mis: jeigu Lietuva už naftą mokės daugiau, negu už 
ją mokama Ventspilyje ar Gdanske...

KAIP „WILLIAMS INTERNATIONAL” 
SUSIRADO LIETUVĄ?

Šiuo metu Lietuvos sandėris su „Williams Inter
national” firma jau pasirašytas, „Mažeikių naftą” jau 
valdo Williams žmonės. Atsisakiusio šį Lietuvai ne
naudingą sandėrį pasirašyti Rolando Pakso vyriausy
bės taip pat jau nebėra. Jos vietoje yra nauja konser
vatorių vyriausybė, vadovaujama Andriaus Kubi
liaus. To paties Kubiliaus, kuris dar neseniai, ginda
mas Lietuvą į finansinę krizę įklampinusio G. Vag
noriaus vyriausybę, mokė Prezidentą kaip reikia gy
venti...

Lietuvos gyventojų dauguma neskaidriam san
dėriui su „Williams’u” nepritaria. Juos kankina ir, at
rodo, dar ilgai kankins daugelis neatsakytų klausimų. 
Turbūt pats pirmas toks neatsakytas klausimas - kaip 
„Williams International” atrado Lietuvą? O gal tiks
liau būtų klausti, kaip Lietuva susirado „Williams In
ternational”? Dar pačioje ilgai užsitęsusių derybų 
pradžioje G. Vagnoriaus vyriausybės ministrai, ypač 
ūkio ministras Vincas Babilius, gyrė ir šlovino šią 
Amerikos firmą. Esą tai didžiulis, galingas, daug 
patirties ir resursų turintis strateginis investuotojas. Į 
kritišką Lietuvos žurnalistų klausimą, kodėl tokia 
žymi ir galinga firma nori „Mažeikių naftą” gauti be
veik pusvelčiui, o visą atsakomybę dėl modernizavi

mui reikalingų lėšų sukrauti ant Lietuvos pečių. V. 
Babilius atšovė, kad „Williams International” taip 
pat daug kuo rizikuoja. Ji rizikuoja savo geru vardu! 
Aš ir dabar dar negaliu suprasti, kodėl pagrindinis 
Lietuvos derybininkas, užuot šitokius kritiškus klau
simus panaudojęs tam, kad Lietuva išsiderėtų geres
nes sąlygas, pats taip entuziastingai (ir naiviai!) gynė 
„Williams International” reikalus. Lyg jis būtų ne 
Lietuvos derybininkas, o gerai apmokamas „Willi
ams International" advokatas...

Kitas nemažiau jautrus ir svarbus klausimas - 
kodėl buvo nutrauktos privatizavimo varžytinės, ku
riose galėtų dalyvauti kiekviena suinteresuota firma? 
Būdami opozicijoje konservatoriai dažnai priekaiš
taudavo valdžioje esantiems darbiečiams dėl uždarų 
varžytinių ar specialių, vienam varžovui tinkamų jų 
sąlygų. Tačiau atėję į valdžią konservatoriai tuos pa
grįstus priekaištus, atrodo, patogiai pamiršo ir tęsia 
savo pirmtakų pradėtą „tradiciją”.

Tiesa, pradžioje buvo planuotos atviros privati
zavimo varžytinės. Buvo net pasamdyta prancūsų fir
ma „Banque Paribas”, kad nustatytų „Mažeikių naf
tos” vertę ir padėtų Lietuvai derybose bei varžytinė
se. Tačiau vėliau šitų brangiai kainavusių paslaugų 
buvo atsisakyta, o vietoje atvirų varžytinių pasirinkta 
viena vienintelė Lietuvai priimtina firma „Williams 
International”. Tokį atvirą savo pačios propaguotų 
principų sulaužymą konservatorių vyriausybė bandė 
aiškinti noru neprileisti prie varžytinių rusų firmų ir 
tuo išvengti per didelės Rusijos įtakos Lietuvos eko
nomikai. Pagal kai kurių Vagnoriaus ministrų mėgtą 
kartoti posakį, „neprileisime Ivano prie naftos krane
lių”. Tarsi tas „Ivanas” iš Rusijos naftotiekiu atsru- 
venančios naftos kranelių pats negalėtų užsukti Rusi
jos pusėje.

Visiems, kurie dar tiki šitokiu naivumo ribas per
žengiančiu argumentu, siūlyčiau pagalvoti apie štai 
kokią galimybę. Bandžiusi apsisaugoti nuo Rusijos 
įtakos ir todėl „Mažeikių naftos” nuosavybę perlei
dusi amerikietiškai „Williams International” firmai 
Lietuva vieną gražią dieną sužino, kad „Williams In
ternational” už geresnę kainą ją parduoda kad ir tai 
pačiai rusų „Lukoil" bendrovei. Sakysite, kad toks 
scenarijus neįmanomas. O iš kur jūs žinote? Juk su
tartis slapta. Tai kodėl viena iš slaptumo priežasčių 
negali būti kaip tik tokie mūsų „strateginio investuo
tojo” ateities planai?...

Nesu dabar visai tikras, bet mano atmintis sako, 
kad būtent Seimo pirmininkas V. Landsbergis buvo 
pirmasis, kuris į apyvartą paleido dar vieną svarų ar
gumentą už tai. kad „Mažeikiu naftai” strateginiu in
vestuotoju turėjome pasirinkti ne bet kokią Vakarų 
firmą, o būtinai amerikiečius. Esą stambaus Ameri
kos kapitalo atėjimas į Lietuvą užtikrins ir Lietuvos 
saugumą. Nenorėdama prarasti savo kapitalo Ameri
ka gins ir globos Lietuvą.

Argumentas iš tiesų įdomus, tik galbūt ne visai

(tęsinys 15-me psl.)
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AR IR MES PERRAŠYNĖSIME ISTORIJĄ?

Apie 1941 m. sukilimą, Laikinąją vyriausybę ir 
LAFą (Lietuvių Aktyvistų Frontą) jau daug rašyta. 
Daugiausia tai asmenų, kurie patys tuose įvykiuose 
dalyvavo, prisiminimai. Nenuostabu, kad prisimini
mai kartais būna netikslūs, tendencingi, kad jų auto
riai stengiasi savo veiklą pagražinti ir sureikšminti. 
Apie tai plačiai Akiračiuose rašė istorikas S. Sužiedė
lis ( 1991 m. nr. 9. 10, ir 1996 m. nr. 1, 2).

Dabar vėl grįžtama prie tų pačių įvykių aprašy
mo. LAFo įpėdiniai frontininkai nori, kad Lietuvos 
seimas įteisintų 1941 m. Laikinąją vyriausybę ir pri
pažintų, kad 1941 metais Lietuva buvo atstačiusi 
nepriklausomybę ir buvo nepriklausoma iki Laikino
sios vyriausybės veiklos nutraukimo. Tuo tikslu jie 
pakvietė abejotinos reputacijos istoriką, buvusį Isto
rijos instituto partorgą, A. Liekį parašyti knygą, kuri 
padėtų Seime prastumti reikiamus įstatymus, „įtei
sinti” Laikinąją vyriausybę, o sukilimo datą paskelbti 
valstybine švente.

Drauge (nr. 194, 195 ir 196, 1999) A. Liekis ap
rašo būsimos knygos turinį, kurį skaitant susidaro įs
pūdis, jog autoriui daugiau rūpėjo užsakovų nuo
pelnų kėlimas, nemalonių faktų „pagražinimai”, o ne 
objektyvus faktų nagrinėjimas. Knygos tikslas aiškus 
- paveikti Seimą priimti palankius sprendimus.

Be abejo, dėl kontroversinių išvadų toje būsi
moje knygoje turės progos pasisakyti istorikai. Ta
čiau jau dabar galima pastebėti didelį skirtumą tarp, 
pavyzdžiui, istoriko S. Sužiedėlio išvadų apie LAFą, 
sukilimą bei Laik. vyriausybę ir A. Liekio aiškinimų.

A. Liekis ne kartą pabrėžia, kad LAFas organi
zavo sukilimą ir jam vadovavo, paruošė sukilėliams 
instrukcijas. Galbūt kai kurie partizanų daliniai Kau
ne ir gavo tokias instrukcijas, bet provincijoje to ko
ordinavimo nesimatė, kiekvienas veikė, kaip išmanė. 
Buvo daug sauvaliavimo, kaip, pvz., Lietūkio garažo 
įvykis bei kiti antižydiški išsišokimai ar sąskaitų 
suvedinėjimas su įtariamais kolaboravimu su sovietų 
valdžia. Provincijoje LAFo instrukcijas ne daug kas 
matė ar apie jas negirdėjo. Aš. pavyzdžiui, buvau Kė
dainių apskrities Lietuvos Laisvės Kovotojų S-gos 
vadovas, bet jeigu nebūčiau turėjęs tiesioginio ryšio 
su LLKS-gos centru Kaune, mes apie ruošiamą suki
limą ir veiklos instrukcijas būtume nieko nežinoję. 
Todėl neteisingas yra A. Liekio tvirtinimas, kad:

Apskrityse, rajonuose buvo sudaryti centrai, ku
rie prasidėjus sukilimui, turėjo vadovauti savaran
kiškai: tokia sistema turėjo padėti išsaugoti vadavie
tes ir tuo atveju, jei vieną kurią jų okupantai sunai
kintų.

Pasipriešinimas okupantui buvo natūrali didžio
sios lietuvių tautos dalies išraiška ir jis augo, stip
rėjo, nepaisant okupanto smurto. Reikėjo tik organi
zatoriaus, šauklio kovon. Tokiu buvo LAF.

A. Liekis paviršutiniškai apeina žydų klausimą. 
Girdi, mes čia niekuo dėti, kalti okupantai, kurie su
priešino lietuvius su žydais, tačiau jis nemini LAFo ir 
Laik. vyriausybės raginimų žydams kartu su sovietų 
kariuomene bėgti iš Lietuvos. Kitaip sakant, ragini

mų atsikratyti žydais. Žinant to meto įkaitintą atmos
ferą, tuoj po masinių trėmimų ir sovietinio teroro, 
tokie raginimai reiškė degtuko metimą į benzino sta
tinę.

LANDSBERGIO BĖDA - KRINTANTIS 
POPULIARUMAS

Seimo pirmininko populiarumas niekad nebuvo 
didels, nežiūrint to. kad jam pripažįstami dideli nuo
pelnai atstatant nepriklausomybę. Muzikologas, pa
sidaręs politiku, moka manipuliuoti ir žaisti politi
nį žaidimą, reklamuoti save, nustumti į šoną net vals
tybės prezidentą. Tačiau dėl arogancijos ir polinkio 
kovoti su spauda jis visuomenėje niekada nebuvo la
bai populiams. Dabar, iškilus sklypų pusvelčiui da
linimo skandalui, Landsbergio populiarumas dar la
biau nusmuko. Apie tai žurnale Veidas (nr. 34, 1999) 
rašo R. Grinevičiūtė:

Panašioje situacijoje šiandien atsidūrė Vytautas 
Landsbergis, tiksliau, 10 metų kurtas ir puoselėtas 
tautos tėvo, valstybės skulptoriaus, tauraus pranašo 
politinis įvaizdis. Šio įvaizdžio aerodinaminėms sa
vybėms aiškiai pakenkė Seimo pirmininko bei jo šei
mos narių polinkis kolekcionuoti nekilnojamąjį turtą. 
Publikai buvo pažadėtas dvasingas poetas, o jis 
net rankos negali paduoti - nešuliai trukdo.

Sklypo Žvėryne skandalas - tai aisbergo (ri- 
muojasi, ar ne?) viršūnė. Tikra aistros bedugnė 
slypi po viešumo luobu. Ten ir Anykščiuose pavel
dėtų 5 ha perkėlimo į Vilnių drama, ir jaunųjų at
žalų pirmieji žingsniai lengvatinėmis sąlygomis 
gaunant ir rinkos kainomis parduodant žemės 
sklypus bei dar daug kitų ,, Giminių” scenaristų 
plunksnos vertų ir eilinių miesčionių širdis 
draskau čių dram ų.

Deja, imtos kelti paviršiun, tos dramos ap
nuogino dar vieną V. Landsbergio silpnumą. Aiš
kėja, jog tėtušio priešai apie jį žino daugiau, nei 
jis apie savo nedraugus. Puolamas visais fron
tais, jis tegali atsikirsti senstelėjusiu, nors ir ne
prarandančiu aktualumo anekdotu apie „Šri Lan
kos rytą ”, Tačiau ir šią Gedimino Vagnoriaus 
karjerą pakirtusią istoriją V. Landsbergis pri
verstas skolintis iš ,, šunaujos” - laikraščių, kuri
uos paskaičius vaikams patarė nusiplauti rankas.

Dar labiau ir taip jau menkam Landsbergio 
populiarumui pakenkė slaptas konservatorių 
valdžios sandėris su „Williams International” 
bendrove dėl Mažeikių naftos privatizavimo. Ab
soliuti tautos dauguma šiai konservatorių avan
tiūrai nepritaria. Užtat labai išaugo buvusio prem
jero R. Pakso, viešai pareiškusio, kad tokio Lietu
vai nenaudingo susitarimo jis negalįs pasirašyti, 
populiarumas. Deja, krito ir kažkaip konservato
rių į šią „Williams” aferą įpainioto prezidento V. 
Adamkaus populiarumas. Dar daugiau krito vi
suomenės pasitikėjimas prezidentūra. Iki šiol bu
vusi labiausiai patikima institucija dabar nukrito į 
ketvirtą vietą, pirmenybę užleisdama spaudai, 
bažnyčiai ir sveikatos apsaugai. Štai ką rodo 
„Wilmorus” tyrimų centro apklausos spalio pa
baigoje - lapkričio pradžioje duomenys, neseniai 
paskelbti Lietuvos ryte.

V. Landsbergis kaip buvo, taip ir liko popu
liarumo lentelės apačioje, nors jo populiarumas 
dar labiau sumažėjo; tiksliau sakant, padidėjo ne
populiarumas. Spausdindama šią lentelę Lietuvos 
ryto redakcija pastebėjo, kad „nuo šio politiko
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ima nusigręžti net ištikimiausi jo gerbėjai”. 0 šiuo 
metu daugumą Seime turinti konservatorių partija 
pagal apklausos duomenis po kitų rinkimų turėtų at
sidurti trečoje vietoje, pirmenybę užleisdama Centre 
sąjungai ir darbiečiams.

JAUDINANČIOS VALANDOS SUSITIKIME 
SU SIBIRO LIETUVIAIS

Šią vasarą kelios delegacijos iš Lietuvos važiavo 
į Sibirą susitikti su ten gyvenančiais lietuviais. Kau
no dienoje per kelis numerius S. Jokūbaitis aprašė 
vienos tokios kelionės įspūdžius, pavadindamas tą 
straipsnių seriją „Sibiro taigoje pasimetusiuose kai
muose liko tremtinių kapai ir slogūs prisiminimai”. 
Ši daug nusakanti antraštė perduoda tikrą vaizdą apie 
Sibiro tremtinių gyvenimą, vargus ir gimtojo krašto 
ilgesį.

Daug vyresniųjų jau mirė nesulaukę grįžimo į 
laisvą Lietuvą, vyrauja mišrios šeimos, o jaunoji kar
ta jau nemoka lietuvių kalbos. Bet yra gražių išimčių. 
Štai viena mišrios šeimos lietuvaitė nors ir nemoka 
lietuvių kalbos, bet pasiryžusi grįžti į Lietuvą. Apie 
tai Kauno dienoje (nr. 195, 1999) taip rašoma:

Nemaža lietuvių į susitikimą su delegacijos na
riais atvyko jau su dokumentais, kurie reikalingi at
statyti Lietuvos pilietybę, gauti lietuvišką pasą ir 
grįžti į tėvynę. Pirmojoje salės eilėje sėdėjo jauna 
tamsiaplaukė moteris. Rankose ji laikė rusišką pasą, 
keletą dokumentams gauti reikalingą nuotrauką bei 
neužpildytą blanką. Natalija Urbonas (tokia šios mo
ters pavardė) - lietuvio tremtinio duktė - tvirtai apsi
sprendė grįžti į tėvą žemę. Ji kantriai laukė, kol su
lauks eilės ir galės užpildyti reikalingus dokumehtus. 
Mišrioje šeimoje užaugusi Natalija lietuviškai jau 
nemoka. Tačiau laisvai prancūziškai kalbanti mote
ris įsitikinusi, kad išmokti tėvo kalbą j ai nebus sunku. 
Neįmanoma buvo nesijaudinti matant, kaip jau miru
sio lietuvio tremtinio duktė kartu su Irkutsko ben
druomenės pirmininku Stasiu Sausaičiu, atsivertę 
Gabrieliaus Žemkalnio padovanotą rusų-lietuvių žo
dyną, palinko prie stalo ir ėmėsi lietuviškai pildyti 
reikalingus dokumentus. Sekėsi gana nelengvai. Jie 
vartė žodyno lapus ieškodami reikalingą žodžių, sa
vaip derino lietuviškų žodžių galūnes ir linksnius. 
Šios lietuvių kalbos pamokos jie tikriausiai niekada 
nepamirš.

LIETUVĄ APTARNAUJA 200 000 
BIUROKRATŲ ARMIJA

Apie šią nepaprastai išaugusią tarnautojų minią 
Kauno dienoje (nr. 210, 1999) įdomiai rašo J. Len- 
čiauskas straipsnyje „Valdininkų savivalda”:

Stengiamasi įpiršti žodį „tarnautojai”. Žinoma, 
taip skamba kur kas patraukliau, net patriotiškiau: 
tarnauja tautai, tėvynei, valstybei. Tačiau tarnautoju 
pavadinti pasipūtusį, arogantišką, tik save matantį ir 
girdintį biurokratą liežuvis neapsiverčia. Jau net per 
patrankos šūvį prisiartinęs supranti, kad toks tarnau
ja tik sau. Na, geriausiu atveju giminaičiui, gal dar 
naudingiems pažįstamiems. Visi kiti, tai yra mes, tar
naujame jiems. Nuolankumu, nepelnyta pagarba, 
mokesčiais, kartais kyšiais...

Lietuvoje yra apie 200000 valstybės išlaikomų 
tarnautojų, iš kurių 19000 dirba valstybės įstaigose: 
apie 30 procentų - savivaldybėse, dar trečdalis - 
mokesčių inspekcijose, muitinėse ir 10 procentų- 
ministerijose, departamentuose, kitose valdžios vir

šūnėse. Tai ištisa armija, kuriai, kaip žinia, pas mus 
lėšų negailima. Tiesa, rinkimų išvakarėse visose pa- 
kampėse sužiba populizmo perliukai: „Sumažinsim 
valdymo išlaidas! Tik mus išrinkite ”. Išrenkame, ir 
viskas daroma atvirkščiai... Valdininkų skaičius ir 
atlyginimai ypač šoktelėjo valdant Vagnoriui. Statis
tika begėdiškai liudija, kad Lietuvos vargano biu
džeto geriausiai apmokamas darbas valdiškose įstai
gose. Neseniai buvo numatyta dar 2,5 karto padidin
ti. O kur dar premijos, išmokos, visokie priedai... Al
gą didintojai turi savo argumentą: už menką atlygį 
geri specialistai valstybei nedirbs. Jie pereis į priva
čias struktūras. Deja, gyvenimo praktika rėžia savo 
negailestingą išvadą: iš bendro katilo ypač geriau 
pamaloninti valdininkai iš esmės geriau nedirba. Tik 
didina ... kyšių dydį. „Aš nerūkau!” - įžūliai drebia 
valdininkas, su panieka žiūrėdamas į žmogelio bru
kamus kelis šimtus litų.

Nelabai dėkingas dalykas kuistis svetimoje pini
ginėje. Bet jeigu valdininkas lenda į tavąją? Jeigu 
mes gerą trečdalį atlyginimo turime atiduoti jų nuo
žiūrai?

Toliau paminėjęs keletą tų valdininkų sukčiavi
mo ir kyšininkavimo pavyzdžių, jis straipsnį baigia 
šitaip:

Arba vėl. Kėdėn pasodintas kišeninis prokuro
ras... Valdančiajai partijai niekaip neįtinka vienas 
po kito Prezidento siūlomas valstybės kontrolierių 
vadovas. Tik didžiulėmis pastangomis pavyko nu
versti Vagnorių. Bet ir toliau šalį drebina korupcijos, 
kyšininkavimo skandalai. Dažnai nusikalsta ir tie, 
kurie privalo kontroliuoti įstatymų įvykdymą. Todėl 
ir peršasi išvada: nori būti pagerbtas, gauti solidų 
atlyginimą - įrodyk, valdininke, savo svarbą konkre
čiais darbais. Kol kas, deja, gana dažnai valdininkai 
valstybei pridaro milžiniškų nuostolių. Vien Vagno
rių, babilių, šaltenių ir įjuos panašių veikėjų valdy
mo nuostoliai sunkiai suskaičiuojami. Ir kas juos 
skaičiuos? Pamažu, bet labai sėkmingai tyla naujojo 
premjero kalbos apie dirbusios valdžios veiklos au
ditą. Kaip į akmeninę sieną atsimuša ir siūlymai dėl 
konkrečios valdininkų veiklos atsakomybės.

APIE „GRUPĘ DRAUGŲ” IR DAUGUMOS 
NUOMONĘ

Draugas (1999, spalio 14 d.) praneša, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės Taryba, spalio 8-10 dieno
mis susirinkusi Milwaukee mieste, Wiskonsino val
stijoje, priėmė keletą nutarimų. Taryba, tarp kitų da
lykų iškilmingai pareiškė:

JA V LB XV Taryba reiškia gilų susirūpinimą dėl 
Grūto parko, kuris griauna Lietuvos valstybės įvaizį 
pasaulyje ir sukelia nesantaiką tarp Lietuvos žmonių.

Šie politizuoti meno kūriniai žeidžia nuo komu
nizmo nukentėjusių Lietuvos gyventojų ir išeivijos 
jausmus, skaldo tautą ir iššaukia nereikalingą tarpu
savio pyktį.

JA V LB XV Taryba prašo Lietuvos Respublikos 
prezidento, Seimo ir vyriausybės sustabdyti Grūto 
parko projekto įgyvendinimą, o statulas perduoti 
Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui.

Mus stebina, kad „grupė draugų”, susirinkusi gi
lioje Amerikos provincijoje, tariasi atstovaujanti 
„Lietuvos gyventojų ir išeivijos jausmams”. Geriau
siu atveju JAV LB Taryba atstovauja kelių šimtų 

žmonių prietarams.
Šis JAV LB Tarybos nutarimas susilaukė ir 

Draugo redaktorės Danutės Bindokienės dėmesio. 
Tame pačiame Draugo numetyje tilpusiame veda
majame „Pasisakėme - bet ar buvome išgirsti?” ji 
pritaria Tarybai ir tvirtai palaiko antigrūtininkus. Sa
vo nuomonei paremti, tarp kitų dalykų, ji mini ir 
Draugo laiškų skyriaus statistiką. Ji rašo:

O pavieniai asmenys daug kartų apie tai pasisa
kė ir „Draugo ” laiškų skyriuje. Iš tikrųjų, galima sa
kyti, nuo to meto, kai sužinota apie Grūto miško pro
jektą, šia tema buvo daugiau laiškų kaip bet kuria ki
ta. Projektui pritariančių procentinis santykis galbūt 
buvo vienas ar du už, kiti visi - prieš. Vadinasi, užsie
nio lietuviai savo nuomonę tvirtai pareiškė, bet ar 
kas klausė? Ar kas klauso tokių priešingų nuomonių, 
vis garsiau ir dažniau aidinčių Lietuvoje?

Savo vedamąjį Bindokienė užbaigia grodama vi
sais „Egziliorum patetique” simfonijos registrai:

Tačiau susipriešinimas tautoje ilgai neišdils. Ir 
tai didžiausia žala, kurią tik gali padaryti Grūto par
ko projektas. Staiga vėl pagilėjo plyšys tarp tikrųjų 
Lietuvos kankinių, labiausiai nukentėjusių nuo oku
panto, ir vadinamųjų „kosmopolitų”, kurie šalinasi 
bet kokių patriotizmo apraiškų, kurie bijo prisipa
žinti. kad yra savo tėvynės vaikai ir jos gerovei, jos 
vienybei turi teikti primenybę.

Kaip ilgainiui bebūtų išspręstas Grūto parko 
klausimas, visų pirma Lietuvos valdžia turi pasis
tengti, kad tauta dar labiau nesuskiltų.

Mūsų įspūdis skaitant Draugo laiškų skyrių 
buvo truputį kitoks: pusė pasisakė - prieš ir pusė - už 
Grūtą. Lietuvos statistikos duomenimis, kurie buvo 
skelbti ir Drauge, virš 60 nuošimčių apklaustųjų 
pasisakė už Grūtą, apie 20 nuošimčių - prieš, o kiti 
20 nuošimčių, kaip amerikiečiai sako, „don’t give a 
damn”, nes yra daug svarbesnių reikalų: kraštui grę- 
sia bedarbė, gruodžio mėnesį, sako, vėl bus neišmo
kėtos algos, nes trūksta pinigų, ir 1.1.

Kauno diena (1999, spalio 7 d.) rašo, kad pradėti 
bado akciją prieš sovietinių skulptūrų parką Grūto 
miške prie Vyriausybės rūmų susirinko ne daugiau 
dešimties pagyvenusio amžiaus žmonių. Ar tai „tau
tos susiskaldymas”? Kiekvienoje šalyje egzistuoja 
„lunatikų paribys” arba kraštutiniųjų radikalų spar
nas. Įjuos daug dėmesio nekreipiama. Linkėtume ir 
Danutei Bindokienei kartą pabusti iš gilaus ir saldaus 
miego bei pažiūrėti tikrovei į akis.

KAS YRA GĖRIS IR BLOGIS ISTORIJOJE

Neseniai Lietuvoje pasirodė žymaus lietuvių is
toriko Edvardo Gudavičiaus Lietuvos istorijos pir
masis tomas, susilaukęs šalies kultūrinėje spaudoje 
plataus dėmesio. Pasikalbėjime su E. Gudavičium 
Literatūroje ir mene („Istorija eina į priekį”, nr. 41), 
užklaustas „Kokią reikšmę istorijos mokslui turi gė
rio ir blogio sąvokos?”, istorikas atsakė:

Tai labai platus klausimas. Kaip kažkas pajuo
kavo, jeigu kaimyno karvė atėjo pas mane ir aš ją su
valgiau, tai yra gerai, o jeigu mano pas jį - tai blo
gai. Na, o jeigu reikia kokios nors vienos formulės, 
tai nebūtinai krikščioniškas, gali būti ir budistinis 
principas, kuriame viskas telpa: nedaryk savo arti-

(tęsinys 5-me psl.)
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RECENZIJA

Šių metų vasarą atvykęs į Vilnių, pirmąjį vakarą 
vaikščiojau po senamiestį ir ant Menininkų rūmų 
skelbimų lentos pastebėjau skelbimą su „hakenkreu- 
z’ais”. Skelbimas patraukė dėmesį. Nejaugi Lietuvos 
nacionalsocialistai ar kažkokie murzininkai ant me
nininkams skirtos lentos reklamuoja savo renginius? 
Priėjęs arčiau pamačiau, kad tai ne nacių skebimas, o 
kvietimas į po kelių dienų Martyno Mažvydo bib
liotekoje įvyksiantį Adolfo Damušio knygos Lithu
ania Against Soviet and Nazi Aggression pristatymą.

Damušio knygos sutiktuvėse nedalyvavau, bet 
vėliau Dienovidyje (nr. 25) skaičiau, kad ten kalbėjęs 
PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis pareiš
kė, jog „šis leidinys gali pasitarnauti kaip vadovėlis 
vidurinių mokyklų moksleiviams - ir istorijos pažini
mui, ir anglų kalbos pratyboms”. Sugrįžęs į Čikagą 
liepos mėnesį A. Damušio knygą radau Draugo kny
gyne. Nutariau investuoti 15 dol. ir šią knygą įsigyti. 
Įdomu, ką mūsų kovų ir kančių veteranas rašo apie 
už horizonto tolstančią Lietuvos netolimą praeitį. Be 
to, ir mokyklinių vadovėlių, kur aprašomos XX am
žiaus vidurio Lietuvos okupacijos bei rezistencijos, 
pertekliumi negalime pasigirti.

Pagal „Pratarmėje” pateikiamas datas, A. Damu- 
šiui surinkti medžiagą ir parašyti šią knygą prireikė 
dešimt su viršum metų. Rezultatas gana kuklus: at
metus fotografijas, žemėlapius, statistikos lenteles, 
gestapo bei kitų dokumentų faksimiles (mano apskai
čiavimu, viso apie 100 psL), lieka vos pora šimtų 
puslapių teksto. Vaizdinių priemonių poligrafinė ko
kybė gan menka. Kai kuriuos gestapo dokumentus 
sunku išskaityti. Gerai, kad turėjau tų dokumentų ko
pijas savo archyve, tad galėjau susigaudyti kas ten 
parašyta. Apskritai, kokia prasmė perspausdinti kny
goje dokumentų faksimiles, kodėl netaupyti popierių 
ir nurodyti juos išnašose arba priede, kaip daroma 
normalioje dokumentuotoje istorijoje? Gestapo 1944 
m. „Abschrift” (nuorašą) apie VLIK’o veiklą bei as
menybes Damušis traktuoja lyg kokį ypatingą radinį. 
Mano žiniomis, šis dokumentas yra Algirdo Vokie
taičio bei Broniaus Kviklio archyvuose, jį turi A. E. 
Senn’as bei kiti, kuriems rūpi šio laikotarpio Lietu
vos istorija. Dokumentų faksimilės darys įspūdį ne
bent „žmogui iš gatvės”, [tariu, jog kaip tik jam ši 
knyga ir parašyta.

Akis užkliūva už VLIKo vadovybės nuotraukų. [ 
mane žvelgia dar iš Vokietijos lagerių laikų įsiminto 
Vilniaus Universiteto Farmacijos katedros vedėjo ir 
skautų akademikų veikėjo Stepo Kairio veidas (p. 
175). Užrašas apačioje sako: „Stepas Kairys-Ka- 
minskas Chairman, Social Democrats”. Tačiau Ste
pas Kairys niekados nebuvo nei socialdemokratas, 
nei „Chairman”, nei VLIKo veiklos dalyvis. Be to, 
nuotraukoje vaizduojamas tik vienas žmogus. Ar 
nereikėtų tada „Social Democrats” rašyti vienaskaita, 
be raidės „s”? Laimei, knygoje įdėtas „Errata” pusla
pis. Tarp kitų atitaisymų ten randame ir tikrąją pir
mojo VLIKo pirmininko, prof. Stepono Kairio-Ka- 
minsko nuotrauką. Tačiau užrašas apačioje dar vis 
sako „Stepas Kairys-Kaminskas” ir „Social Demo
crats”. Knygos „Vardyne” ir daugelyje kitų vietų 
Kairys-Kaminskas vadinamas „Stepu”, o kai kur 
„Steponu”. Kyla nesmagi mintis: nejaugi Kairio-Ka- 
minsko pirmininkaujamoje VLIKo valdyboje buvęs 
vicepirmininku, kartu su juo posėdžiavęs ir pasiprie
šinime prieš vokiečius dalyvavęs Adolfas Damušis 
nežinojo tikrojo vardo?

Nežinau, kaip angliškai kalbama tolimoje Aus
tralijoje, kur ilgai gyveno Gabrielius Žemkalnis, bet 
aš Damušio knygos anglų kalbą pavadinčiau „pigeon 
English”. Štai keletas pavyzdžių. Aptardamas 1941

KNYGOS „LITHUANIA AGAINST SOVIET AND NAZI 
AGGRESSION” KELIAI IR KLYSTKELIAI

m. birželio mėn. lietuvių sukilimą prieš sovietus, A. 
Damušis rašo: „members of the resistance, believed 
that when the full force of the uprising was un
leashed, Soviet agents and officials would flee Lithu
ania and some semblance of independence would 
rampage” (p. 79). Anglų kalbos žodis rampage reiš
kia smurtinio pobūdžio siautėjimą. Sakinio prasmė - 
lyg atgavus nepriklausomybę įvyks kažkoks smurtas 
ir siautėjimas. Ar tą norėjo pasakyti knygos autorius? 
Vargu.

Kitur Damušis rašo apie 18 mėnesių trukusį ka
talikiškos Tautos Tarybos ir nekatalikiško Vyriausio
jo Lietuvių Komiteto susijungimo procesą. Motyvus, 
kodėl šios dvi organizacijos susijungė į VLIKą, auto
rius nupasakoja taip: „The overwhelming and superi
or power of the invading armies (mano pabraukta) as 
well as active encouragement by leaders of local re
sistance units from the nation’s geographic districts 
led the two centers to agree to unification on Novem
ber 23, 1943” (p. 112). Ką bendro turi „triuškinančiai 
galingos įsiveržiančios kariaunos” su dviejų rezisten
cinių grupuočių pogrindyje vykstančiu susijungimu? 
Be to, kai jis įvyko, Lietuva buvo okupuota vokiečių, 
o sovietų kariuomenė įsiveržė į kraštą tik 1944 m. va
sarą. Aiškiai knygos autorius norėjo pasakyti kažką 
kita. Tačiau ką?

Adolfas Damušis turi daug bėdų versdamas lai
cistinį „Vyriausiąjį Lietuvių Komitetą” (VLK) į 
anglų kalbą, [tariu, kad priežastys gali būti ideolo
ginės. Versdamas VLIKo pavadinimą į anglų kalbą 
jis žodį „Vyriausiasis” teisingai verčia į „Supreme”. 
Tačiau to žodžio pagaili versdamas VLK pavadini
mą. Šiuo atveju „Vyriausias Lietuvių Komitetas” 
virsta „Highest Lithuanian Committee” (p. 112). 
Kaip žinome, žodžio high pagrindinė reikšmė susiju
si su ūgiu. Dar įdomiau nutinka, kai reikia „Vyriausią 
Lietuvių Komitetą” išversti iš vokiečių kalbos. Ge
stapo dokumente jis vadinamas „der Oberste Litau- 
ische Komitee”. Damušio vertime VLK virsta 
„Oberst Lithuanian Committee” (p. 173). Trumpai 
drūtai, knygos autorius atsisako pirmąjį žodį versti į 
anglų kalbą. Tačiau žodis „Oberst” vokiečių kalboje 
reiškia ne tik „aukščiausias, vyriausias” bet ir „pul
kininkas”. Ar norėjo Damušis VLIKui suteikti pul
kininko laipsnį? Visko gali būti, nes žodis „supreme” 
angliškai reiškia „didžiausias, žymiausias, svarbiau
sias” ir yra rangu aukštesnis už pulkininką...

Keisti dalykai knygoje dedasi su gestapo doku
mentais. Kai kur Damušis juos verčia iš vokiečių kal
bos į anglų, o kitur tik perpasakoja jų turinį. Perpasa
kodamas Dok. 25 ir 26 (p. 169, 170) turinį jis teigia, 
jog 1944 m. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis buvo 
gestapo areštuotas (?!): „More information about 
their operations (pogrindžio laikraščio Į laisvę leidy
ba - L.M.) was obtained following the arrest of Da
mušis and Ambrazevičius” ir „Document 26, excerpt 
d, reviews the activities of Prof. Juozas Ambrazevi
čius-Brazaitis who was arrested by Gestapo...”. Tai 
gryniausias Damušio prasimanymas. Dokumente 26 
(p. 170), apibūdindami Ambrazevičiaus veiklą, ge
stapininkai sako, kad oficialiai Ambrazevičius 
VLIKui nepriklauso, tik palaiko su juo ryšį ir gauna 
pranešamus apie svarbiausius VLIKo nutarimus. 
Išvardinę suimtuosius Komiteto narius, gestapinin
kai toliau kalba apie numatomą kitų, pasislėpusių 
VLIKo narių areštą („Festnahmen der anderen Ko- 
miteemitgelider, die sich versteckt halten”). Nieko 

apie numatomą ar įvykusį Ambrazevičiaus areštą. 
Dok. 25 (p. 169) apie „kurstomųjų proklamacijų or
ganizacijas” (Hetzschriften Organisationen) gestapas 
sako, kad VLIK’o nutarimų perdavimu Į laisvę lei
diniui rūpinasi Damušis ir Ambrazevičius, ir kad juos 
vėliau suėmus („Ihre spatere Festnahme”) paaiškės 
daugiau apie šią „kurstomųjų proklamacijų organiza
ciją”. Vėl absoliučiai nieko, kad Ambrazevičius .jau 
areštuotas”, kaip teigia Damušio angliškas tekstas. 
Kalbos apie kažkokius J. Brazaičio areštus neatitinka 
nei dokumentų turiniui, nei tikrovei. Lietuvių enci
klopedijos (3 t., p. 215) staipsnyje apie Juozą Brazaitį 
(manome, kad informaciją šiam straipsniui suteikė 
pats Brazaitis) jokie areštai neminimi. Pagaliau Vy
tautas A. Dambrava, taip mėgstąs savųjų nuopelnus 
patrigubinti, turbūt Brazaitį paverstų „rezistencijos 
kankiniu”, jeigu jis tikrai būtų buvęs areštuotas. Ta
čiau aptardamas Juozo Brazaičio gyvenimą ir veiklą 
jis tik kukliai pastebi: „Jis buvo gaudomas Gestapo. 
Nors ir labai nenorėdamas, jis galiausiai buvo įtikin
tas palikti Lietuvą, kad tęstų tautinės rezistencijos 
darbą užjos ribų”.1 Summa summarum, A. Damušio 
knygos ne tik nerekomenduojame kaip vadovėlio vi
durinių mokyklų moksleivių anglų kalbos praty
boms, bet taip pat ir vokiečių kalbos pratyboms. Mo
kinukai, beskaitydami šią knygą, tik beviltiškai susi
painiotų ir tų kalbų niekada neišmoktų.

Adolfo Damušio knyga yra apie lietuvių REZIS
TENCIJĄ Antrojo pasaulinio karo ir pokario metu.Ji 
apima laikotarpį nuo Molotovo-Ribbentropo pakto 
iki nepriklausomybės atstatymo 1990 metais. Trum
pame poros šimtų puslapių tekste apstu kategoriškų 
tvirtinimų be paaiškinimo. Knygos stilius atitinka 
įprastinio istorinio teksto stilių, tačiau kai prieinama 
prie 1941 m. birželio mėn. sukilimo prieš sovietus, 
autorius neatsispiria pagundai ir ima pasakoti savo 
atsiminimus, t.y. kaip birželio 22-osios išvakarėse 
Leonas Prapuolenis apsistojo Damušių rezidencijoje, 
kokiame kambaryje ir ant kokios sofos nakvojo, ko
dėl buvo atidarytas „living room” langas ir pan. (p. 
78). Rimtuose istoriniuose veikaluose tokių dyvų ne
būna, bet, kaip jau minėta, knygos adresatas nėra is
torine literatūra besidomįs, labiau išprusęs žmogus. 
Be to, Damušiui užvis svarbiau ne duoti balansuotą 
įvykių vaizdą, bet pasakyti SAVO tiesą.

Moksliniam knygos aparatui aptarti, tai yra įver
tinti savo naudotus šaltinius bei jų patikimumą, auto
rius skiria vos kelis sakinius: 1985 ir 1986 m. jis ke
lias savaites praleidęs National Archives Vašingtone, 
o 1987 m. porą dienų Gestapo archyve Ludwigsbur- 
ge, Vokietijoje. Iš savo kuklios patirties archyvuose, 
o taip pat žinodamas vokišką pedantiškumą, poreikį 
saugoti kiekvieną popiergalį, spėju, jog poros dienų 
vargiai užtektų vien peržiūrėti Gestapo archyvo kar
toteką, o ką jau kalbėti apie pačio archyvo vartymą.

Knygoje pateikta Damušio naudotų knygų bei 
periodikos bibliografija. Kodėl joje nėra Algirdo Vo
kietaičio sudarytų ir parašytų atsiminimų Laisvės be
siekiant? A. Vokietaitis buvo drąsus vyras, karo metu 
kelis kartus nelegaliai perskrodęs Baltijos jūrą į Šve
diją, suorganizavęs kurjerių tinklą tarp Vakarų ir po
grindžio Lietuvoje. Apie Vokietaitį Damušio knygo
je užsiminta vos puse žodžio kaip apie bėglį į Šve
diją. Mat prieš 15 su viršum metų tarp Vokietaičio ir 
Damušio spaudoje vyko polemika rezistencijos isto
rijos klausimais. Užantyje pyktį, atrodo, Damušis ne
šiojasi ilgai.
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RECENZIJA

Rašydamas apie pokario partizaninį karą Da- 
mušis naudojasi vien tik sovietmečiu išeivijoje išleis
tomis knygomis ir Tom Bower The Red Web. Dau
giausia tai pasenusi informacija. T. Bower knygoje 
yra daug netikslumų. Keletą metų Lietuvoje leidžia
mas Laisvės kovų archyvas, veikia Genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras, PLB yra išleidusi kelis tomus 
partizanų dokumentų. Kodėl nepasinaudoti ten su
kaupta medžiaga? Tada nereikėtų kartoti nesąmonės, 
jog Jonas Žemaitis ir jo žmona buvo areštuoti Šim
kaičių girioje ir abu sušaudyti (p. 251). Tereikia pa
vartyti Fronto bičiulių premijuotą N. Gaškaitės Žu
vusiųjų prezidentą, kad sužinotum, jog Žemaičio 
žmona mirė dar prieš jo areštą 1953-čiais.

Keletas žodžių dėl knygoje naudojamos periodi
zacijos. „Įvade” sakoma, jog nacių Vokietijos okupa
cija prasidėjo su Laikinosios vyriausybės veiklos nu
traukimu („termination”) 1941 metų birželio 26 d. (p. 
1). O LAFas po sukilimo, įvykusio 1941 metų birže
lio 22-25 d.d., perėjo („entered”) į antinacinį pogrin
dį (p. 93). O, kad taip būtų buvę! Kad Laikinoji vy
riausybė tuoj po sukilimo būtų užbaigusi savo veiklą, 
daugiau kaip po mėnesio nesiprašiusi Trečiojo Rei
cho satrapų būti pripažinta ir priimta kurti naująją 
Europos tvarką; nepriiminėjusi įstatymų, konfiskuo
jančių žydų turtą. Tačiau A. Damušiui įvykių chro
nologija nesvarbi: paskelbęs Laikinosios vyriausybės 
ir LAFo veiklos užbaigimą birželio pabaigoje, jis to
liau ramiausiai pasakoja, kaip rugpjūčio 5 d. von 
Rentelnas su ceremonijom („ceremoniuosly”) priė
mė Laikinosios vyriausybės narius (p. 105), kaip ge
stapo kurstomi nacionalistai liepos pabaigoje suren
gė pučą prieš LAFą ir Laikinąją vyriausybę (p. 108).

Kitas autoriaus pasimetimo ir visiško nesusigau
dymo pavyzdys: Damušis teigia, jog 1941 mėtų lie
pos 21 d., voldemarininkų perversmo metu, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga, vedama Jurgio Valiulio 
(Karolio Drungos) ir Jono Deksnio apleido LAFo 
gretas ir rėmė pučą (p. 108). Sekančiame knygos pus
lapyje jis paskoja, kaip 1941 metų rugsėjo 15 d. 
LAFo štabo nariai nusiuntė vokiečių valdžiai protes
to memorandumą. Tarp pasirašiusiųjų memorandu
mą Damušis mini ir tą patį Joną Deksnį (p. 109). Tai
gi, liepos mėn. Deksnys išstojo iš LAFo, o rugsėjo 
mėn. sugrįžo pasirašyti jų memorandumo, arba 
dešinė autoriaus ranka nežino, ką daro kairė.

Objektyvumu knyga irgi nepasižymi. Aprašyda
mas pogrindžio spaudą vokiečių okupacijos metu 
Damušis saviškius leidinius, pvz., [ laisvę ar Atžaly
ną vadina laikraščiais („newspaper”), o ideologinių 
priešų leidinius - Nepriklausomą Lietuvą ir Laisvės 
kovotoją informaciniais biuleteniais („newsletter”) 
(p. 113, 114).

Sunku nutylėti A. Damušio pastangas sudemo- 
kratinti LAFą ir Laikinąją vyriausybę. Anot auto
riaus, LAFas Lietuvoje buvo antikomunistinės bei 
antinacionalsocialistinės prigimties ir orientuotas į 
demokratiją, LAFo ir Laikinosios vyriausybės „troš
kimai ir viltys” buvo suderinti („were in line”) su 
JAV ir Didžiąja Britanija. Įrodymas - keli lietuviai 
nacionalistai paskundė naciams, kad aktyvistai ir vy
riausybė turi demokratinių bruožų. Kai iškyla klausi
mai dėl LAFo bei Laikinosios vyriausybės prigimties 
ir veiklos, visuomet atsiverčiu „bibliją” - Kazio Škir
pos Sukilimą. (Ši knyga įrašyta ir A. Damušio „Bibli
ografijoje”). Išskyrus iškupiūruotas LAFo „Gaires 
sukilimo paruošimui”, kur nurodoma, kad Lietuvos 
žydams būtų atimtas Vytauto Didžiojo svetingumas 
ir jie būtų priversti palikti kraštą, visa kita Škirpos 
knygoje tiksliai nusakyta. Kalbant apie LAFo ir Lai
kinosios vyriausybės demokratiškumą ir orientavi

mąsi į Vakarus, verta atidžiai perskaityti 1941 m. 
rugpjūčio 5 d. Laikinosios vyriausybės „Memoran
dumą apie teisinę Lietuvos būklę ir faktinius santy
kius bolševikų okupacijai Lietuvoje pasibaigus”, ku
rį pasirašė ir Pramonės ministras Adolfas Damušis. 
Memorandumas buvo įteiktas jo Ekscelencijai Gene- 
ralkomisarui Dr. von Reteln. Ten LAFo ir Laikino
sios vyriausybės „ištikimybė" demokratijos idealams 
bei JAV ir Didžiajai Britanijai apibūdinami taip:

Lietuvių kovai su bolševizmu krašto viduje vadovavo 
Lietuvių Aktyvistų Frontas, kuris per labai trumpą 
laiką subūrė apie save aktyvesnį Lietuvos jaunimą, 
kuris būdamas ryškiai tautinio ir antikomunistinio 
nusistatymo, ideologiškai yra giminiškas vokiškam 
nacionalsocializmui (mano pbr.) ... Aktyv/srų vei
kimas prieš bolševizmą turėjo tiek daug simpatijų vi
same krašte, kad, karo veiksmams rytuose prasidėjus 
aktyvistų akcija buvo paremta 100,000 partizanų ir 
lietuvių reguliarinės kariuomenės dalinių, kurie pa
gal sutarta su vokiečių karo vadovybe planą įvykdė 
jiems nurodytus uždavinius (mano pbr.) ...

■ Mes tikime, kad atsimindama nuolatinį lietuvių 
tautos draugiškumą, Vokietijos Reicho vadovybė pri
pažins Lietuvos valstybės tolimesnį gyvavimą. Bū
dama giliai įsitikinusi Vokiečių tautos ir jos Fuehre- 
rio teisingumu, lietuvių tauta lauks šio pripažinimo.

Tuo pačiu metu mes pareiškiame, kad lietuvių 
tauta yra nuoširdžiai pasiryžusi pozityviai bendra
darbiauti su Didžiuoju Vokietijos Reichu, ypač jo žy
gyje dėl tautų išlaisvinimo ir bolševizmo sunaikini
mo, o taip pat kuriant naująją Europos tvarką (mano 
pabr.) (Sukilimas, p. 493-499).

Koks buvo Laikinosios vyriausybės tikslas to
kiais žodžiais kreiptis į Trečiojo Reicho antraeilius 
valdininkus, kodėl taip primygtinai pirštasi „Fuehre- 
riui” į satelitus, Damušio knyga nepaaiškina. Nema
nykime, kad žinios apie tokio pobūdžio memorandu- 

\

...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)
mui to, ko nenorėtum kad tau atsitiktų. Bet gyveni
mas yra gyvenimas, ir jeigu vien tiktai gera darysi, 
tai tiesiog neišgyvensi.

Galima atsakyti turint omeny priuešingybę, blo
gį. Jeigu aš ginuosi, tai mano gynimasis neturi per
žengti būtinosios ginties ribų. Bet kada reikia teismui 
išspręsti, kur ta būtinoji gintis, dažnai neįmanoma to 
padaryti. Toks yra gyvenimas.

Tautų istorijoje yra tas pat. /Lš sakau - imperija 
yra nusikaltimas, jos neturi būti. Bet žmonija nepri
augo iki to. Visa žmonijos istorija yra imperijų istori
ja. Ir tiktai tie, kas po šitais didžiaisiais medžiais ga
lėjo saulutės gauti, tie gyvavo. Lietuva štai tokia ša
lis. Ne visąlaik. Lietuva kadaise irgi buvo imperija. Ir 
aš sakau - nusikaltėlės yra Vokietijos ir Rusijos im
perijos dėl Ribentropo-Molotovo pakto, bet Lietuva 
yra XIV-XV amžių nusikaltėlė. Vytautas Didysis kitų 
tautų atžvilgiu yra nuskaltėlis. Tą aš turiu pasakyti, 
jeigu norim kad rusų istorikas pasakytų, jog Stalinas 
arba Kotryna IIyra nusikaltėliai. Tada būtų sąžinin
ga istorija.

Tų, kas sukyla prieš imperiją, kova yra teisinga. 
Kad rusų istorikas tą pripažintų, aš turiu pasakyti, 
jog Demetrijaus Doniečio, kuris Kulikovo mūšyje su
mušė lietuvių sąjungininkus, kova buvo teisinga. Jei
gu mes - ir vienas, ir kitas - tai pasakysim, čia ir bus

ADOLFAS DAMUŠIS

LITHUANIA
AGAINST SOVIET AND NAZI
AGGRESSION

mus nesklinda po pasaulį. Štai įtarusis FBI direkto
rius John Edgar Hoover, 1942 m. sausio 28 d. laiške 
Valstybės departamento pasekretoriui Adolf A. Berle 
Jr. susirūpinęs rašė, neva vokiečių pastatyta naujoji 
Lietuvos vyriausybė paskelbusi Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms karą...

L. Mockūnas

1. Vytautas A. Dambrava, „Nesibaigianti reizistenci- 
ja: 25 metai be Juozo Brazaičio”. Draugo Kultūrinis 
priedas. 1999, liepos 31 d.

(tęsinys sekančiame numeryje)

gėris, kai savo artimui nedaroma nieko bloga.

IŠSIVEMKITE IR IŠSIVIDURIUOKITE, 
PONAI ŽURNALISTAI . . .

Šitaip kalbėjo Seimo konservatorių frakcijos 
narė N. Oželytė, kai per televizijos LNK kanalo ži
nias žurnalistai jos paklausė apie frakcijos kolegų pa
sivažinėjimą valdiškais automobiliais į Ispaniją. 
Atrodo,kad prisimindama savo viršininko, konserva
torių partijos vadovo V. Landsbergio išpuolius prieš 
spaudą, N. Oželytė šitaip atsakė(A.m//?o diena, nr. 
208, 1999):

Išsikalbėkite, išsivemkite, išsividuriuokite, ponai 
žurnalistai, tapkite profesionalais, o tada galbūt vyks 
kas nors šioj valstybėj. Jūs pasieksite, kad netrukus 
parlamente sėdės vien idiotai, nes niekas nenorės 
į šitą dėžę eiti ”.

Toks žodynas turėjo gerokai nustebinti televizi
jos žiūrovus. Tačiau svarbiausia, kad tokia žemo ly
gio retorika rodo, jog beveik po 10 metų nepriklauso
mo demokratinio gyvenimo dar nėra suprasta laisvos 
spaudos svarba demokratinėje valstybėje.

Lietuvos spauda, nesvarbu, išsivėmusi ar 
išsividuriavusi,ir prieš rinkimus, tikėkimės, nepamirš 
valdiškais automobiliais atostogų į Ispaniją važinė
jančių seimūnų...

Vyt. Gedrimas

1999 m. lapkričio mėn.
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LIETUVOS GYVENIMAS

Keliaudamas per Lietuvą, ypač kai pasuki į ke
liukus, vingiuojančius per atokius miestelius ir kai
mus, pasijunti lyg važiuotum per žmonių apleistą 
kraštą. Usnimis ir ramunėm apžėlę nedirbami laukai, 
tarp kurių rėžiais ir lopais išsimėtę pasėlių ir daržų 
sklypai - tie patys žolėti, menkai prižiūrimi. Vienur 
kitur stirkso kadaise didžiulių statinių - buvusių ko
lūkių - griuvenos. O ir žmonių sodybos nenuteikia 
džiugiai - naujų statybų kaip ir nematyt, net ir nese
niai perdažytą namą retai kur išvysi, o pamažėl irs
tančių pastatų vis gausėja. Vis gausėja ir tragiškų kai
mo žmonių likimų - vienas pasikorė, kitas netyčia 
buvo nušautas, kai baidė šernus iš pasėlių, trečias mi
rė nuo persigėrimo, ketvirto vaikas žuvo neatsargiai 
dirbant su žemės ūkio mašinomis. Kalbant apie kai
mą išlaikyti optimistinę gaidą tikrai sunku, tačiau ne
noriu sakyti, kad kaimas išsigimė ar miršta. Ir ne vien 
todėl, kad pati esu kilusi iš kaimo ir kaimo žmonėms 
bei kaimo aplinkai jaučiu daug sentimentų, bet dar ir 
todėl, kad pastaruoju metu atsirado nemažai tokių, 
kurie jau skuba kaimą paskelbti mirusiu ir sukalti vi
nis į karsto dangtį. Bet faktų nenuneigsi - dirbamos 
žemės plotai mažėja (šiemet jie buvo ne didesni negu 
1949-aisiais), o žmonės skursta (Statistikos departa
mento duomenimis, apie 60% kaimiečių gyvena že
miau skurdo ribos).

ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA: GAL VYTĮ PIEŠTI 
JOJANTĮ ANT KARVĖS ?

„Ūkininkai vėl tiesia ranką į biudžetą” - rašoma 
1999 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos ryto puslapiuose. 
Šio laikraščio straipsniuose pabrėžiama, kad ūkinin
kai nesugebą patys savęs išlaikyti ir reikalauja dota
cijų bei išmokų iš valstybės. O viename iš savo kas
savaitinių komentarų redaktorius R. Valatka teigia, 
kad žemės ūkis valstybei yra našta ir kad Estija ir 
Latvija, kurios žemės ūkio neremia, pasielgė teisin
gai ir todėl gyvena geriau. Panašiai ir Respublikoje. 
„Žemės ūkis mums per brangiai kainuoja”, teigia 
rugsėjo 7-osios antraštė. Laikraščiai, kaip pasakytų 
kaimo žmogus, „pagados nedaro”, t.y., nieko nekei
čia, tačiau šiaip ar taip atspindi ir sustiprina tendenci
jas į kaimą žiūrėti kaip į išlaikytinį, į naštą, kurios ge
riausia būtų atsikratyti, tuo pačiu galbūt atsikratant ir 
savojo žemės ūkio krašto bei kaimiškos kultūros ša
lies, įvaizdžio. Jau keletą metų laidas kaimui rengiąs 
LTV žurnalistas P. Šliužas teigia pastebįs tendenciją 
neigti žemės ūkio svarbą Lietuvai. Jis sakė negalįs 
įrodyti, bet jaučiąs, kad bandoma visiškai sužlugdyti 
ir taip silpną Lietuvos žemės ūkį, kad Lietuva taptų 
ne žemės ūkio produkciją eksportuojančia, bet im
portuojančia šalimi. Tai, kad šiuo metu stiprėja nei
giamas požiūris į kaimą, pripažįsta ir Seimo narys. 
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Lapė. Gal iš 
tikro mokesčių mokėtojų pinigais yra išlaikoma vi
siškai nuostolinga ir neperspektyvi ūkio šaka? V. La
pė teigia, kad kaimas nėra išlaikytinis, nes valstybė 
Nacionalinei žemės ūkio programai vykdyti skiria 
10% biudžeto lėšų, o Bendroji vidaus produkto 
(BVP) dalis, kuri gaunama iš žemės ūkio, yra 11%. 
Tad tie pinigai, kurie išleidžiami žemės ūkiui, į biu
džetą grįžta su 1% kaupu, neskaičiuojant dar tų lėšų, 
kurios surenkamos iš ūkininkų mokesčių. O pridėjus 
dar tai, kad kaime gyvena trečdalis Lietuvos žmonių 
ir 22% visų dirbančiųjų dirba žemės ūkyje, akivaiz
du, kad kaimo rėmimas apsaugo šalį nuo galimo so
cialinio sprogimo, kurio nepavyktų išvengti, jeigu 
kaimiečiai plūsteltų į miestus ieškoti darbo. Viską 
susumavus, gal būtų galima teigti, kad kaimas yra ne 
išlaikomas, bet palaikomas šiuo ekonominių per
mainų laikotarpiu. Žurnalistui P. Šliužui netinkamas

KAIME KAIP PO KARO
atrodo pats institucijos, kuri vadinasi Kaimo rėmimo 
fondas, pavadinimas, nes tai sukuria įspūdį, kad kai
mas yra išlaikomas geros valstybės ar geros vyriau
sybės. Pavyzdžiui, G. Vagnorius kaime minimas ge
ni žodžiu, nes jo vyriausybė pieno supirkimo kainas 
padidino nuo 400 iki 470 lt. už toną. Tiesa, ta pati 
Vagnoriaus vyriausybė padidino akcizą už degalus, 
pažadėjusi ūkininkams kompensacijas dėl padidė
jusių žemės įdirbimo kaštų. Apskaičiavus, tos kom
pensacijos pasirodė labai menkos (po 5 lt. už vieną 
dirbamos žemės ha). Ūkininkai teigia, jog rinkdami 
reikalingus toms kompensacijoms gauti dokumentus, 
jie sudegina daugiau benzino, negu jo būtų galima 
nupirkti už gautus pinigus. Neretas į tas kompensa
cijas numoja ranka; jų ieškoti apsimoka tik tiems, ku
rie valdo per 100 ha., o tokių Lietuvoje nėra daug. 
Padidėjusias kainas už degalus realiai kompensuoja 
padidėjusios pieno kainos. Tačiau toks kaimo pa
laikymas. kai subsidijuojamas vienas ar kitas žemės 
ūkio produktas, iškreipia rinką. „Dabar Lietuva tapo 
pieno valstybe”, - komentuoja situaciją žurnalistas P. 
Šliužas. - „Kiekviena bobutė melžia karvę ir neša 
pieną į pieninę, nes apsimoka. O pieną supirkti pri
verstos pieno įmonės, kurios neturi kur dėti savo pro
dukcijos, atsidūrė ant bankroto ribos. Jei valstybė re
guliuoja pieno supirkimo kainas, tai tegu rūpinasi ir 
jo realizavimo galimybėmis”. Ir pridūrė, kad atsi
žvelgiant į tai, kaip valstybė šiuo metu rūpinasi pieni
ninkyste, ir herbą reikėtų perpaišyti: Vytį pavaizduo
ti ne ant arklio, o ant karvės.

Seimo narys V. Lapė sutinka, kad rinka iškreipta 
ir kad tikrosios pieno kainos šiuo metu nežino niekas. 
Jis pripažįsta, kad čia G. Vagnoriaus kaltė, bet sku
biai išsižada partijos bendražygio, paaiškindamas, 
kad Vagnoriaus vykdyta žemės ūkio politika neatiti
ko konservatorių politikos ir kad dabartiniam prem
jerui R. Paksui jau yra pateiktas naujas projektas, pa
gal kurį numatoma remti ne vieną ar kitą produktą, o 
skirti ūkininkams subsidijas pagal dirbamos žemės 
plotą.

KAS PER ŽMONĖS TIE ŪKININKAI ?
Paprašytas įvertinti šiandienos kaimo būklę, 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Lapė pradėjo 
nuo problemų vardijimo. Jo nuomone kaime dar neį
vyko būtini pasikeitimai, kuriuos suprojektavo pats 
Nepriklausomybės aktas ir jį sekę įvairūs norminiai 
aktai, nes: 1) ne visi kaimo žmonės atgavo žemę; 2) 
tie, kurie atgavo žemę, neturi turto ir gamybos įran
kių; 3) dar tebegyva kolūkinė sistema, kurią palaiko 
bendrovės; 4) žmonės nepasirengę patys atsakyti už 
savo gyvenimą, ir 1.1. Regis, ne tik laikraščiai, bet ir 
valdžios žmonės linkę vis dažniau kaltinti kaimie
čius, kad jie ne taip gyvena, ne tą mąsto (tokie kalti
nimai suaktyvėja rinkimų metu), gamina per brangią 
ir nepaklausią produkciją, neieško rinkų, reikalauja, 
kad juos išlaikytų valstybė, ir 1.1.

Taigi kas per žmonės, tie ūkininkai? Nieko ypa
tingo neieškodama nusprendžiau apsilankyti gimti
nėje. Mano 28-erių metų brolis irgi ūkininkauja. Val
do 26 ha žemės, kurių paskutinieji metrai šią vasarą 
galų gale buvo atmatuoti. Ūkininkauja nuo 1991 me
tų. Kol buvo gyvas tėvas - dirbo kartu, dabar verčiasi 
dviese, su motina. Pagrindinės pajamos iš pieninin
kystės: 9 karvės, iš kurių vasaros metu primelžiama 
po 150 kg pieno kasdien. Karves su melžimo aparatu 
melžia motina, sūnus dirba laukuose. Technika: 2 
traktoriai (trečiam reikia remonto), nuolat remontuo

jamas, iš padėvėtų mašinų turgaus pirktas sunkve
žimiukas, šienavimo ir žemės darbams reikalingi pa
dargai, kuriais ne tik apdirba savo laukus, bet ir talki
na aplinkiniams. Artimiausi kaimynai: 5 ha savinin
kė su paaugliu sūnum, kuri neturi jokių padargų, pa
grindinis jos pragyvenimo šaltinis - viena melžiama 
karvė; jauna šeima su dviem vaikais - turi 13 ha pa
veldėtos žemės, bet jokių darbo įrankių, sodyba sena, 
pamažėl griūvanti. Kiek tolėliau gyvena pensiją gau
nanti senyva moteris, kuri turi valdžios skirtus 3 ha. 
Ten pagano karvę, pašienauja ir užsiaugina bulvių. 
Javų brolio ūkyje kasmet auginama apie 5 ha, ku
riems nukirsti samdo kombainą (200 lt. už ha). Tai 
didžiausia išlaidų dalis. Kitos išlaidos: degalai, tech
nikos remontas, trąšos ir herbicidai. Viską susuma
vus javų auginimas pelno neneša, ypač šiemet, kai 
dėl sausros derlius perpus mažesnis negu pernai. 
Tačiau iš javų auginimo patirtus nuostolius kompen
suoja pajamos už pieną. Tokiu būdu ūkis laikosi, 
tačiau lėšų investicijoms į naują techniką, karvių 
bandos atnaujinimą ar ūkinių pastatų modernizavimą 
nepavyksta sukaupti.

Gretimame kaime gyvenantis ūkininkas V. Lau
rinaitis, drauge su tėvais ūkininkaujantis 20 ha nuo
savos ir 15 ha nuomojamos žemės plote, įsitikinęs, 
kad ūkio plėsti neapsimoka. Jis ketina parduoti savo 
bandą (šiuo metu melžia 9 karves), laukus užleisti 
piktžolėmis ir tik nedideliame plote auginti daug ran
kų darbo reikalaujančias kultūras - daržoves arba uo
gas. „Kuo didesnis ūkis,” - sako jis, - „tuo didesni 
nuostoliai”. Technikos jis turi - keli traktoriai, žemės 
ūkio mašinos, bet viską žada parduoti ir perorientuoti 
ūkį į daržininkystę. Bet vėl bėda - šiuo metu ir gyvu
lių, ir žemės ūkio technikos kainos yra kritusios. 
Paskolos imti jis nenori - didelės palūkanos, reikia 
kelis kartus kredito vertę pranokstančio užstato, o že
mės kaip užstato bankai neima. Jo žodžiais - šian
dieninę vidutinio ūkininko situaciją galima nusakyti 
kaime populiariu anekdotu. Vienas kaimietis klausia 
kito: „Kiek gauni pensijos? - Penkis šimtus. - atsako. 
O žmona? - Nu, keturis. - A, tai tu gali ūkininkauti”, 
- sako klausinėtojas.”.

KAIMO DIDŽIAŽEMIS - BUVĘS TARYBINIO 
ŪKIO DIREKTORIUS

Nacionalinėje žemės ūkio plėtojimo programoje 
iškeltas vienas pagrindinių siekių - atgaivinti šeimos 
ūkį. Šiuo metu būtent toks šeimos ūkio modelis Lie
tuvoje dominuoja. Pasakojau apie sūnaus-motinos 
bendrą ūkį, apie kiek didesnį sūnaus šeimos ir tėvų 
šeimos bendrą ūkį. Netoli pasižvalgę rastume ir dvie
jų seserų bei brolio bendrą ūkį. Bendrovės, kuriose 
dešiniosios pakraipos politikai dar ir šiandien mato 
sovietinius baubus, valdo tik 11 % dirbamos žemės. 
Kelių šimtų hektarų ūkiai, kuriuose dirbtų samdyti 
žmonės, irgi retenybė. Beje, didžiažemiai arba agra- 
rininkai, kaip juos vadina p. V. Lapė, jam ne prie šir
dies. Jis teigia, kad tie dideli ūkiai dažniausiai yra 
valdomi buvusių kolūkių pirmininkų, kurie pasinau
dodami galimybėmis nemažai ką iš kolūkių privati
zavo, o turėdami pažinčių iš anų laikų, ypač LDDP 
laikais, susikūrė sau geras ūkininkavimo sąlygas.

Regis, kaip ir daug kur, taip ir Lomiuose, Tau
ragės rajone, ūkininkauja buvęs pirmininkas p. J. Jur- 
kauskas. 1981-91 m. jis dirbo Lomių tarybinio ūkio 
direktorium. Jo mūrinukas, miestelio pakrašty prieš 
10 metų statytas specialiai direktoriui už ūkio lėšas, 
dar primena tas dienas, kai direktoriaus namo staty-
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LIETUVOS GYVENIMAS

bai buvo galima gauti tas medžiagas, kurios papras
tiems žmonėms nebuvo prieinamos: ir ąžuolo par
ketą, ir apdailos plyteles, ir uosio dailylentes priean
gio sienoms bei luboms iškalti. Dabar šis namas (150 
m2 naudingo ploto plius ūkiniai pastatai) jo nuosa
vybė; sakėsi privatizavęs jį už čekius, gautus dalijant 
Lomių tarybinio ūkio turtą.

Dabar jis ūkininkas, dirba 100 ha žemės, kurios 
dalis (39 ha) yra nuosava, kita dalis nuomojama. 
Nuomojant iš valstybės mokėti nereikia, o žmonės už 
1 ha žemės nuomos ima 100 lt. Pagrindinė auginama 
kultūra - rapsas (35 ha) ir grūdinės kultūros (40 ha). 
Kviečių šiemet prikūlė po 5 t iš ha, tačiau dėl blogos 
kokybės teks juos parduoti ne kaip maistinius, o kaip 
pašarinius grūdus. Labiausiai iki šiol apsimokėjo au
ginti rapsą, už kurio toną supirkėjai mokėdavo per 
1050 lt., tačiau šiemet rapso derlius irgi nekoks, o 
kaina nukrito iki 600 lt. „Sėdamas rapsą planavau 
vienas pajamas, o dabar gausiu - ir tai dar nežinia ka
da - daug mažesnes”,- sako buvęs direktorius. Ketu
rios melžiamos karvės irgi duoda šiek tiek pajamų, 
bet pelno šiais metais jis nesitiki. Ūkiui prižiūrėti jis 
yra įdarbinęs du žmones, dirba pats su žmona, o sū
nus ir dukra studijuoja ir į kaimą grįžti neketina. 
Prieš 10 metų J. Jurkauskas vadovavo 5 tūkst. ha 
ūkiui, kuriame dirbo keli šimtai žmonių. Paklaustas, 
ar negaila praėjusio laiko, jis sakė, kad žmonių gaila, 
nes jie dabar blogiau gyvena, bet jis pats yra daug 
turtingesnis, negu anais laikais. Iš kur tie turtai? Be 
jau minėto namo ir ūkinių pastatų, už čekius iš dalija
mo bendro turto jis dar gavo kombainą (drauge su 3 
dalininkais) bei nemažai smulkesnės žemės ūkio 
technikos. Ir nors buvęs direktorius teigia nieko ne
nuskriaudęs, nelabai teko girdėti, kad kas nors iš ta
me pačiame tarybiniame ūkyje visą gyvenimą dirbu
sių žmonių už savo darbą būtų gavęs panašią bendro 
turto dalį. Pagrindinės lėšos ūkiui kurti buvo gautos 
pagal PHARE programą. J. Jurkauskas parašė biznio 
planą sėklininkystės ūkiui kurti ir jam buvo skirti 380 
tūkst. litų žemės ūkio technikai įsigyti. Jau 4 metai, 
kaip programa įgyvendinama, po metų ji baigsis, ir 
visa technika liks programos įgyvendintojui, taigi J. 
Jurkauskui. O ar sėklininkystės ūkis, kuris buvo nu
matytas įkurti, realiai, ne vien ataskaitose, egzistuoja, 
nelabai aišku ir nelabai kam svarbu. J. Jurkauskas 
sakė parduodąs žmonėms sėklai kviečių ar rapso, bet 
taip elgiasi bene kiekvienas kaimietis be jokio biznio 
plano bei PHARE paramos. Tačiau žemės ūkis - ne 
vienintelė J. Jurkausko veikla. Jis dar turi autotrans
porto paslaugų įmonę. Trys jam priklausantys vilki
kai su puspriekabėmis ir du šaldytuvai pagal užsaky
mus vežioja prekes po Europą ir Rusiją. Žemės ūkis 
prie šios veiklos tik priedas, o J. Jurkauskas svarsto 
galimybę mesti ūkininkauti ir užsiimti vien prekių 
pervežimo reikalais.

Žodžiai „mesiu ūkininkauti” vis dažniau su
skamba kaimo žmonių lūpose. Bet - pasako ir nutyla, 
nes juk patys supranta, kad dėtis nėra kur - miestuose 
bedarbystė, o kaime bent prasimaitinti galima. Min
tis, kad kaime badu nemirsi, nemažą dalį kaimo 
žmonių vis dar laiko prie žemės. Klausiau, ar streikas 
(birželio gale Suvalkijos ūkininkai buvo užblokavę 
kelius) davė naudos? Nors to kaimo ūkininkai, su 
kuriais kalbėjau, nestreikavo, sakė, kad po streiko 
reikalai pasitaisė, ypač superkant pieną. O toliau? 
Kaimo žmonės neturi daug optimizmo, tačiau nesku
ba daryti griežtų sprendimų. Vyresni sako - žiū
rėsim, o jaunesnieji ieško galimybių išvykti į Ame
riką ar Vokietiją.

Ir pabaigai - kiek stoiška istorija apie dvi netekė
jusias seseris Mockutės, kurios bene pirmosios savo 

apylinkėje susigrąžino tėvams priklausiusią žemę, 
paliko gyvenvietėje pasistatytus namus ir sumanė įsi
kurti toje pačioje nuošalioje pamiškėje, kur žemę tu
rėjo jų tėvai. Nusigabeno ten du kilnojamus vagonė
lius, kokie paprastai stovėdavo statybos aikštelėse, 
kad statybininkai turėtų kur persirengti ar pasislėpti 
nuo darganos, ir ten apsigyveno. Karvėms surentė 
laikiną pašiūrę iš lentų, pradėjo statyti tvartą. Taip 
buvo prieš 5 metus. Šiemet viskas taip pat: nebaigtas 
statyti tvartas, 2 kilnojamieji vagonėliai, 9 rankomis 
melžiamos karvės, kurios žiemoja lentinėje pašiū
rėje, keletas piktai lojančių neaiškios veislės šunėkų. 
Tik seserys labiau pasenusios. Vyresnioji 76-erių 
metų moteris jau niekur nebeina iš kiemo ir nieko ne
bedirba, tik šunis dar palakina. Jaunesnioji guvesnė: 
jai 72 metai, bet radau ją pamiškėje beganančią kar
ves ir dar grybų suskubusią prisirinkti. Vasarą sakė 
samdžiusi piemenuką ir mokėjusi jam po 5 lt. per 
dieną, bet rudenį jis išėjo į mokyklą. Parginusi karves 
eis melžti - rankomis tas darbas užima apie 3 valan
das. Paskui karučiais, nes ganykla tolokai nuo namų, 
pargabens pieną, pastatys ataušti. Ryte keliasi pusę 
penkių ir vėl tas pats. Bet nesiskundžia. Daugiau dar-
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KAZIO ALMENO KELIONĖS
Pastaruoju metu, gavęs naujus Akiračius, pir

miausia perverčiu mėnraščio puslapius, ieškodamas 
Kazio Almeno kelionių aprašymo. Žurnaluose ir 
dienraščiuose gali surasti daug tokių aprašymų, ku
riuose dominuoja geografija ir architektūra. Jų ran
dame ir Kelionių vadovuose. Almenas šios informa
cijos irgi nevengia, tad kuo jo straipsniai įdomūs? Jis 
neaplenkia ten gyvenančių žmonių su jų kasdieni
niais rūpesčiais, kartu palygindamas buvusio režimo 
tvarką su naujomis pastangomis atsikratyti tos tvar
kos.

Almeno pastabumas tikrai didelis, nes jis suge
ba, suradęs Kijevo Nacionalinio muziejaus salėje ka
bantį plakatą, pacituoti tokį konkretų faktą: „Ukraina 
privalo grįžti į Europą ir civilizuotą pasaulį”.

Kazys Daugėla
Bedford, NH

Kazys Daugėla naujų K. Almeno kelionių apra
šymų, deja, nebesulaus. Ir ne todėl, kad Almenas bū
tų nutaręs nebekeliauti ar apie keliones neberašyti, o 
todėl, kad Kazys Daugėla - mūsų mielas ilgametis 
skaitytojas - pats užbaigė savo žemiškąją kelionę.

Liūdna ir graudu skaityti šiuos mus paginančius 
žodžius, kurių pats autorius jau nebeperskaitys. Mū
sų užuojauta gerb. K. Daugėlos giminėms ir artimie
siems - Akiračių red.

Gerb. Redakcija,

Esu dėkinga už Akiračius, kuriuose randu aktua
lių straipsnių.

Elena Eimaitytė
Vilnius, Lietuva

bo buvę, kai nukūlė javus, nes reikėjo vėtyti, išvalyti 
nuo žolių sėklų. Arpo (tokia mašina grūdams valyti) 
pasiskolinti negavo, tai su sieteliu išsijojo. „Su kokiu 
sieteliu?” - nesupratau. „Na, kokiu, na, kur virtuvėje 
naudoju grybams ar uogoms plauti. Su duršlioku”.

„Dabar visi užsipuolė Landsbergį, kad žemės ten 
sklypuką gavo, dvylika arų. Tai kas čia tėr”, komen
tuodama nesenus įvykius stebėjosi 72-ejų metų A. 
Mockutė. „Ar tai dėl tiek žemės ant žmogaus pulti?”

Ši rankomis karves melžianti ir „duršlioku” grū
dus vėtanti moteris žino tikrąją žemės kainą, žino, 
kad jos daug ir kad ji nieko verta. Ir jeigu numanytų, 
kur kreiptis, ji pasiūlytų Seimo pirmininkui ne tik 
dvigubai daugiau žemės, gal net viso hektaro nepa
gailėtų, tik ne Vilniuje, Žvėryno rajone, o Pagirupy, 
greta savo vagonėlio, kur ji su vyresniąja seserim gy
vena jau 7 metai.

Nežinau, ar ši istorija tik graudina, ar teikia vil
ties. Galbūt tik graudina. O ir pats kaimas, apibend
rintai kalbant, dalį valdžios ir žiniasklaidos žmonių 
dar graudina, dalį jau piktina, o vilties neteikia nei 
tiems, nei kitiems.

Zita Čepaitė

TIKROVĖ BUVO KITOKIA
Akiračių 1999 m. spalio mėnesio numeryjeje, 

Kultūros sekcijoje, pusi. 7, straipsnyje „Aukščiausias 
lietuvių DP paminklas” Alfonsas Eidintas, aprašy
damas Bostoniškės Lietuvių enciklopedijos reikšmę 
to meto okupuotai Lietuvai, prisimena ir A. Šapokos 
Lietuvos istorijos persispausdinimą 300,000 tiražu 
Lietuvoje bei šio reikalo finansavimą.

Straipsnio autorius rašo: „Šioje vietoje su dėkin
gumu vėl galvoju apie JAV lietuvius - A. Šapokos 
redaguotos Lietuvos istorijos išleidimas finansuotas 
iš JAV lietuvių surinktų lėšų, o šiam reikšmingam 
labdaros atiku rinkimo darbui JAV vadovavo ne kas c
kitas, o iškilusis lietuvis Valdas Adamkus, dabartinis 
Lietuvos Respublikos Prezidentas”.

Tenka pastebėti, kad ir istorikai kartais suklysta. 
O tikrovė buvo tokia. Aukas A. Šapokos Lietuvos is
torijai išleisti Lietuvoje suaukojo JAV lietuviai. Jas 
surinko, apie 100,000 dolerių, JAV LB krašto valdy
ba, vadovaujama dr. Antano Razmos, 1988-1990 m. 
kadencijoje. Tuo metu man teko JAV LB k.v. vice
pirmininko finansams pareigos. Mano siūlymu ir val
dybos nutarimu buvo įsteigtas prie JAV LB iždo spe
cialus fondas „Dovana Lietuvai”, kurio tvarkymas ir 
lėšų rinkimas man priklausė. „Dovana Lietuvai” fon
do iždininku buvo pakviestas Vladas Sinkus, tačiau 
visą lėšų telkimo propagandą teko man. Kaip finansų 
vicepirmininkui, man teko organizuoti ir koordinuoti 
Lietuvos istorijai išleisti visą aukų rinkimo darbą 
JAV.

Bronius Juodelis 
buvęs JAV LB k.v. finansų vicepirmininkas

Gerb. Akiračių Redaktoriai,

Paskaičius visus išeivijoje leidžiamus lietuviš
kus laikraščius, norisi išgirsti komentarų ir straipsnių 
ir „iš kitos medalio pusės”. Tai gali jums suteikti tik 
Akiračiai, kurie yra mielai laukiami mūsų namuose.

Su geriausiais linkėjimais.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Ca

1999 m. lapkričio mėn. 7
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ISTORIJA

1990 m. rugpjūčio mėn. tuo metu dar Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmininkas pasirašė nutari
mą, kurio antrasis punktas „siūlė” Lietuvos visuome
nei ir organizacijoms „atgaivinti tradiciją ir rugsėjo 8 
dieną švęsti Tautos šventę”. Visiškai suprantama, 
kait nauja, besikurianti valstybė ir visuomenė ieško 
jos tapatumą žyminčių simbolių bei ženklų. Tuo me
tu pirmiausia rūpėjo kuo greičiau atsisveikinti su vis 
dar slegiančia sovietine praeitimi. Kita vertus, rei
kėjo greitai sukurti, įdiegti naujus pasikeitimus liudi
jančias tradicijas. Vienas publicistas šiek tiek pom
pastiškai, bet, manytume, gan tiksliai perdavė to 
meto entuziazmą: „ ... mums labai reikalingos tikros 
šventės - džiaugsmingos, iškilmingos, jungiančios 
šio amžiaus kovas, istoriją ir tradicijas”. Paprasčiau
sias ir lengviausias kelias buvo atgaivinti tai. kas jau 
egzistavo komunistinės prievartos nepaliestoje Lie
tuvos Respublikoje. Juolab, kad ši istorijos atkarpa 
dainuojančios revoliucijos dėka buvo suvokiama 
pernelyg idealizuotai ir nekritiškai. Tačiau, nepaisant 
įvairių pastangų, reanimuoti tautos šventės nepa
vyko. Jei skaitytojas žvilgterėtų į šiandieninius arba 
kelių metų senumo kalendorius, tai pamatytų, kad ten 
rugsėjo aštuntoji yra Šilinės, Šv. Mergelės Marijos 
gimimo, ir Vytauto Didžiojo karūnavimo diena, o 
apie kažkokią ypatingą tautos šventę nė neužsimena
ma. Deja, dažnai atsitinka ir taip.

Šiame tekste bus nagrinėjama vienos politinės- 
socialinės praktikos, kurios tikslas, anot amerikiečių 
mokslininko, masių nacionalizacija, istorija: jos atsi
radimas, reikšmė, įtaka visuomenei ir pan. Bus kal
bama apie Tautos šventę tarpukario Lietuvos Res
publikoje, kai ji buvo švenčiama pompastiškai, su 
dideliu bei nesuvaidintu entuziazmu. Galbūt tai pa
dės suprasti, kodėl praėjus šiek tiek daugiau nei pen
kiasdešimčiai metų sumanymas atgaivinti tradiciją 
nepavyko.

* * *
Oficialiai šventė tokiu pavadinimu Lietuvos res

publikoje pradėta švęsti tik nuo 1930 m., kai gegužės 
14 d., pakeitus pirmąjį 1925 m. vasario mėn. Švenčių 
ir poilsio įstatymą, rugsėjo 8-oji buvo paskelbta Tau
tos švente. Iki tol, ši diena buvo pažymima kaip Šv. 
Mergelės Marijos gimimo diena (ši šventė Lietuvoje 
turėjo pakankamai gilias tradicijas: dar XIX amžiaus 
viduryje, tarp švenčių, kurių metu negalima dirbti, o 
mokiniai mokyklose atleidžiami nuo pamokų, taip 
pat minima ir rugsėjo aštuntoji - Šv. Mergelės Mari
jos gimimo diena.). Taigi ilgą laiką buvusi religinė 
šventė galų gake buvo supasaulietinta ir paversta tik 
tautine-pilietine. Tiesa, Katalikų bažnyčia tautos 
šventės metu tebevaidino pakankamai svarbų, nors, 
vis dėlto, antraeilį vaidmenį. Panašūs švenčių nacio
nalizacijos procesai vyko ir kitose tautinėse Vidurio 
ir Rytų Europos valstybėse.

Formaliai tautos šventės atsiradimą galima būtų 
aiškinti tuo, jog 1930 m. Lietuvos Respublikoje buvo 
paskelbti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 
metais. Daugelis tais metais vykusių renginių tiesio
giai sieti su didžiojo kunigaikščio vardu. Vyriausia
sis Vytauto Didžiojo komitetas, vadovaujamas švie
timo ministro K. Šakenio, nustatė tris pagrindines 
tais metais minėtinas datas. Pirmoji buvo skirta 
Vytauto motinos kunigaikštienės Birutės atminimui 
(rugpjūčio 15 d.). Iškilmingiausiai turėjo būti pami
nėtas vadinamasis Vytauto karūnavimosi jubiliejus 
(rugsėjo 8 d.) bei didžiojo kunigaikščio mirties 500- 
ios metinės (spalio 27 d.). Iš šių dviejų pirmoji turėjo 
būti pažymima kaip triumfo ir džiaugsmo, o antroji -

TAUTOS ŠVENTES „IŠRADIMAS” TARPUKARIO 
LIETUVOS RESPUBLIKOJE

kaip susikaupimo ir liūdesio šventė.
Nereiktų manyti, kad ligi tol Lietuvos visuome

nė neturėjo tautinių švenčių, t.y., tokių švenčių, kurių 
prasmė ir ritualo tikslas būtų lojalumo tautinei ben
druomenei ugdymas. Tokia, žinoma, pirmiausiai ta
po Vasario 16-oji - nepriklausomybės šventė. Dėl 
šios datos svarbos sutardavusios visos Lietuvos poli
tinės partijos. Žinoma, ta proga paprastai nepamirš- 
damos pabrėžti savų nuopelnų, tačiau jos visuotinis, 
tautinis pobūdis niekam nekėlė abejonių. Buvo ir 
daugiau reikšmingų datų, kurios buvo minimos kaip 
tautos šventė. Pavyzdžiui, 1925 m. švenčių švente, 
svarbia diena tautos gyvenime laikytas 5-erių metų 
Steigiamojo seimo sušaukimo jubiliejus.1 Teigta, jog 
Steigiamasis seimas buvo aukščiausia tautos valios 
išraiška, o jo priimti nutarimai aktualūs ir svarbūs vi
sai tautai. Opozicinės tuo metu valdžioje buvusiems 
krikdemams partijos šią datą irgi minėjo, nepamirš- 
damos pakritikuoti valdančios daugumos.2

Po 1926 m. perversmo Steigiamojo seimo atida
rymo ar 1922 m. priimtos konstitucijos minėjimas 
opozicinėms politinėms jėgoms tapo dar reikšmin
gesnis ir svarbesnis. Šių įvykių pagerbimas buvo 
dalies visuomenės nesusitaikymo ir pasipriešinimo 
naujam politiniam režimui išraiška. Jei valdžioje 
esantys tautininkai abu įvykius stengėsi vertinti kiek 
galima kritiškiau, tai pagrindinės opozicinės politi
nės partijos - krikdemai, liaudininkai ir socialdemo
kratai -jiems bandydavo suteikti tautinės šventės 
atspalvį.

Štai 1929 m. Lietuvos žinios teigė, kad Steigia
mojo seimo sušaukimas (gegužės 15-oji) - tai „mūsų 
pilietiškumo ir tikros nepriklausomybės šventė”, jam 
antrino ir tų pat metų krikdemų Rytas} Kitoks po
žiūris į šią šventę ypač išryškėjo 1930 metais, minint 
Steigiamojo Seimo sušaukimo 10-ąsias metines. Li
etuvos žinios ypač kvietė kuo plačiau pažymėti įvykį, 
nurodydamos jo svarbą. O vyriausybinė spauda ap
siribojo tik trumpa informacija apie įvyksiančius ren
ginius.4 Būta netgi bandymų įrodyti, jog tai nėra pats 
svarbiausias įvykis tautos gyvenime ir todėl negali 
būti laikomas tautos švente. Kažkoks V. šaulių žur
nale Trimitas netgi teigė: „Kai dėl pastangų padaryti 
jo [Steigiamojo seimo] sukaktuves tautos švente, tai 
mums rodos, nebūtų pamato. Tautos šventę jau turi
me - vasario 16 dieną. Didint tų švenčių skaičių nėra 
jokio reikalo. Pilnai pakanka vienos šventės”.5

Apibendrinant galima teigti, jog ypač po 1926 
m. perversmo, Lietuvos visuomenė ir politinis elitas 
vis labiau nesutarė, kuriuos naujausios istorijos įvy
kius galima būtų minėti kaip tautinę šventę, galinčią 
konsoliduoti visuomenę. Visuomenės konsolidacija, 
žinoma, pirmiausia buvo suinteresuotos po perver
smo į valdžią atėjusios politinės jėgos, visomis įma
nomomis priemonėmis siekusios savo valdžios įtvir
tinimo. Kad būtų pasiektas šis tikslas, vien tik repre
sinių priemonių neužteko. Todėl tautos vienybės, 
harmonijos tarp valdžios ir visuomenės bei kariuo
menės vaidmens viešajame gyvenime akcentavimas 
valdančio elito politinėje retorikoje bei kasdieninėje 
politinėje praktikoje tapo vienu svarbiausiu užda
viniu. Galima teigti, jog tautos šventės „atsiradimas” 
liudijo po perversmo nugalėjusių ir pagaliau krikde
mų atsikračiusių tautininkų pastangas tautos sąmonė
je įteisinti savo politinį režimą, išgauti jam visuome
nės paramą.

TAUTOS ŠVENTĖS „IŠRADIMO” 
APLINKYBĖS

Reiktų atkreipti dėmesį į mažiausiai dvi, mano 
nuomone, svarbiausias politines aplinkybes, turėju
sias įtakos tautos šventės atsiradimui ir susijusias su 
politinio režimo stabilizavimo problema.

Pirmajame Švenčių ir poilsio įstatyme buvo nu
matytos dvi pasaulietinės, pilietinės-tautinės šventės: 
Vasario 16-oji (Lietuvos nepriklausomybės šventė) 
bei Valstybės konstitucijos priėmimo diena (rugpjū
čio 1 d.). Visos kitos šventės (visoju buvo 17) - reli
ginės. Tiesa, įstatymas taip pat paskelbė švente ir ne
darbo diena gegužės pirmąją. Tačiau faktiškai ji nie
kuomet nebuvo oficialiai švenčiama6 (dėl savo pobū
džio gegužės 1-oji ir nepretendavo būti tautinio so
lidarumo švente. Kairiojo lietuvių politinio spektro 
dalyje ji suvokiama, kaip vienos socialinės grupės - 
darbo klasės, liaudies šventė.). Tik priėmus pirmą
jį Švenčių įstatymą, jį imta kritikuoti. Pagrindiniai jo 
oponentai buvo verslininkai (smulkūs gamintojai bei 
prekybininkai) - lietuviai bei žydai. Paprastai jų ar
gumentai buvo ekonominio pobūdžio: įstatymas nus
tato per daug nedarbo dienų (apie 140 per metus), ne
leidžia dirbti religinių švenčių dienomis ir pan. Siū
lyta įstatymą keisti arba tobulinti, kai kurias religines 
šventes perkeliant į sekmadienius, kaip tai buvo da
roma „rusų laikais”.7

Žinoma, 1930 m. paskelbtam antrajam Švenčių 
ir poilsio įstatymui įtakos turėjo ne tik ir ne tiek eko
nominiai kelių socialinių grupių interesai. (Beje, į 
juos bent iš dalies buvo atsižvelgta: iki 16 sumažėjo 
bendras oficialių švenčių skaičius, prekybininkams 
leista dirbti sekmadieniais ir t.t.). Turbūt labiausiai 
pakeitimus Švenčių įstatyme paskatino pats jo ideo
loginis turinys, kuris po 1926 m. perversmo visiškai 
nebetenkino perversmininkų interesų. Tai tapo visiš
kai aišku priėmus 1928 metų gegužės 15 d. naują
ją šalies konstituciją. Senasis įstatymas opozicijos 
rankose galėjo tapti gera ir svarbiausia legalia prie
mone visuomenei mobilizuoti, pavyzdžiui raginant 
minėti ne naujai valdžios priimtą konstituciją, bet 
ankstesnę, paskelbtą „demokratiškai išrinkto” Stei
giamojo seimo. Taip visuomenė būtų skatinama vis 
abejoti egzistuojančio politinio režimo teisėtumu.

Jau 1928 metais, A. Voldemaro vyriausybė pa
spartino įstatymo ruošimo darbus. Tarp Vidaus rei
kalų ministerijos ir įvairių kitų ministerijų, žiny
bų šiuo klausimu vyko aktyvus dalykinis susiraši
nėjimas. Buvo pradėti sudarinėti minėtinų įvykių są
rašai, parengti bent keli įstatymo projektai.8 Štai 
1928 m. spalio mėn. Vyriausioji darbo ir socialinės 
apsaugos inspekcija kartu su Tikybų departamentu 
svarstė Šv. Mergelės Marijos gimimo dienos ir Šv. 
Kazimiero dienos įtraukimą į oficialiai minėtinų 
švenčių sąrašą. Tikybų departamento direktorius, at
sakydamas į gautą paklausimą, pabrėžė tik Šv. Kazi
miero dienos minėjimo svarbą (ta diena švenčiama ir 
okupuotos Lietuvos dalyje, o Šv. Kazimieras nuo se
no laikomas Lietuvos globėju) ir ragino ją projektuo
jamame sąraše palikti.9 Atrodo, kad Šv. Mergelės 
Marijos gimimo dienos pakeitimas kita, jau pasaulie
tine švente, prieštaravimų nesukėlė. 1929 m. vasario 
mėn. buvo parengtas trečiasis Švenčių ir poilsio įsta
tymo projektas. Atrodo, jam neprieštaravo ir baž
nytinė vyresnybė.10 Mat, tų pačių metų balandžio 
mėn. Ministras pirmininkas Voldemaras jau viešai
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patvirtino, jog ruošiamas naujas švenčių įstatymas. 
Jo teigimu, turimas projektas numatė gegužės 15 d., 
t. y., Steigiamojo seimo sušaukimo minėjimą (pagal 
1925 m. įstatymą šis įvykis net nebuvo laikomas ofi
cialia švente) nukelti į rugpjūčio 15 d. (šv. Mergelės 
Marijos Dievo Motinos dangun ėmimo šventė. Žoli
nės), kuri ir taptų „viena metine mūsų tautos šven
te”. 11 Taigi jau 1928 m. pabaigoje - 1929 m. pradžio
je valdžioje esantys tautininkai pradėjo intensyviai 
svarstyti tautos šventės institucionalizacijos idėją. 
Vis dėlto ir šis, trečiasis projektas, Ministrų kabineto 
dėl per didelio švenčių skaičiaus nepatenkino ir buvo 
atmestas. Visai tikėtina, kad 1929 m. pabaigoje - 
1930 m. pradžioje galutinai sumanyta pakeisti ir tau
tos šventės minėjimo datą. Tokiam apsisprendimui 
įtakos galėjo turėti faktas, jog 1930-ieji buvo pa
skelbti Vytauto Didžiojo metais, todėl tautos šventę 
sumanyta švęsti rugsėjo 8 d. (neįvykusio Vytauto ka- 
rūnavimosi ir Šv. Mergelės Marijos gimimo dieną).

Tuo pat metu, kai valdžios institucijose buvo tik 
pradėta galvoti apie naująjį švenčių ir poilsio įstaty
mą, įvyko skilimas valdančiojo politinio elito (tauti
ninkų) gretose. Maždaug 1928 metų rudenį prasidė
jusi trintis tarp Respublikos prezidento ir Ministro 
pirmininko užsitęsė net iki 1929 metų.12 Tų metų ru
denį Respublikos prezidentas Antanas Smetona vis 
dėlto atstatydino Ministrą pirmininką Augustiną 
Voldemarą. Tai sukėlė dalies karininkijos bei studen
tijos nepasitenkinimą. 1930 m. vasarą bandyta įvyk
dyti bent tris ginkluotus perversmus, tačiau jie nepa
vyko. Galų gale po šių įvykių liepos mėnesį Volde
maras buvo ištremtas iš Kauno. Paaštrėjo režimo san
tykiai ir su Katalikų bažnyčia, 1930 m. vasarą švieti
mo ministro įsakymu uždraudus mokyklose Bažny
čios globojamų ateitininkų organizacijos veiklą.

VYTAUTO DIDŽIOJO METAI IR TAUTOS 
ŠVENTĖ

Spaudoje didesnių diskusijų ar polemikos dėl 
naujai paskelbto Švenčių ir poilsio įstatymo, jame 
padarytų pakeitimų ar tautos šventės paskelbimo ne
buvo. Vyriausybiniame Lietuvos aide pasirodė keli 
trumpi straipsneliai, komentuojantys įstatymą. Juose 
užsimenama ir apie naują šventę. Pabrėžiama, jog 
rugsėjo 8-oji - tai „aukščiausio Lietuvos iškilimo 
diena”, nes tą dieną buvo numatytas Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Vytauto karūnavimas. Tačiau dėl 
lenkų klastos ir kaltės Vytautas karūnos negavo, nors 
tai, žinoma, nemenkina jo kaip valdovo nuopelnų. 
Todėl visuomenė raginama šį istorijos įvykį minėti. 
Šventė ypač tinkanti jubiliejiniais Vytauto Didžiojo 
metais; ji nuo seno buvo švenčiama kaip religinė 
šventė.13 Panaši, turbūt oficialiai paruošta, informaci
ja buvo atspausdinta ir įvairiuose kituose laikraščiuo
se bei žurnaluose.

Opozicijoje esančių liaudininkų dienraštis Lietu
vos žinios kritiškai ir negatyviai vertino valdžios ban
dymus tautos šventę sutapatinti su neįvykusiu Vy
tauto karūnavimusi. Prieš pat rugsėjo 8 d. laikraštis 
išspausdino ištraukas iš Danieliaus Alseikos 1924 m. 
išleistos knygos Lietuvių tautinė idėja istorijos švie
soje, kurias reziumuoti galima būtų taip: Vytauto ka- 
rūnavimasis valstybingumo raidai įtakos vis tiek ne
būtų turėjęs, „liaudis” jam valdant buvo dar labiau iš
naudojama, todėl „laisva ir demokratiška tauta negali 
sekti Vytauto pavyzdžiais”. Straipsnyje „Dėl tautos 
šventės” kriptonimu Ex-Homo pasirašęs autorius 
taip pat kritiškai įvertino Didžiojo kunigaikščio vals
tybinį darbą (sukurta valstybė nesugebėjo atsispirti 
„lenkiškajam poniškumui” ir „vidaus puvimui”) ir 
teigė, jog neįvykusių dalykų neverta minėti. Jo nuo

mone, tautos istorijoje svarbiausios yra dvi datos: va
sario 16-oji ir gegužės 15-oji. Mat abi nustačiusios 
valstybės gaires, o paskutinioji dar ir „surišusi į vieną 
vienetą” įvairias visuomenės sroves ir sluoksnius.14 
Skirtingai nei socdemai ir liaudininkai, krikdemai 
tautos šventės įvedimui visiškai pritarė ir aktyviai da
lyvavo ne tik jos, bet ir apskritai Vytauto Didžiojo 
jubiliejui skirtuose renginiuose.15 Rugsėjo pradžioje 
Rytas išspausdino arkivyskupo J. Skvirecko kreipi
mąsi į Kauno arkivyskupijos kunigus, raginantį kuo 
iškilmingiau minėti tautos šventę.16 Kreipimesi, pa
brėžiant įvykio reikšmę, teigiama, kad rugsėjo 8-ąją, 
Šv. Mergelės Marijos gimimo dieną, sukanka 500 
metų kaip Vytautas Didysis „suvienijo visą Lietuvą, 
iškovojo pilną nepriklausomybę, pripažinimą iš Va
karų Europos valdovų ir dargi karališkojo vainiko 
paskyrimą”. Todėl būtina šią dieną švęsti kaip tautos 
šventę. Ta proga bažnyčiose tikintieji privalo melstis 
už Tėvynę, o kunigai pamoksluose aiškinti žmonėms 
šventės svarbą.

Valdžia taip pat stengėsi išaiškinti visuomenei 
tautos šventės prasmę. Pirmieji tokie bandymai pasi
rodė šventės išvakarėse kariškių spaudoje. Apie Vy
tautą rašyta kaip apie tautos didvyrį, kuris geriausiai 
parodo „lietuvių tautos milžiniškas dvasios pajėgas ir 
jos kultūringumą”, o jo karūnavimosi faktas reikš
mingas tuo, kad Liudijo norą „atsipalaiduoti nuo 
neprašytos ir žalingos lenkų globos”.17 Netrukus ir 
Lietuvos aidas išspausdino vedamąjį (tikriausiai jo 
autorius buvo pats laikraščio redaktorius Valentinas 
Gustainis), pavadintą „Didžioji šventė”. Žinant, kad 
Gustainis dažnai lankydavosi prezidentūroje, kur su 
pačiu Respublikos prezidentu aptardavo svarbesnius 
kraštui visuomeninius-politinius reikalus18, galima 
spėti, kad straipsnis atspindėjo ne tik vyriausiojo re
daktoriaus nuomonę. Jame pabrėžtinai teigiama, kad 
rugsėjo 8-oji - „iškilmingiausia tautos šventė”. Vie
na vertus, ji primena šlovingą lietuvių tautos praeitį 
(galingiausio valdovo Vytauto bandymas karūnuo
tis). Neturėdama tokios praeities, tauta nebūtų „iš gi
laus miego pakilusi” ir sukūrusi valstybę. Kita ver
tus, ši data parodo ir kaimynų lenkų klastą, kurie tą 
vainiką pagrobė. Beje, klastingo ir nedoro priešo len
ko įvaizdis dar buvo sustiprinamas teiginiais, jog lie
tuvių tauta privalanti įvykdyti „Vytauto testamentą”- 
atgauti valstybės sostinę Vilnių ir išsaugoti valsty
bingumą. Svarbiausia, šventė mokanti tautą vienybės 
ir susiklausymo.19 Tie patys prasminiai momentai bu
vo pabrėžti jau ir paties Smetonos kalboje rugsėjo 8 
d. kariuomenės parado metu. Beje, karinis paradas 
(paprastai Kaune, P. Vileišio aikštėje) ir prezidento - 
„tautos vado” kalba arba trumpas pasveikinimas tapo 
svarbiausiais švenčių akcentais. Taigi savo kalboje 
prezidentas, primindamas šlovingą tautos praeitį, 
Vytauto žygius ir taip motyvuodamas datos pasirin
kimą, pabrėžė, jog rugsėjo 8-oji „riša” istoriją su da
bartimi, o kol tas ryšys bus gyvas, tol tauta žengs pa
žangos keliu. Šventės tikslas ir prasmė - prisiartinti 
prie garbingos senovės, nes tai daro tautą tvirtą ir vie
ningą. Kliuvo prezidento kalboje ir pavyduoliams 
lenkams.20 Priešo, senovėje sugebėjusio sutrukdyti 
Vytauto karūnavimuisi, o netolimoje praeityje „klas
tingai pagrobusio sostinę” įvaizdis tapoa neatsiejamu 
tautos šventės elementu. Maždaug tokia oficialiai 
propaguojama tautos šventės ideologija išliko iki pat 
1939 m., kai ji paskutinį kartą ir buvo oficialiai pami
nėta.

POLITINIS RITUALAS IR JO PRASMĖ
Pirmaisiais minėjimo metais tautos šventė buvo 

pažymima ypač iškilmingai. Kaune, kur „pakili ir 

skaidri nuotaika ryškiausia”, vyko pagrindiniai šven
tės renginiai. Šia proga miestas buvo iliuminuotas, 
pastatytos trys „triumfo arkos”, valstybines įstaigas 
ir gyvenamuosius namus papuošė Vytauto Didžiojo 
ir Smetonos portretai (taip pat buvo „išstatomi” ir ki
tų „tautos patriarchų” atvaizdai: J. Basanavičiaus, V. 
Kudirkos). Paprastai šventė prasidėdavo dar rugsėjo 
7-ąją. Mokiniams skaitytos paskaitos, buvo ati
darytas Vytauto prospektas, į Kauną sugrįžo ir buvo 
iškilmingai sutiktas įvairiose Lietuvos vietose pabu
vojęs Vytauto Didžiojo protretas. Tautos šventės die
nos pradžią žymėjo „laisvės varpo” dūžiai ir Vytauto 
vėliavos iškėlimo Karo muziejaus sodelyje ceremo
nija. Ryte 10 vai. Kauno Bazilikoje laikyta iškilmin
ga liturgija „už valstybę”. Vėliau šventės renginiai 
persikėlė į P. Vileišio aikštę (tik kelis kartus pa
grindiniai šventės renginiai įvyko karo aerodrome), 
kur laikytos dar vienos mišios, po jų kalbą pasakė 
Respublikos prezidentas. Oficialiąją šventės dalį 
vainikavo kariuomenės paradas.

Paradas iš pat pradžių tapo pagrindiniu šventės 
akcentu. Spaudoje kariuomenės pasirodymas buvo 
plačiausiai aprašomas, komentuojamas. Po jo vyko 
eitynės miesto gatvėmis, kurių metu buvo rodomi va
dinamieji „gyvieji paveikslai”. Jų siužetai, parinkti iš 
Vytauto Didžiojo laikų, vaizdavo patį kunigaikštį, 
Birutę, Kęstutį, Vytauto karūną ir t.t. Vakare Vytauto 
kalne suvaidinta misterija „Vytauto žemė”. Paleista 
daugybė fejerverkų, deginti laužai. Galiausiai gar
bingiems užsienio svečiams surengtas uždaras poky
lis. Lietuvos aide teigta, jog visuomenė naują šventę 
„priėmė labai arti širdies, ji buvo tikra tautos šventė”.

Rugsėjo 8 d. minėjimas provincijoje dėl visiškai 
suprantamų priežasčių nebuvo toks iškilmingas ir 
masinis kaip Kaune. Išvakarėse parodyti spektakliai 
istorinėmis temomis, vyko koncertai, skaitytos pa
skaitos. Šventinė diena prasidėdavo pamaldomis ir 
Vytauto vėliavos pakėlimu pagrindinėje (turgaus) 
aikštėje. Kur įmanoma vykdavo kariuomenės ar šau
lių paradai, iškilminga eisena, vakare vėl buvo rodo
mi spektakliai ar skaitomos paskaitos. Baigdavosi 
šventė vėliavos nuleidimu. Oficialioje spaudoje tau
tos šventės minėjimas provincijoje nebuvo taip pla
čiai komentuojamas. Kiek išsamiau rašyta apie 
šventimą Klaipėdoje, pažymint, jog šventės rengi
niuose aktyviai dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai (panašiai, aprašant šventę Kaune pastebima, 
kad tautos šventę džiaugsmingai minėjo žydai.) To
kie pranešimai turėjo demonstruoti tautinių mažumų 
lojalumą. 1930 m. specialiai rašyta apie tautos šventę 
Tauragėje. Reziumuota, jog ir čia tėvynės meilė dar 
„nėra palaužta” (dėmesį šiam miestui nesunku paaiš
kinti: juk čia dar visiškai neseniai įvyko plečkaitinin- 
kų „pučas”, o jo dalyvių teismas baigėsi tik 1929 m. 
pradžioje). Provincijoje šventės metu stengtasi lan
kyti piliakalnius ar kokias nors kitas žymesnes isto
rines vietas.21 Dažnai įvairiuose šventės ritualuose 
sutinkama istorinės Lietuvos sotinės -Vilniaus - te
matika: tai užkopta į „Vilniaus kalną”, tai susirinkta 
prie Vilniaus ąžuolo. Šitaip stengtasi pabrėžti dvi
gubą lenkų klastą: iš Vytauto buvo atimta karūna, o 
iš modernios lietuvių tautos - jos istorinė sostinė.

Apskritai lenko priešo įvaizdis buvo svarbi tau
tos šventės simbolizmo dalis ir gera visuomenės kon
solidacijos priemonė. Paprastai įvairiuose šventi
niuose tekstuose buvo pabrėžiami lenkų sugebėjimai 
regzti pinkles, jų klasta ir pan. Kita vertus, taip pat 
pabrėžiamas ir lietuvių tautos sugebėjimas atsispirti 
savo istoriniam priešui. Tai liudijo tautos tvirtumą.

(tęsinys sekančiame psl.)

1999 m. lapkričio mėn. 9
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ISTORIJA

TAUTOS...
(atkelta iš 9-to psl.)

Tuo tautiški ir reikšmingi Didžiojo kunigaikščio Vy
tauto darbai. Šventės dalyviai kviečiami ne tik išgy
venti praeityje patirtas netektis, bet ir aktyviai veikti: 
„ ... susikaupkime ir išgirskime Vytauto Dvasios 
šauksmą iš anapus demarklinijos ir prižadėkime, kad 
lenkų skriauda bus atitaisyta”. Pagrindiniais tautos 
šventės ritualais visaip stengtasi pabrėžti mintį, jog 
istorinių tautos laimėjimų pagrindinė priežastis glūdi 
jos vienybėje, sugebėjime susitelkti. Ši idėja labai 
dažnai akcentuojama su švente susijusiuose tekstuo
se.22 Todėl neatsitiktinai šventinėse kalbose pabrėž
tinai raginama atsisakyti „partiškumo”.

Garbinga tautos praeitis privalanti ugdyti ir jos 
šiandieninį solidarumą. Todėl tautos šventės svar
biausia prasmė - nutiesti ryšį tarp „mūsų praeities ir 
dabarties”. Anot anoniminio korespondento, ji jungia 
„anų laikų tautinius siekimus su šių dienų uždavi
niais”.23 Tautos šventės metu vis kartojama, kad se
novė moko ir auklėja praeities didvyrių išminties bei 
stiprybės pavyzdžiais: „ ... dabartinė tautos šventė 
mums primena garbinguosius lietuvių tautos gyveni
mo laikus ir juos iškelia prieš mūsų akis”. Idealizuotą 
praeitį, iš kurios dabarties kartos semiasi jėgų ir tvir
tybės, tegalima tik garbinti. Išjos „išauga” ir šiandie
ninė, moderni lietuvių tauta. Per palyginus trumpą 
tautos šventės minėjimų istoriją vis pabrėžiama, jog 
ši šventė privalanti padėti visuomenei savo dvasioje 
susieti dabartį su praeitimi, nes „tauta be praeities, 
kaip augalas be šaknų”. 1939 m. paskutinį kartą, 
švenčiant rugsėjo 8 d., rašyta: „Šių dienų lietuvių tau
ta yra tūkstančiais siūlų susijusi su ta lietuvių tauta, 
kuri anais didžiųjų kunigaikščių laikais savo žygiais 
stebino pasaulį”.24 Organiško ryšio tarp praeities ir 
dabarties akcentavimas turėjo užtikrinti, kad nūdie
nos žmogus istorinių išbandymų akivaizdoje elgsis 
taip pat didvyriškai, kaip ir jo protėviai. Tokia istori
jos ir dabarties „sąveikos” interpretacija sutinkama ir 
kitų tautų tipologiškai panašiuose politiniuose ritua
luose.25 Kartu šventė turėjo pademonstruoti „lietuvio 
dvasinį pajėgumą” bei pabrėžti „tautos savitumą”. 
Todėl neatsitiktinai visuomenė buvo raginama ne
sekti ir nesisavinti „svetimųjų sukurtų menkniekių”. 
Aiškindamas tautos šventės prasmę, anoniminis au
torius netgi teigė: „iš svetur atsivežtus daiktus turime 
liesti su tam tikru atsargumu, nes dažnai kiti mus nori 
jais užliūliuoti”.

Svarbiausias vaidmuo tautos šventėje teko ka
riuomenei. Kariuomenės paradas ir jo metu pasakyta 
valstybės prezidento, nuo 1933 m. vis dažniau vadi
namo tautos vadu, kalba spaudoje vaizduojami, kaip 
šventės kulminacija, susilaukianti vis daugiau visuo
menės dėmesio. Neatsitiktinai tautos šventė iškilmin
gose kalbose buvo vadinama „ginklo jėgų švente”, 
„mūsų kariuomenės iškilmėmis”, išreiškiančiomis 
„pagarbą lietuvių ginklo galiai” ir panašiai. Kartu su 
tautos švente stengtasi minėti ir kitokias kariuomenei 
reikšmingas sukaktis. Štai 1938 m. kartu su ja įvyko 
pirmųjų Lietuvos savanorių suvažiavimas. Abu ren
giniai gerai papildė vienas kitą.

Tautos šventė turėjo parodyti kariuomenės ir tau
tos vienybę. 1935 m. žurnale kariams rašoma: „su ka
riuomene, kuri visada budi, turi eiti kartu visa tauta”. 
Visuomenė kariuomenę mėgsta, nes ji saugojos lais
vę. 1931 m. minint tautos šventę prezidentas kariuo
menę pavadino „valstybės rūmų pamatu”26, o 1936 
m. teigė, jog švenčiant rugsėjo 8-ąją, prisimenama 
„krašto saugotoja - kariuomenė”. Ji yra svarbiausia
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tautos auklėtoja bei prisideda prie tautos vienybės 
ugdymo.2' Tvarkingai žygiuojanti kariuomenė ge
riausiai simbolizavo apie tautos vadą susitelkusią 
tautą. Kario korespondentas tautos šventės metu pa
tetiškai rašė, jog žygiuojančios kariuomenės vaizdas 
„geriausiai įtikina kiekvieną pilietį, kad mūsų tauta 
pakankamai tvirta ir nepriklausomybė pilnai užtik
rinta”.28 Toks šventės pobūdis visiškai suprantamas, 
nes kariuomenė laikyta svarbia režimo atrama bei 
valstybingumo garantu.

Kariuomenės ir visuomenės bendrumą turėjo pa
brėžti ir pastarosios dėkingumas žuvusiam karžy
giui.Todėl nuo 1931 m. šventės išvakarėse pradėtas 
iškilmingai pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ka
rių atminimas (1933 m. šioje šventės dalyje dalyvavo 
ir garbingi užsienio svečiai, kurie iki tol paprastai 
stebėdavo tik kariuomenės paradą). Šis ritualas tam
pa svarbiu šventės akcentu, tiesa, neužgožiančiu pa
grindinio. džiaugsmingo jos akcento - karinio para
do. Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija vyko tautai „sa
kralinėje erdvėje” - Karo muziejaus sodelyje. Čia 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę sakomos 
iškilmingos kalbos, vėliau pagerbiamas ir Nežinomo 
kareivio kapas. Pagerbimas vyko dalyvaujant vyriau
sybės nariams. Žuvusio už tėvynę kultas laikui bė
gant darosi vis svarbesnis, nes mirtis vardan Tėvy
nės, auka jai, suvokiama kaip didžiausia tautinė do
rybė.

Br to, šventėje vis labiau imtas akcentuoti ypa
tingas tautos vado vaidmuo šalies istorijoje bei tuo
metiniame visuomenės gyvenime. Tuo pat metu pra
dėtas labiau kontroliuoti visuomenės dalyvavimas 
šventiniuose renginiuose. Šios tendencijos aiškiau 
pastebimos nuo 1934 m., kuomet tautos šventė minė
ta kartu su prezidento bei „tautos vado” Smetonos 
60-ies metų jubiliejumi. Tais metais Smetonos gim
tadienis, rugpjūčio 10 d., buvo pažymimas kaip ofi
ciali valstybinė šventė, todėl buvo nutarta jo jubilie
jų „nukelti” ir minėti vėliau, rugsėjo 8-9 dienomis. 
Šventės dalyviai „organizuoti” ir jos renginiuose da
lyvavo kaip įvairių, dažniausiai provyriausybinių or
ganizacijų nariai. Net moksleiviai raginti šventėje 
dalyvauti su savo mokyklų vėliavomis. Tais pat 1934 
m. karinį paradą papildė nemažiau įspūdingas „orga
nizacijų vėliavų paradas”, kuriuo rūpinosi Šaulių są
junga. Tokie pat paradai vyko ir kitais metais. Ši 
šventės dalis turėjo demonstruoti visuomenės loja
lumą politiniam režimui.

* * *

Kelios pastabos pabaigai. Tautos šventė buvo 
„išrasta” konkurencinėje politinių elitų kovoje. Šven
te tautininkai tikėjosi konsoliduoti bei mobilizuoti vi
suomenę, taip užsitikrindami jos paramą. Kariuome
nės vaidmuo tautos šventėje irgi nebuvo atsitiktinis. 
Viena vertus, ypatingą dėmesį kariuomenei galima 
paaiškinti tuo, jog kariškiai padėjo tautininkams atei
ti į valdžią ir tapo pagrindine naujojo režimo atrama. 
Kartu tokia šventė buvo gera proga patikrinti ir pačių 
kariškių lojalumą. Kita vertus, valdančiojo elito ma
nyta, kad tauta privalo būti vadovaujama ir paklusti 
„išmintingam” tautos vadui taip, kaip kariuomenė 
paklusta savo vadovybei. Taigi, to meto valdančiojo 
politinio elito galvosenoje kariuomenė geriausiai 
simbolizavo geidžiamą, „idealų” tautos modelį. Daž
nai pasikartojanty

s lenko-priešo, klastingai atplėšto Vilniaus įvaizdžiai 
tautos šventės ritualuose irgi turėjo prisidėti prie 
visuomenės konsolidacijos.

Vladas Sirutavičius
Vladas Sirutavičius — istorikas, dirba Lietuvos is

torijos institute, dalyvauja Lietuvių atgimimo istorijos 
studijų grupės veikloje. Jo knyga Nusikaltimai ir 
visuomenė XIX amžiaus Lietuvoje buvo išleista 1995 
m.
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Tautos šventę švenčiant, Lietuva, 1925 04 14, nr. 107; 
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1930.V.15, nr. 20, p. 390.
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nius, 1982, p. 47-52.
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chyvas (LVA), f 928, ap.l, b.844, 180.
8. G. Rudis. Op. cit. p. 48.
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socialinės apsaugos inspektoriui, 1928.X.20, LVA, f 
928, ap. L b.844, 166.
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das, 1929 04 25, nr. 93.
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13. Kronika, Lietuvos aidas, 1930 05 12, nr. 106; Šven
čių ir poilsio įstatymui vykdyti taisyklės, Lietuvos ai
das, 1930.VII.19, nr. 162.
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15. P. Radautas, Švenčiame ... Rytas, 1930.VIII.30, nr.
197. Straipsnyje autorius rugsėjo 8-ąją vadindamas 
iškilmingiausia ir svarbiausia diena, nepamiršta pakri
tikuoti vyriausybės, jog ši neleidžianti pasireikšti spon
taniškai visuomenės iniciatyvai.
16. J. Skvireckas, Gerbiamiesiems Kauno Arkivyskupi
jos bažnyčių klebonams ir rektoriams, Rytas, 
1930.IX.03, nr. 200.
17. Svarbiausioji Vytauto Didžiojo jubiliejaus diena, 
Karys, 1930.VIII.4, nr. 36, p. 704-705.
18. V. Gustainis, Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus, Kau
nas: Spindulys, 1991, p. 72-73.
19. [V. Gustainis] Didžioji šventė, Lietuvos aidas, 1930 
09 06, nr. 203.
20. A. Smetonos kalba kariuomenės parade, Lietuvos 
aidas, 1930 09 09, nr. 204.
21. St. [?] Vytauto Didžiojo iškilmės Tauragėje, Lietu
vos aidas, 1930.IX. 13, nr. 208; S. [?] Didžioji šventė 
praėjo, bet jos atgarsiai netilsta, Lietuvos aidas, 1930.X. 
16, nr. 210.
22. J. Senkus, Tautos šventė, Karys, 1935, nr. 36.
23. Tautos šventės prasme, Karys, 1937, nr. 36, p. 988.
24. Susikaupimo šventė, Lietuvos aidas, 1939.IX.8, nr. 
515.
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SKILTYS

PADIDINTOS PENSIJOS, ORDINAI IR 
MEDALIAI

„Pagal Lietuvos Respublikos 1994 m. gruodžio 
22 d. Valstybinių pensijų įstatymą iki 1999 m. birže
lio 22 d„ neskaičiuojant ginkluoto pasipriešinimo da
lyvių ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, 
yra paskirtos 257 pirmojo laipsnio valstybinės pensi
jos. Neįskaitant daugiavaikių motinų, antrojo laips
nio valstybinės pensijos paskirtos 893 asmenims”, 
rašo Algirdas Endriukaitis XA7 amžiaus nr. 59, 
1999.07.30. To įstatymo 4 str. sakoma:

„Teisę gauti Lietuvos Respublikos pirmojo ir 
antrojo laipsnio valstybinę pensiją (...) turi Lietuvos 
Respublikos piliečiai, ypač nusipelnę Lietuvai kurda
mi bei plėtodami jos valstybingumą, ūkį, kultūrą, 
mokslą, meną ir sportą, gindami valstybės nepriklau
somybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę sant
varką, labiausiai pasižymėję pasipriešinimo 1940- 
1990 metiį okupacijoms dalyviai” ( ... ) (Pabraukta 
cituojant - A.T.A.)

A. Endriukaičio straipsnyje „Sovietiniams vei
kėjams - dižiausios pensijos” toliau rašoma, kad dar 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybė sudarė 13 asmenų 
komisiją, kuri ir paskyrė „pagrindinę pensijų dalį”, 
žinoma, nepamiršdama „saviškių” sovietinių funk
cionierių: ministrų, kolūkių pirmininkų, įmonių di
rektorių, o svarbiausia - partinių veikėjų. Jis išvardi
na bent 40 tokių asmenų, suminėdamas jų titulus, už
imtas vietas, eitas pareigas etc.

Šiame sąraše išeivijos skaitytojai, manau, suras 
ne vieną pažįstamą vardą, sovietmečiu dažnai links
niuotą pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, pvz„ 
LKP CK sekretorių, AT deputatą Vytautą Astrauską, 
LTSR MT pirmininką Vytautą Sakalauską, taip pat 
LKP CK sekretorių ir LTSR AT pinu. Antaną Bar
kauską, LTSR užs. reikalų ministrę AT ir LKP CK 
narę Leokadiją Diržinskaitę-Piliušenko ir kt. Daugu
ma jų gal ir nėra Lietuvai per daug pakenkę, bet nuo
pelnų jai irgi neturi. Jeigu ką gero nuveikė, už tai bu
vo dosniai atlyginti algomis bei privilegijomis. Visų 
bendras vardiklis juk yra ne tik priklausomybė ko
munistų partijai, bet ir jos aukščiausiam ešelonui. 
Tokie anaiptol nevegetavo... Todėl A. Endriukaitis ir 
siūlo Seimui patikrinti visų kredencialus bei pasvars
tyti, ar jie atitinka reikalavimus aukščiausiai valsty
binei pensijai gauti.

Kitokio pobūdžio raštas neseniai buvo atspaus
dintas Literatūroje ir mene, o gal ir kitoje kultūrinėje 
periodikoje. Tai LR prezidento Valdo Adamkaus 
1999.VII.01 dekretas „dėl apdovanojimo Lietuvos 
valstybės ordinais ir medaliais”. Manau, kad iš tų 60- 
ies yra vienas-kitas buvęs KP narys, tačiau tai. aišku, 
nėra skelbiama ir ne mano tikslas jų ieškoti. Man ge
riau pažįstami tėra vien lietuvių išeivijos atstovai, ku
rių yra bent penkiolika. Pažįstamas dar vienas kitas 
užsienietis, pvz., vengras vertėjas Endre Bojtaras, bet 
tai ir viskas. Išvardinsiu tik išeivius, surašydamas 
vien svarbiausius jų titulus, juos sutrumpinęs, maž
daug dekrete duodama tvarka.

Taigi „Mindaugo karūnavimo - Lietuvos valsty
bės dienos proga už nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
už pastangas garsinti Lietuvos vardą pasaulyje bei 
padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją 

( ...) Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-io- 
jo laipsnio ordinu” buvo apdovanoti solistas bei Lie
tuvių fondo vadovas Stasys Baras ir LR garbės gene
ralinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinus gavo dar 
du LR garbės konsulai - Vytautas Čekanauskas Los 
Angeles (JAV) ir Haris Lapas Toronte (Kanada); 
JAV ir Kanados LB buvę pirmininkai - dr. Vytautas 
J. Bieliauskas ir Algirdas K. Vaičiūnas, ilgametis 
PLB valdybos pinu. Vytautas Kutkus, Liet, kultūros 
instituto steigėjas dr. Vincas Bartusevičius, Kanados 
LF steigėjas dr. Antanas Pacevičius, JAV LB infor
macinio centro Vašingtone vedėja Asta Banionytė, 
paramos Lietuvai organizacijos „Lith. Mercy Lift” 
steigėja Viligailė Lendraitienė, rašytojas Juozas Kra- 
likauskas ir dailininkas Kazimieras Žoromskis.

DLK Gedimino 1 -jo laipsnio medaliai teko: pa
galbos Lietuvos diabeto asoc. organizatoriui gyd. 
Antanui Vytautui Stepanui Australijoje ir „Lith. 
Mercy Lift” Čikagoje viceprezidente! Pranei Šlutie- 
nei.

Neabejoju, kad visi jie yra geri konsulai, geri or
ganizacijų veikėjai ar veikėjos, geri menininkai, kad 
dirba daugiausia be jokio atlyginimo, bet ... išeivi
joje, deja, tokių yra daug ir tokia yra mūsų kasdie
nybė. Tiesa, ir tie ordinai nėra aukščiausio laipsnio, 
bet vis dėlto suteikiami „už nuopelnus”, o tokių, at
leiskite, aš kaip ir nematau. Labai gerai savo pareigas 
atlikti dar nėra nuopelnas.

Algirdas T. Antanaitis

BIUROKRATIZACIJĄ

Pasisakymų apie biurokratizmą, įvairias biuro
kratines elgsenas netrūksta pastarojo meto viešosiose 
diskusijose. Tad čia nenoriu vardinti naujus papildo
mus faktus, o tik nurodysiu kai kurias matyt dar rei
kiamai neįvertintas biurokratizacijos priežastis ir ga
limus padarinius.

Biurokratizaciją per pastaruosius keletą metų 
aiškiai palaikė valdančiosios Lietuvos partijos - Tė
vynės Sąjungos (konservatorių) bendroji politinė 
platforma ir ideologija. Pastarąją galima nusakyti 
kaip valstybingumo, jo gynimo ir stiprinimo apolo
getiką. Kadangi „valstybė” politikos tyrinėtojų ter
minijoje yra ne kas kita, kaip tik administracinė-biu- 
rokratinė sistema, jos stiprinimas sutapo su valsty
bingumo stiprinimu. Įdomu, kad iš pradžių dabarti
niai Lietuvos konservatorių veikėjai laikėsi visai 
priešingų pažiūrų. 1988 m. Sąjūdžio žinių 36 numer
yje (1988.IX.09) paskelbtame straipsnyje „Valstybės 
mitas”, vėliau įdėtame ir į programinių tekstų knyge
lę Atgavę viltį, V. Landsbergis rašė: „Taigi Valstybė 
kaip aiškus šventas tikslas, ir neaiškūs žmoneliai, ku
riems vis dar tebesiūloma pakentėti, pasiaukoti, kas 
be ko, patiems pasikūrenant ano stabo aukurą; žmo
neliai - kaip Valstybės priemonė. Nejaugi tebegyve
nant stalinizmo, o gal ir carizmo laikus?”. Po 11 me
tų, Valstybės dienos proga konservatorius, valdžios 
žmogus - Utenos apskrities viršininkas Rimantas Di
jokas ragina visai priešingai - gerbti tuos, kurie val

do, o patiems valdžios netrokšti, nes iš panašių troš
kimų - tik nesantaika, o Valstybei jos visai nereikia: 
„Kaip žemės gelmių syvai suteikia stiprybės galin
gam ąžuolui, taip vienybė ir susiklausymas palaiko 
valstybę. Esam protėvių sodinto ir šventai išsaugoto 
Ąžuolo - Lietuvos šakos, ir kokį derlių jos subran
dins. priklausys nuo mūsų pačių. Protas ir pagarba iš
augins santarvės vaisius, iš susitelkimo ir idėjos rasis 
galybė, o troškimas valdyti pagimdys pavydą ir pyk
čio daigus... ”. Taigi, svarbiausia - didžiuotis „didele 
ir gražia” valstybe.

Panašiai ugdomi ir jaunieji. Šių metų jaunųjų 
konservatorių lygos vasaros stovykla vadinosi „Jauni 
veidai - valstybės savivaldai”. Šį pavadinimą galima 
pakomentuoti maždaug taip: kadangi valstybė vie
nintelė turi savivaldą, tik valstybė save ir valdo, val
dydama dar ir žmones (tiesa, tas savaime aišku). 
Leiskite paklausti, kuo tai ne totalitarinis mąstymas? 
Noras išplėsti „valstybės” reikšmę, kurį galbūt iš
reiškia konservatoriai, vartodami šį terminą, irgi gali 
būti vertinamas tik kaip nevykęs politinės didaktikos 
triukas. Kaip čia neprisiminsi konservatyvaus JAV 
prezidento R. Reagano, pasak kurio „valstybė nėra 
mūsų problemų sprendimas; pati valstybė ir yra pro
blema”. Didžiavimosi valstybe retorika pas mus duo
da atvirkščią efektą: dauguma stengiasi nuslėpti 
menkiausią mokestį Valstybės biudžetui. Sukčiavi
mas mokant mokesčius yra pats tikriausias nepasiti
kėjimo valstybe rodiklis. Na, o nepasitikėdama mo
kesčių mokėtojų sąžiningumu valdžia vengia pert
varkyti mokesčių sistemą. Taip atsiranda užburtas 
ratas.

Kita biurokratijos įsigalėjimo priežastis - vis . - 
meniškumo krizė, pasireiškianti pasitikėjimo su 
Pas mus madinga samprotauti apie pilietiškumo trū
kumą. Tačiau pilietiškumas yra pernelyg bendras da
lykas. Piliečio pozicija tegali būti labai paprasta ir vi
siems bendra. Taigi pilietiškumas - tik ledkalnio vir
šūnė. Visokia reglamentacija viešąsias paslaugas tur
inčiose teikti įstaigose yra susijusi su įtarinėjimais 
galimu nesąžiningu elgesiu. Trūksta ir susitapati
nimo su bendrąja gerove. Tartu universiteto psi
chologijos profesorius M. Heidmets pateikė puikų 
bendrosios gerovės nesupratimo pavyzdį. Pasak jo, 
tai, kas vyksta Estijos gatvėse ir keliuose, paprastai 
apibūdinama kaip žema kultūra. Tačiau tai - ne žema 
eismo kultūra, o pasekmė to, kad daugelis bendrąją 
gerovę supranta kaip privatų reikalą. Kiekvienas gat
vėje siekia savo asmeninių tikslų, todėl rezultatas ir 
negali būti kitoks. Lietuvos gatvėse situacija gal dar 
blogesnė, pagarbą pėstiesiems jaučia tik labai retas 
ratuotas subjektas. O kaip teigia M. Heidmets, tai 
reiškia nesuprantimą. jog gerai organizuotas eismas, 
kaip ir švarios laiptinės ar aplinkinių dėmesys se
niems žmonėms yra bendras reikalas, taigi ir mano, 
nes galiausiai visa tai sukuria jaukią ir patogią gyve
namąją aplinką. Negalima nesutikti su estų kolega ir 
dėl to. kad jeigu nesugebėsime susitarti dėl bendro
sios gerovės bent jau gatvėje, mums nėra kas daryti 
Europos Sąjungoje.

Žinoma, biurokratizaciją sukėlė ir valdymo re
formos: administracinė-teritorinė, sveikatos priežiū
ros. Bėda ta. kad šios reformos nelabai nuoseklios. 
Juk plečiant biurokratinį aparatą viename sektoriuje 
buvo būtiną jį mažinti kitame. Iš valstybės tarnyboje 
dirbti norinčio asmens reikia reikalauti specialaus iš
silavinimo, į kurį įeitų teisės ir administravimo 
mokslų studijos.

Galimus biurokratizacijos padarinius paranku

(tęsinys 12-ame psi.)

1999 m. lapkričio mėn. 11
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TEIGINIAI...
(atkelta iš 11-to psl.)
prognozuoti remiantis A. de Tocqueville pastebėji
mais. Prieš tris metus lietuvių kalba pasirodė šio 
prancūzų politikos tyrinėtojo veikalas Apie demokra
tiją Amerikoje. A. de Tocqueville - tokio pat rango 
mąstytojas kaip ir K. Marksas, tik visiškai priešingų 
pažiūrų, laikąs socializmą reakcine santvarka. Jo 
XIX a. viduryje išėjusi knyga Apie demokratiją Ame
rikoje nebuvo paprastas JAV valdžios institucijų ap
rašymas ar įdomus kelionės reportažas, o labai origi
nalus lyginamasis Prancūzijos ir Amerikos valstybi
nių santvarkų tyrimas, kuris, be kita ko, turėjo atsa
kyti ir į klausimą, kokios yra biurokratinės centrali
zacijos priežastys ir kaip besiformuojanti demokrati
nė santvarka gali išvengti biurokratijos įsigalėjimo. 
Pasak A. de Tocqueville, gimstančiai demokratijai 
iškyla ne nuomonių anarchijos, o nepakankamos 
nuomonių įvairovės pavojus. Jo galima išvengti ku
riant įvairias bendraminčių sąjungas, nes tik jose 
žmonės įgyja gebėjimą susidaryti savo nuomonę ir ja 
pasikliauti. O įvairios sąjungos gali veikti tik decen
tralizuotos valdžios sąlygomis. Jos gali padėti žmo
gui neišsigąsti, kad jis tėra tik vienas iš daugelio, nes 
klaidingas savęs nuvertinimas gali pastūmėti apsiri
boti vien asmeniniais tikslais. O tai yra kitas besifor
muojančios demokratijos sąlygomis atsirandantis di
džiulis pavojus. Jei pasirodo, kad pasirinkimo našta 
yra per sunki, jei sužadinti troškimai baigiasi nusi
vylimu, gali atsitikti taip, kad kiekvienas pilietis taps 
savo kaimyno priešu, „pasijus lyg įkalintas savo šir
dies vienatvėje”. Kaip tik tai dabar pas mus ir vyksta.

Organizacijos ir sąjungos, turinčios tenkinti gilų 
„moralinio socializmo” instinktą? A. Juozaitis sovie
tiniais laikais veikusių visuomeninių organizacijų 
funkcijas pavadino parazitinėmis, o patį „visuomeni
nių organizacijų” vardą niekuo neįpareigojančiu. O 
juk dalis sovietmečio visuomeninių organizacijų, aiš
ku, iš dalies modifikuotų, išliko iki mūsų dienų. Be 
to, tokios organizacijos, kurių pagrindinis tikslas yra 
padėti įgyvendinti vyriausybės socialinius ir ekono
minius tikslus, nėra tikros nevyriausybinės organi
zacijos (NVO). Pas mus daugiausia žinomos stam
bios NVO, neretai sukurtos su valdžios parama. Ana
litikai jas vadina VONVO, t.y., vyriausybės organi
zuotos nevyriausybinės organizacijos. Jose nereti 
hierarchiniai santykiai ir su valdžia glaudžiai susiju
sių žmonių įtaka. Yra, beje, ir vien iš vadovų suda
rytų NVO, pavyzdžiui, Lietuvos miestų ir rajonų bib
liotekų direktorių asociacija ar Kauno ikimokykli
nių įstaigų vedėjų asociacija. Tokių iš viršaus sukur
tų NVO vidinės biurokratizacijos pavyzdį perima ir 
iš apačios kuriamos NVO. pavyzdžiui, atsiranda 
Kauno medžiotojų klubų pirmininkų sąjungą (kodėl 
ne tiesiog klubų, kur klubui galėtų atstovauti ir pirmi
ninkas, bet taip pat ir bet kas kitas). VONVO veiklos 
stilius dažniausiai yra tiesioginis lobistinis spaudi
mas, kad būtų užsitikrinta kuo didesnė vyriausybės 
parama. Tiesa, kitaip veikti perdėm biuroktatizuotoje 
valdymo sistemoje nė neįmanoma. NVO netraukia 
didesnio žmonių dėmesio dar ir todėl, kad kur kas 
naudingiau priklausyti stambiai įtakingai grupuotei 
ar gauti biurokratinį postą. Kam švaistyti jėgas ne
aiškiai veiklai? Tad gyvybingiausios ir ilgalaikiš- 
kiausios, pavyzdžiui, bent jau Kauno apskrityje, yra 
visokios sodininkų-daržininkų draugijos, t.y., susibū
rimai pagal tikrai žmogų dominantį užsiėmimą. Tik
rų NVO veiklos stoką gali išnaudoti politiniai popu
listai - V. Šustauskas veža į pajūrį socialiai remtinus 
žmones, nors, tarkim, viename Rytų Lietuvos rajone
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panašiai pasielgė atitinkama savitarpio paramos or
ganizacija. Lietuvoje visai nėra kai kurių mažose Eu
ropos valstybėse populiarių ir mums tikrai reikalingų 
nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui, bedarbių 
savitarpio pagalbos draugijų.

Tik sisteminga kovos su biurokratizacija progra
ma, kryptinga debiurokratizacijos politika gali iš es
mės pakeisti padėtį. Nereiktų sutelkti dėmesį vien į 
rinkos santykius (verslo skatinimą) ar į teisėtvarką. 
Kur kas svarbiau išugdyti laisvo aktyvaus gyvenimo 
įpročius, individualų pasitikėjimą savimi ir ryžtingu
mą. Visuomeniškumas turi reikštis ne vien tik kaip 
domėjimasis valdžia. Tačiau kol kas begalinis kliovi- 
masis valdžios veiksmais primena anekdotą: viena
me kaime sulūžo tiltas, ir kaimiečiai pasiuntė į ap
skrities miestą deputaciją, kad gerbiamoji valdžia 
teiktųsi sutaisyti tiltą, nes jau įvykę keli nelaimingi 
atsitikimai...

Saulius Pivoras

LIETUVOS PREZIDENTAS KONSTITUCINĖJE 
TEORIJOJE IR PRAKTIKOJE

(tęsinys iš praeito numerio)

Kita svarbi prezidento funkcija yra inicijuoti 
idėjas, programas, reformas. Konstitucija jam sutei
kia teisę siūlyti Seimui įstatymų projektus. Preziden
tas taip pat gali paskirti komisijas ir darbo grupes. 
Be to, skiriant aukštus pareigūnus, įskaitant ir mi
nistrą pirmininką, prezidentas gali netiesiogiai įta
koti naujų programų įgyvendinimą arba reformų pa
spartinimą.

Pagaliau prezidentas, kaip nepartinis visų bal
suotojų renkamas aukščiausias valstybės pareigūnas 
arba, pasikliaujant konstitucine terminologija, vals
tybės vadovas, įgauna moralinį autoritetą, kurio ne
turi joks kitas valdžios narys. Prezidentas simboli
zuoja tautinę vienybę, tautos interesus, vizijas, lūkes
čius, praeitį ir ateitį. Jo svarba ypač išryškėja krizių 
metu. Išorinės grėsmės atveju konstitucija preziden
tui suteikia specialias, nors ir laikinas galias. Be to jis 
gali paskelbti nepaprastą padėtį ir imtis įstatymuose 
numatytų priemonių jai pašalinti.

Prezidento, kaip moralinio autoriteto atsakomy
bė yra pati didžiausia, nes jis privalo vadovauti tau
tai, valstybei ir valdžiai turėdamas mažai formalių 
konstitucinių galių, precedentų ir nusistovėjusių tra
dicijų. Idant šią atsakomybę sėkmingai atlikus, pre
zidentas turi būti aukšto moralinio charakterio, netu
rėti siaurų politinių ir ekonominių interesų, demokra
tiškas, eiliniams žmonėms prieinamas valstybės va
dovas.

Aš manau, kad minėtos savybės dabartiniam 
prezidentui yra natūralios; jam tereikia elgtis taip, 
kaip jis visada elgėsi. Valstybės vadovas daugeliu at
žvilgių nėra tradicinis politikas. Kai kurie politiniai 
oponentai teigia, jog jam svarbu tiktai populiarumas, 
ir kad jis labiausiai bijo aukštų reitingų nusmukime. 
Tai nėra tiesa. Tačiau žinant prezidento konstitucinių 
galių ribotumą, jei jo reitingai šiandien būtų kur nors 
tarp 40 ir 50 procentų, Seimas, vyriausybė ir politi
nės partijos tikrai į jį kreiptų mažiau dėmesio.

Nors Valdas Adamkus nėra tradicinis politikas, 
jis vis dėlto yra politikas. Kitaip ir negali būti, nes 
valstybės vadovas negali vadovauti be politikavimo. 
Politiką galima įvairiai apibūdinti, bet dauguma defi
nicijų kalbės apie įtaką, galią, jėgą, kompromisus, 
subjektyvų meną, praktines galimybes ir t.t. Viena iš 
definicijų teigia, jog politika yra menas kaip pasiekti 
siekiamus tikslus; kita - mokėjimas iš įvairių gali
mybių pasirinkti mažiausiai problematišką sprendi
mą; dar kita - nuolatinis ieškojimas būdų išplėsti 
įtaką.

Jei Lietuvos prezidentas nori turėti įtakos krašto 
politiniam gyvenimui, jis turi užmegsti normalius 
santykius su seimu ir vyriausybe. Priešingu atveju 
prezidentas tebus tik kritikas. Nors valdžios organų 
kritika, ypač jei jos autorius yra valstybės vadovas, 
demokratinėje santvarkoje yra svarbus faktorius, 
prezidentas, kuris nori reformų procesą pagreitinti ir 
išplėsti, vien ja pasikliauti negali. Algirdas Brazaus
kas rinkimus laimėjo gavęs 60 % balsų. Jis buvo sėk
mingesnis prezidentas tol, kol LDDP vyravo seime. 
Tačiau konservatoriams laimėjus 1996 metų seimo 
rinkimus, situacija pasikeitė. Valstybės vadovas bu
vo izoliuotas nuo oponentų kontroliuojamo seimo ir 
vyriausybės. Nors Brazauskas išliko populiarus iki 
savo kadencijos pabaigos, jo įtaka kituose valdžios 
organuose beveik išnyko.

Valdas Adamkus rinkimus laimėjo 14.000 balsų 
dauguma. Išskyrus Centro Sąjungą, didžiosios parti
jos jo kandidatūros pirmame rinkimų rate nerėmė. 
Nors ši partija jam „paskolino” savo organizaciją ir 
dalį aktyvistų, naujasis prezidentas niekada jai nepri
klausė. Taigi jis yra tikras nepartinis valstybės vado
vas, kurio pirmoji užduotis buvo užmegsti normalius 
santykius su seimą ir vyriausybę kontroliuojančia 
dviejų partijų koalicija.

Normalūs santykiai tarp prezidento ir vyriau
sybės bei seimo gali būti apibūdinti taip. Abi pusės 
tariasi visais svarbiais valstybei klausimais. Tarima
sis, aišku, nereiškia nuomonių sutapimo. Tačiau jis 
suponuoja, jog abi pusės įsipareigoja nedaryti svar
bių sprendimų prieš tai neinformavusios viena kitos. 
Žinoma, jei santykiai virsta tik informaciniu procesu, 
jie nėra normalūs. Iki tam tikro laipsnio turi būti pa
sitikėjimas kita puse ir noras kompromiso būdu for
muoti bendras pozicijas bei kooperuoti siekiant ben
drų tikslų.

Normalių santykių su vyriausybe Valdas Adam
kus siekė nuo pat savo kadencijos pradžios. Iki 1998 
metų pabaigos jie buvo palyginus neblogi, bet ilgai
niui pašlijo ir kooperacija pavirto į konfrontaciją. 
Tam buvo įvairių priežasčių, nuo programinių iki as
meninių skirtumų bei konfliktų. Tačiau svarbiausia 
priežastis buvo prezidento vaidmuo valdžios organų 
funkcionavime. Vagnoriaus vyriausybė tą rolę inter
pretavo labai siaurai. Pagal ją, valstybės vadovas tu
rėjo vyriausybę remti, ar bent jos nekritikuoti. O ką 
jau kalbėti apie savarankiškai prezidento inicijuotus 
pasiūlymus dėl kandidatų svarbioms valdžios pozi
cijoms arba dėl reformų bei kitų programinių klau
simų.

Valdas Adamkus prezidento rolę supranta daug 
plačiau. Vyriausybės atžvilgiu ją galima susumuoti 
taip: kai vykdomoji valdžia savo pareigas atlieka 
tinkamai, prezidentas ją remia; kai to nėra, valstybės 
vadovas siūlo veikti efektyviau; o nesulaukęs pozi
tyvios reakcijos, eina į viešumą su faktais ir pasiūly
mais.

Dviejų skirtingų pažiūrų į prezidento rolę valsty
biniame gyvenime susikirtimas buvo pagrindinė 
priežastis, kuri sukėlė valdžios krizę ir premjerų 
pasikeitimą. Prezidentas konfrontacijos su premjeru
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nesiekė, tačiau savo pažiūrų šiuo taip svarbiu klau
simu nekeitė. Matydamas sunkėjančią krašto padėtį 
ir vyriausybės nesugebėjimą sėkmingai į ją reaguoti, 
valstybės vadovas puikiai suprato jam konstitucijos 
įpareigotą atsakomybę už krašto gerovę. Atrodo, kad 
ir Vagnoriaus vyriausybei neilgai truko įsisąmoninti, 
jog po prezidento pareikšto nepasitikėjimo jos dienos 
buvo suskaitytos. Jei vyriausybė negalėjo pagerinti 
krašto padėties, turėdama valstybės vadovo pasitikė
jimą, tai bėjo šį tikslą pasiekti būtų buvę dar sunkiau. 
Todėl, pademonstravęs seimo daugumos pritarimą 
jam, premjeras nutarė atsistatydinti. Buvo ir kitų atsi
statydinimo aiškinimų, bet jie vienaip ar kitaip grįžo 
prie sunkios ekonominės padėties ir vyriausybės ne
sugebėjimo ją palengvinti.

Dar valdžios krizės pradžioje premjeras ir jo ša
lininkai konservatorių partijoje pradėjo kalbėti apie 
būsimą prezidento pasitikėjimo vyriausybę. O po at
sistatydinimo ši pažiūra kurį laiką pasidarė lyg ir ofi
ciali partijos pozicija. Ji buvo aiškinama maždaug 
taip: prezidentas pareiškė nepasitikėjimą premjeru; 
pastarasis paprašė ir gavo seimo pasitikėjimą; po to 
premjeras atsistatydino, vadinasi naujoji vyriausybė 
tegali būti prezidento.

Prezidento pasitikėjimo vyriausybė yra visai 
nauja konstitucinė sąvoka. Tačiau ji nėra reali, nes 
konstitucija reikalauja, kad bet kokia teisėta vyriau
sybė turėtų seimo pasitikėjimą. Nežiūrint to, joje yra 
šiek tiek tiesos, nes čia atsispindi prezidentinių galių 
plėtros faktas. Rolando Pakso vyriausybė nebūtų iš
vydusi dienos šviesos, jei Prezidentas nebūtų inicija
vęs premjero Vagnoriaus atsistatydinimo. Naujasis 
ministras pirmininkas buvo valstybės vadovo pasi
rinktas, jam buvo pažadėta prezidentūros parama, o 
jo kabinetas buvo sudarytas tariantis su prezidentu. 
Taigi galima sakyti, jog prezidentas yra atsakingas už 
šią vyriausybe. Tačiau už ją atsakingos ir seimo kon
servatorių bei krikščionių demokratų frakcijos, nes 
be jų pritarimo Pakso kabinetas nebūtų nei patvirtin
tas, nei jam būtų sudarytos sąlygos toliau dirbti. Tai
gi R. Pakso vyriausybė buvo ir prezidento, ir seimo 
daugumos.

Ne paslaptis, kad keičiant premjerus ir vyriausy
bę aktyviai dalyvavo ir dabartinis Seimo pirminin
kas. Jo politinė parama buvo svarbi įtakojant Rolan
dą Paksą priimti prezidento siūlomą ministro pirmi
ninko postą. Pasitarimų dėl naujo premjero metu 
buvo sutarta, kad prezidentas, seimo pirmininkas ir 
premjeras reguliariai susitikinės ir aptars svarbius 
valstybinius klausimus. Vadinamosios trijulės (arba 
kam ji nepatiko - troikos) sudarymas dar kartą pa
tvirtino padidėjusią prezidento rolę valstybiniame 
gyvenime. Nors trijulė nėra oficiali valstybės institu
cija, o tiktai neformalus susitarimas, jame irgi atsi
spindi padidėjusi prezidento įtaka. Dabar jo pažiūros 
(taip pat ir Seimo pirmininko bei premjero) gali būti 
tiesiogiai pateiktos ir išaiškintos kitų valdžios organų 
vadovams. Žinoma, jos nebūtinai turi būti priimtos, 
bet jas ignoruoti bus kur kas sunkiau. Pagrindinė bu
vusio prezidento paskutinių kadencijos metų proble
ma ir buvo ta, kad į jo pozicijas vyriausybė ir seimo 
dauguma kreipė mažai dėmesio. Valdo Adamkaus 
pradėta įgyvendinti valstybės vadovo konstitucinių 
galių ir įsipareigojimų koncepcija santykius su sei
mu, o ypač su vyriausybe pamažu keičia ir jau dabar 
galima prognozuoti, kad šis procesas vyks toliau.

Jei pavasarį priimtas precedentas ilgainiui įsiga
lės, kitos vyriausybės bus daugiau priklausomos nuo 
prezidento negu iki šiol. Teikiant ministrą pirminin
ką, formuojant kabinetą ir vykdant seimo priimtos 
programos tikslus, valstybės vadovas vaidins svarbią 

rolę. Žinoma, ateities prezidentas, neturįs politinės 
paramos seime, gali patirti panašių problemų kaip 
Algirdas Brazauskas. Kaip ten bebūtų, kovodami už 
savo įtakos išlaikymą busimieji prezidentai galės pa
sinaudoti Valdo Adamkaus pasiektais rezultatais ple
čiant ir ryškinant valstybės vadovo galias bei atsako
mybę.

Julius Šmulkštys

PALYDINT TREJAS DEVYNERIAS

Žiūriu į kalendorių ir matau aiškių aiškiausiai, 
kad artėja šių metų pabaiga. Galų gale atitolsime nuo 
tų „trejų devynerių”. Keista, mano viename stalčiuje 
guli jų nedidelis buteliukas šalia penkių kitų nedide
lių kitos rūšies, įpakuoti}. Tai gėrimų rinkinys, mini 
baras, gautas dovanų iš jauno daktaro Tomo Vasi
liausko, kuris dabar rūpinasi žmonių sveikata Čika
goje. Metų pabaigoje paragausiu šios stebuklingos 
trauktinės, kaip rašoma, pagamintos iš 27 vaistin
gų žolelių, žiedų, vaisių ir šaknų pagal senovės lietu
vių receptą. Žinoma, taurelę kelsiu ir už medicinoje 
daug nuveiksiančio Tomo sveikatą.

Artėjanti tūkstanmečio pabaiga iš tiesų nėra vi
siška pabaiga. Juk dar išliks dviejų tūkstančių metų 
paskutinės dešimtinės nulis, kurį norom nenorom tu
rėsime peršokti, kol gyvi būsime, per ištisas 365 die
nas. Toks masyvus nulis! Svarbiausia - paskutinis. Ir 
daug kam šiurpą keliantis, ypač interneto orbitoje. 
Jau dabar visur akcentuojami būsimo šimtmečio 
nuliai, tarsi dvi ovalinės, mus stebinčios Amžinybės 
akys. Ne viena, o dvi. Palieku trečią ramybėje.

Bet pakalbėkim apie tai komiškai. Kadaise, me
nu, tolėliau už daržo stovėjo išvietė, iš lauko paženk
linta dviem apskritais nuliais, nes turėjo dvi sėdimas 
vietas. Matyt, anais laikais tai buvo šio reikalo sim
bolizmas. Gerai prisimenu tuos nulius. Taip pat neiš
dilo prieš kelerius metus skaitytas Sigito Pamiškio 
eilėraštis „Dangaus durys dažytos”, kur aprašoma, 
kaip „už tvarto kampo prie malkų / pašiūrės, o durys 
į ežero pusę / sukalęs tupyklą tėvas kalbėjo / eik da
bar, motin, matuotis / man tai kaip tik .. . ”

* * *
Juokas juokais, bet reikalas yra tauriai rimtas, 

kai iškyla klausimas - kaip, galų gale, reikia sutikti 
tuos mūsų eros 2000-uosius? Negi mes, lietuviai, nu- 
sileisime kitiems? Jokiu būdu ne. Gyvename Holly
wood© pašonėje, tad ir turime dalyką atšvęsti holivu- 
diškai. Tuo rūpinasi du šaunūs vyrai: Kęstutis Rei- 
vydas, Independent Lithuanian Radio pranešėjas, ir 
architektas Rimas Mulokas, lietuvių bendruomenės 
vardu. Didžiulis balius vyks The Regal Biltmore 
viešbutyje, Los Angeles centre. Tik 200 dolerių as
meniui! Porai 400! Kaip per minėtą radiją aiškina p. 
Reivydas, pigiau nei kur kitur. Juk tai tūkstantmetinė 
proga. Už šią kainą užkandžiausi, po to vakarieniau
si, troškulį malšinsi nemokamam bare, gros orkes
tras, šoksi. Be to, šampanas! O programa? Girdėjau, 
kad bus magas.

Sumokėjęs viešbučiui dar kokią šimtinę, galėsi 
ten pernakvoti. Nemokamo baro svaigalai privers tai 

padaryti.
Neramina vienas dalykas. Jei, sakykime, susi

rinks į šią „The New Millenium” puotą koks šimtas 
porų (tai būtų idealu), kiek iš surinktų pinigų liks „In
dependent Lithuanian Radio” iždui? O gal tai nėra 
svarbu, nes, kaip oro bangomis K. Reivydas įtaigoja: 
„We have priced tickets just to brake even”, „the mo
ney should not be an issue”, „this is a year of 2000, 
for God’s sake!” Minkštindamas kai kurių lietuvių 
kietą nusistatymą prieš tokį ekstravagantišką Naujų
jų Metų sutikimą, K.R. dėsto, kaip L.A. mieste įsikū
rė „kolonija”, kaip ji augo, kaip dabar ekonomiškai 
klesti Amerika, todėl tikrai verta tokį istorinį įvykį 
lietuviams sutikti drauge. Be to, „in the open bar you 
can drink as much as you drink”. Geriau pasakyti 
negalima. Deja, tokiais atvejais išgeriama daugiau 
nei reikia.

Dėl to moralizuoti būtų negražu. Visa planeta 
ruošiasi tuos tris Nulius sutikti nepaprastai. Los An
geles lietuviai - Biltmore viešbutyje su paslaptinga 
programa. O Vilniuje, kaip skelbiama iš Pasadenos 
miesto kažkieno atsiųstame Lietuvos nacionalinės 
Filharmonijos kvietime, - su keturdieniu Naujame
čiu muzikos festivaliu. Bilieto kaina į keturis koncer
tus ir naujametinę puotą tik 1000 Lt vienam asmen
iui! Per pirmą vakarą išgirsi simfoninį orkestrą su 
garsiuoju trimitininku iš Prancūzijos Maurice Andre, 
diriguojant Robertui Šervenikui. Antrą vakarą - W. 
A. Mozarto opera „Cosi fan tutte”. Trečią vakarą 
gros Lietuvos nacionalinis orkestras su Juozu Do
marku ir solistais. Taip pat bus šauni vakarienė su 
vynu, šampanu ir šokiais iki Naujųjų Meti} aušros. O 
Sausio 1 d. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dirig
uojamas Donato Katkaus, visus džiugins nuotaikinga 
muzika ir... šampanu.

Aišku, su tokios vertės programa lygintis Kęstu
čio Reivydo ir Rimo Muloko sumanytai puotai Bilt
more viešbutyje neįmanoma. Tačiau neužmirškime, 
prie 1000 litų pridėti skrydžio lėktuvu išlaidas. Taip 
pat ir nakvynės, jei neturi Vilniuje giminaičių.

Kadangi esu šykštuolis ir nesiteikiu savo pini
gais remti biznieriško viešbučio, tad man bus gera 
Naujuosius sutikti vokiškame Alpine Village už 50 
žaliukų asmeniui. Ir pasišokti 3/4 - um-pa-pa taktu. 
Keli smagūs valsai geriau nei 20 rokenrolų iš eilės.

Pr. Visvydas

„PAGALBA” LIETUVAI
Praeitą mėnesį Wisconsin valstijos Milwaukee 

miestelyje suvažiavę JAV Lietuvių bendruomenės 
vadai svarstė ne tik išeiviško gyvenimo smulkmenas, 
bet ir globalinės reikšmės Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikos klausimus. Šitose svarstybose buvo vien
balsiai nutarta ir rezoliucijon įcementuota mintis, kad 
Lietuvos Respublika šiuo metu turėtų daugiau lėšų 
skirti krašto gynybai, kariuomenei.

Šitokie žaidimai valstybės pinigais lošimų teori
joje vadinami nulinės sumos žaidimais. Pagrindinis 
juos saistantis dėsnis gan paprastas: jeigu vienam 
duodi daugiau, kitam turi duoti tiek pat mažiau. Ta
čiau nuorodos, kuriai sričiai Lietuvos valdžia turėtų 
skirti mažiau lėšų, JAV Bendruomenės rezoliucijose 
nėra. Amerikoje gyvenantys Lietuvos biudžeto žino
vai įsitikinę, kad Lietuva pati sugebės parūpinti biu
džetui daugiau pinigų. O kaip tuos pinigus išleisti - 
čia tai jau reikia išeiviškų smegenų pagalbos.

(z.v.r)
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VERSALIO SUTARTIES SUKAKTIS
Versalio taikos sutarties 80 metų sukaktis prisi

mintina ne tik dėl to, kad ji ženklina Pirmojo pasauli
nio karo pabaigą, bet dar ir dėl to. kad jos nuospren
džių klaidas šiandien matome Balkanuose. Kai kas 
mano, jog Versalio sutarties dokumentas yra vienas 
iš blogiausių žmonijos istorijoje. Anuomet buvo ig
noruotas viduramžių politiko Machiavelli dėsnis: 
„Neniekink priešo, jeigu negali jo sunaikinti”. Išsky
rus Ameriką, kiti karą laimėje santarvininkai dėl įsi
siūbavusių emocijų šį dėsnį pamiršo ir pasimetė savo 
egoistiškuose reikaluose.

Versalio sutartis svarbi ir mums, nes po šimto su 
viršum metų Europos žemėlapyje vėl atsirado Lietu
vos kaip nepriklausomos valstybės vardas vietoj 
anksčiau buvusios Lenkijos-Lietuvos „Rzeczpospo- 
litos”.

Konferencija prasidėjo 1919 m. sausio 18 d. ir 
baigėsi tų pačių metų birželio 28 d. Datos ir vietovė 
parinktos taip, kad dar labiau įskaudintų karą pralai
mėjusius vokiečius. Toje pačioje Veidrodžių salėje 
1871 m. prancūzai pasirašė „gėdingą” taikos sutartį 
su Vokietija, ten pat Bismarkas pasauliui paskelbė 
Prūsijos karalių suvienytos Vokietijos kaizeriu. 1919 
m. sutartį pasirašė 27 valstybės. Nepasirašė tik Kinija 
ir Sovietų Sąjunga. Posėdžiams dirigavo Antantės 
ketvertukas: JAV prezidentas W. Wilson, Anglijos 
premjeras D. Lloyd Goerge, Prancūzijos premjeras 
E. Clemenceau ir Italijos premjeras V. Orlando.

Istorikai sako, kad konferencios programa buvcS 
blogai organizuota. Daugelis delegatų nežinojo kokie 
reikalai ir kada bus diskutuojami. Buvo sudaryti 58 
komitetai gvildenti teritorines naujų kraštų proble
mas, reparacijas, uostų priklausomumą, karinius 
nusikaltimus ir 1.1. Vienas kilniausių sutarties kūrinių 
- Tautų Sąjunga, kurios tikslas turėjo būti įvairių 
tarptautinių ateities ginčų likvidavimas. Surengti 

1646 posėdžiai, tačiau daugelis sprendimų nebuvo 
įvykdyti. Vienas tokių sprendimų buvo skirtas Lietu
vos-Lenkijos ginčą dėl Vilniaus. Kuo jis baigėsi 
žinome visi. Tautų sąjungos nariai kasmet rinkdavosi 
posėdžiauti iki 1940 m., kol 1946 m. Tautų sąjungą 
pati save likvidavo.

Visi 440 Versalio sutarties paragrafai buvo pa
ruošti sąjungininkų, nekreipiant dėmesio į vokiečių 
protestus. Tokių sąlygų vokiečiai nesitikėjo. Kaizeris 
ir jo padėjėjai negalvojo, kad karas pralaimėtas, nes 
prieš pasirašant karo paliaubas 1918 m. pabaigoje 
Vokietijos vakarinės sienos dar nebuvo priešų per
žengtos, o Rytuose jie dar buvo okupavę Baltijos 
kraštus, Baltgudiją ir Ukrainą. Tačiau Kaizeris, ne 
taip kaip Hitleris, generolų patarimų klausė ir paliau
bos buvo pasirašytos 1918 m. lapkričio 18 d. Pa
liaubos sustabdė karo veiksmus Vakarų fronte. Ta
čiau jie nenutrūko Rytų fronte. Sovietų daliniai sekė 
besitraukiančius vokiečius, bandydami komunizmą 
išplėsti Vakarų Europoje.

Ypatingas dėmesys Versalyje buvo skiriamas 
naujai pasiskelbusioms valstybėms, anksčiau pri
klausiusioms Austro-Vengrijai: Vakarų Ukrainai su 
sostine Lvovu, Čekoslovakijai ir Vengrijai.

Vokiečiai į Paryžių neskubėjo. Niekas nenorėjo 
pasirašyti ant. jų nuomone, nepriimtino dokumento. 
Naujai išrinktas socialdemokratas P. Schneideman 
sušuko: „Šias sąlygas įvykdyti neįmanoma. Ranka, 
kuri jas pasirašys, uždės Vokietijai pančius ir turės 
nudžiūti”. Iki šiol nė vienas vokietis istorikas neran
da argumentų Versalio sutarties logikai pateisinti. 
Sutartį kritikavo ir JAV atstovai, ypač J. M. Keynes, 
kuris jau 1919 m. savo knygoje numatė ne tik Vokie
tijos, bet ir visos Europos katastrofą. Versalio sutar
ties Amerikos senatas nepatvirtino. Nepasitvirtino ir 
JAV prezidento Wilson viltys matyti Europą 

demokratišką, kur visos tautos galėtų pasinaudoti 
tautų apsisprendimo dėsniu.

Pirmasis pasaulinis karas suteikė progą atgauti 
nepriklausomybę šioms šalims: Suomijai, Estijai, 
Latvijai. Lietuvai, Lenkijai ir Čekoslovakijai. Be to, 
laisvų uostų teises gavo Dancigas ir Fiume (prie Ad
rijos jūros). Taip Pirmasis karas baigėsi ir atėjo taika 
Europos galiūnams. Pagal Churchill’į, „karas tarp jų 
baigėsi, o dabar pradės peštis nykštukai”. Jis buvo 
teisus, nes po 80 metų ir dar vieno pasaulinio karo 
taika Europoje dar vis sunkiai įsiviešpatauja.

Kai Paryžiuje posėdžiavo 58 komitetai, įvairių 
tautų atstovai bandė nustatyti savo būsimų valstybių 
sienas. Baltijos kraštuose pasilikę vokiški „Frei- 
korps” daliniai trukdė vietiniams gyventojams įgy
vendinti savo tikslus. Habsburgų imperijai sugriu
vus. konfliktai buvusiuose jos kraštuose pasiekė 
aukštą laipsnį. 1919 m. pradžioje komunistai paskel
bė Sovietinę Vengrijos Respbuliką, vadovaujamą iš 
Maskvos atvykusio Belą Kun. Per trumpą laiką ko
munistinė valdžia bandė įvykdyti reformas, panašias 
į sovietų padarytas Rusijoje, sukeldama žmonių pasi
priešinimą. Po kelių mėnesių ši valdžia griuvo. Kai
mynai. pasinaudodami suirute, prisijungė sau nema
žai vengrų apgyvendintų sričių. Net ir dabar veng
rų mažumos Rumunijoje, Slovakijoje ir Vojvodinoje 
(Jugoslavijoje) reikalauja sau teisių. Svarbūs įvykiai 
klostėsi Rusijos ir Lenkijos fronte. Tik su Vakarų pa
galba Lenkija sustabdė sovietų veržimąsi ir Lenkijos 
bei Baltijos kraštų okupaciją.

[vykiai Europos centre ir rytuose iš nugalėtojų 
susilaukė nepakankamai dėmesio. Anglija ir Prancū
zija daugiau dėmesio skyrė savo kolonijų išlaikymui 
negu Europai, kur tiek daug aukų buvo Pirmojo pa
saulinio karo metu. Nenuostabu, kad pertrauka tarp 
dviejų pasaulinių karti truko tik 20 metų.

E. Ringus

Ar prisimenate graudžiai linksmą 
istoriją apie Saulių, buvusį Lietuvos 
kultūros ministrą, ir jo jauną, dailią pa
vaduotoją? Per porą mėnesių karjeros 
laipteliais šoktelėjusi nuo restorano 
prižiūrėtojos į kultūros viceministres, 
naujoji viceministre sugalvojo savo 
mielą viršininką, o su juo kartu ir visą 
Lietuvą pamaloninti iš tiesų originaliu

Drausmės sargyboje

GUINNESS'O REKORDAI AR PLOTA
MARO METU?

kultūros nuotykiu. Arba, postmoder- 
nistiškai šnekant, hepeningu. Pagal jo 
scenarijų. Kalnų parke aplink didžiulį 
stalą susirinkusi tautos diduomenė 
(kažkaip nesinori ją vadinti naująja no
menklatūra) valgytų, gertų, linksmai 
laiką leistų. O liaudis į juos iš tolo žiū
rėtų ir ... džiaugtųsi nepriklausomybe. 
Kažkoks šykštuolis šį puikų sumanymą 
pavadino puota maro metu, nors mo
kesčių mokėtojams šis žavus renginys 
būtų kainavęs tik pusę milijono. Lakios 
vaizduotės viceministrei teko persikva
lifikuoti iš kultūros į turizmą...

Tačiau teisingai pasakė mūsų poe
tą, kad idėjos, jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės, jos mėto ne kartą žaibus. Štai 
Lietuvos rytas praneša apie šių metų 
gale Vilniuje įvyksiantį panašų renginį 
„Tūkstantmečio šviesa”. Jį įgyvendinti 
rengiasi viešoji įstaiga Oreivystės cen
tras, Radijo ir televizijos centras, Vil
niaus arkivyskupijos 2000 metų jubi
liejaus komitetas ir Vilniaus savivaldy
bės Kultūros ir meno skyrius. ■J

„ Visi didieji pasaulio pastatai per 
Kalėdų šventes yra apšviečiami, tačiau 

šiuo atveju nauja yra tai, kad pakeičia
mas pats pastato siluetas ”, - sakė pro
jekto koordinatorė J. Koncevičienė.

Pasak organizatorių, iki šiol di
džiausia pasaulyje Kalėdų eglė buvo 
64 metrų aukščio šakų bei metalo kom
pozicija.

Šio mėnesio pradžioje organizato
riai nusiuntė paklausima Guinnesso 
rekordų knygos leidėjams dėl rekordo 
registravimo taisyklių, kad Kalėdoms 
papuoštas bokštas būtų pripažintas 
aukščiausia pasaulyje Kalėdų egle. 
Aukščiausias 326,47 metro Lietuvos 
statinys pastatytas 1980 metais. Tuo 
metu jis buvo šeštas pagal aukšti pasta
tas pasaulyje.

Televizijos bokštas iki apžvalgos 
rato 168 metrų aukštyje bus apjuostas 
32 elektros lempučių girliandomis, ku
rios iš viso turės maždaug 5500 lempu
čių ir bus 5440 metrų ilgio. Lemputės 
bus 15 vatų galingumo.

Ant viršutinės Kalėdų eglutės da
lies nuo apžvalgos rato bus sumontuoti 
3 prožektoriai, kurie apšvies metalinę 
bokšto dali. Pačioje bokšto viršūnėje 

bus [rengtas judanti spinduli sklei
džiantis prožektorius.

Nuo balandžio nuo apžvalgos rato 
yra nuleista viena girlianda, kuri buvo 
uždegta, atliekant bandymus. Jos sklei
džiama šviesa, pasak organizatorių, 
buvo matyti iš Trakų.

Pirmą Kalėdų dieną [žiebtos „eg
lės ” šviesos degs iki Trijų karalių. Vie
ną valandą [žiebtos lemputės sunaudos 
elektros energijos už 20 litų.

Organizatorių teigimu, šiam pro
jektui įgyvendinti reikia pusės milijono 
litų.

Tikėkimės, kad ir vėl koks nors 
šykštuolis nesugriaus šio puikaus su
manymo, jį pavadindamas dar viena 
puota maro metu. Tik pagalvokime, 
koks tai puikus renginys. Dar ir į pa
saulio rekordų knygą pakliūsime. Ir tik 
už pusę milijono. Juk tai, liaudiškai ta
riant, pigiau grybų. Tokios kuklios su
mos neužtektų net kiaurą Čiurlionio 
galerijos stogą sulopyti.

O be to, įgyvendinus šį puikų su
manymą Lietuva daug daugiau sutau
pytų iš sveikatos apsaugai skiriamų lė
šų. Juk geresnių ir pigesnių vaistų tau
tinio menkavertiškumo liga sergan
tiems „rekordininkams” nerasi jokioje 
pasaulio vaistinėje...
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POLITIKA

LIETUVA...
(atkelta iš 1-mo psl.) 

tokia prasme, kokios tikėjosi jo autoriai. Juk turbūt 
ne nuo latvių ar estų mus apsaugos Amerikos kapita
las. Su lenkais santykiai taip pat geri. Vienintelė ša
lis, kuri galėtų kelti grėsmę Lietuvos saugumui ir ne- 
priklusomybei yra Rusija. Bet juk į Rusiją Amerika 
investuoja keliasdešimt kartų daugiau savo kapitalo. 
Tai gal ir Rusija stengiasi prisivilioti kuo daugiau 
amerikietiško kapitalo, kad apsisaugotų nuo Lietu
vos?

Juokai juokais, o kalbant rimčiau reiktų atkreipti 
dėmesį į faktą, kad nei „Williams’as”, nei Amerikos 
pareigūnai nieko panašaus nėra sakę ar žadėję, nes 
pagal Amerikos įstatymus šitokių neįvykdomų paža
dų niekas ir negali daryti. Lietuva, atrodo, užkibo ant 
savo pačios susikurtų iliuzijų kabliuko.

INVESTUOTOJAS, KURIS NETURI KO 
INVESTUOTI

Nors ir įslaptintų, derybų pabaigoje paaiškėjo 
nemaloni tiesa, kad „Williams” yra toks investuoto
jas, kuris pats neturi kapitalo investavimui. Tai dar 
nebūtų labai blogai - už perkamą turtą ir apyvartai 
reikalingas lėšas investuotojai dažnai sumoka skolin
tais pinigais. Bėda šiuo atveju yra ta, kad „Williams” 
finansinė padėtis, atrodo, nėra labai gera, jeigu pa
skolas investavimui ji gali gauti tik su Lietuvos vals
tybės garantija. Apie tai G. Vagnoriaus vyriausybė 
turėjo pasiinformuoti prieš pradėdama derybas. Deja, 
to nebuvo padaryta. O viena iš derybų įslaptinimo 
priežasčių kaip tik ir galėjo būti ta, kad „Williams” 
nenorėjo, jog derybų metu išaiškėtųjų pačių silpno
sios pusės.

Savo ruožtu ir mes galėjome skaitytojus painfor
muoti apie tą Amerikoje ne per daug garsią firmą, ta
čiau mums net į galvą neatėjo mintis, kad Lietuvos 
vyriausybė galėtų pradėti uždaras derybas su vienu 
vieninteliu investuotoju, prieš tai gerai nesusipažinu- 
si su šio „strateginio partnerio” veikla, finansais, pa
tirtimi ir galimybėmis. Deja, jau ne pirmą kartą Vag
noriaus vyriausybė nuvylė Lietuvą.

„WILLIAMS INTERNATIONAL” APIE SAVE

Vienas iš patogiausių ir patikimiausių būdų suži
noti apie JAV bendrovių veiklą ir finansus yra šio 
krašto akcijų rinkos tinklapiai internete. Bandymas 
ten sužinoti šį tą daugiau apie „Williams Internation
al” pateikė pirmą staigmemą: firmos tokiu pavadini
mu JAV akcijų biržose nėra. Į Lietuvos naftos ūkį in
vestuoti bando „Williams Companies” bendrovė, o 
„Williams International” tėra tik šios bendrovės pa
dalinys. Ilgą laiką „Williams Companies” veikla ri
bojosi JAV teritorija, o „Williams International” pa
dalinys buvo įkurtas bendrovei nutarus pabandyti lai

mę užsienyje. „Williams Companies” neturi vienos 
pagrindinės veiklos šakos. Laimę ji bando įvairiose 
viena su kita nieko bendra neturinčiose srityse. Dide
lę jos veiklos dalį sudaro šviesolaidžių tinklai, tele- 
fonizacija ir kitos modernių ryšų priemonės. Kita di
delė veiklos sritis - dujų gavyba ir dujotiekiai. Turi ji 
ir vieną naftos rafineriją Tennesee valstijoje. Toks 
veiklos ir interesų išsisklaidymas rodo, kad bendro
vės stiprybė nėra jos techniniai ar inžineriniai suge
bėjimai. Tai patvirtina ir toks mums žinomas faktas, 
kad darbui su „Williams” Lietuvoje inžinierių ieško 
Houston mieste, Texas valstijoje veikianti „Mustang 
Engineering” firma. Darbą šie tarpininkai siūlo net 
tiems inžinieriams, kurie apie naftos technologiją ne
turi nei teoretinių, nei praktinių žinių (k. a. elektro
technikos specialistams, dirbusiems elektros energi
jos perdavimo linijų statyboje). Svarbu tik, kad inži
nieriai mokėtų lietuviškai.

Na o kokia „Williams International” patirtis 
užsienyje? Kad nebūtume apkaltinti tendencingumu, 
pasinaudosime pačios „Williams International” sa
vireklama internete. Šiek tiek žinių apie savo veiklą 
jie nurodo tik keturiose užsienio valstybėse: Australi
joje, Brazilijoje, Lietuvoje ir Venesueloje. Australi
joje drauge su vietine telefonų firma „Williams Inter
national” tiesia šviesolaidžių tinklus. Brazilijoje ple
čia mobiliųjų telefonų tinklus. Venesueloje padeda 
„Production Operators” firmai dirbtinu spaudimu iš
gauti daugiau naftos iš jau išeikvotų gręžinių. Be to 
Venezueloje „Williams International” planuoja in
vestuoti į jūroje esantį naftos terminalą (panašiai, 
kaip ir Būtingėje). Bet svarbiausia, kad „W. 1.” rekla
mavosi savo būsima veikla Lietuvoje, kur, pagal jų 
pačių žodžius, Būtingės terminalas turėtų pradėti 
veikti 1999 metų trečią ketvirtį. Mums atrodo, kad 
firma, kuri reklamuojasi būsimais projektais, tai daro 
todėl, kad neturi kuo pasigirti iš praeities.

Na o kaip atrodo „Williams Companies” finansi
niai reikalai? Pernai bendrovės apyvarta truputį vir
šijo 8 milijardus dolerių, o pelnas - tik šiek tiek dau
giau kaip 100 milijonų. Tai rodo, kad biznis „Wil- 
liams’ui” sekasi nekaip. Šių metų pirmų 9 mėnesių 
pelnas, palyginus su pernykščiu to paties laikotarpio 
pelnu, nukrito 47 %. Tokį pelno kritimą specialistai 
aiškina kaip per greito plėtimosi į naujas rinkas iš
davą. Bendrovė stengiasi plėstis sparčiau, negu lei
džia jos finansiniai resursai. Tai paaiškina, kodėl 
„Williams’ui” taip būtinai reikėjo Lietuvos garantijų, 
norint pasiskolinti „Mažeikių naftos” apyvartai rei
kalingų lėšų.

Dar vienas argumentas, kodėl mes „Williams’©” 
nebūtume pasirinkę strateginiu partneriu, yra jos pa
čios rizikingumas. Apie bendrovės stabilumą ir pati
kimumą labai daug pasakojos pačios akcijų ir pelno 
santykis. „Williams'o” atveju jis yra didesnis negu 
300. Tai reiškia, kad nupirkta bendrovės akcija pati 
save iš gaunamo pelno atsipirktų tik po 300 su vir
šum metų. Taigi bendrovė yra labai spekuliatyvi, o 
atsargus investuotojas jos akcijų neliestų nė iš tolo.

KAS BUS TOLIAU?

Sandėris su „Williams’u” jau pasirašytas, kelio 
atgal Lietuvai nebėra. Belieka tik užgydyti šios nelai
mingos vagnoriškos avantiūros politines žaizdas ir 
stengtis, kad „Williams'ui” Lietuvoje sektųsi kuo ge
riau, nes tokiu atveju šis tas iš pelno ir apyvartos mo
kesčių dar liktų ir Lietuvos biudžetui. O jeigu „Wil
liams'ui” Lietuvoje nesiseks, tai nuostolių didžioji 
dalis kris ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių.

Pavojaus, kad ir ateityje dar kas nors valstybinę 
nuosavybę privatizuoti bandytų tokiu pat būdu, kaip 
kad konservatoriai padarė su „Mažeikių nafta” nėra, 
nes šitokiam privatizavimui (jeigu valstybės turto 
pusvelčiui iššvaistymą ir rizikos sukrovimą ant mo
kesčių mokėtojų pečių iš viso galima vadinti privati
zavimu) nepritaria daugiau negu trys ketvirtadaliai 
Lietuvos gyventojų ir visos politinės partijos, išsky
rus konservatorius ir dalį krikdemų. Tai ir yra viena 
iš priežasčių, toli gražu ne vienintelė, kodėl beveik 
visi Lietuvos politologai šioms dviems partijoms pra
našauja skaudų pralaimėjimą per ateinančius seimo 
rinkimus. O pavėluota ir neryžtinga prezidentūros re
akciją labai apsiliepė ir prezidento V. Adamkaus po
puliarumui.

Lietuvos spaudoje šiuo metu netrūksta svarsty
mų apie tai, kokios buvo „Mažeikių naftos” privati
zavimo klaidos, kas yra kaltininkai ir kaip ateityje to
kių klaidų išvengti. Man betgi atrodo, kad toks vieno 
konkretaus nesėkmės atvejo analizavimas nėra pats 
geriausias būdas ateityje išventi panašių nesėkmių. 
Kodėl? Todėl, kad nepriklausomybę atgavusi Lietu
va tvarkosi visai neblogai, išskyrus ekoniminį gyve
nimą, kur nesėkmės lydi viena kitą nuo pat atgautos 
nepriklausomybės pradžios: sužlugdytas žemės ūkis, 
bankų griūtis, krašto prasiskolinimas užsieniui, pini
gų už užsieniui parduotą nuosavybę iššvaistymas, 
muitai kaip pagrindinis valstybės pajamų šaltinis, 
pareigūnų atsakomybės ir finansinės drausmės stoka 
ir t.t. Ir visų šitų nesėkmių bendras vardiklis gan pa
prastas: ekonomika Lietuvoje yra paversta politikos 
ir ideologijos tarnaite. Manau, kad tai turėtų būti pa
grindinė priešrinkiminė tema ir į valdžią turėtų būti 
renkami tie, kurie nedviprasmiškai pasižadės ekono
minius klausimus sprendžiant vadovautis ne politi
kos, o ekonomikos dėsniais.

Z. V. Rekašius
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DEŠIMT DIENŲ, GALUTINAI IŠDERINUSIŲ
LIETUVĄ

Lietuvoje vėl Vyriausybės krizė. Tačiau šįkart 
tai nebus paprasta premjero ir ministrų kaita. R. Pak- 
so atsistatydinimas - paskutinis žingsnis į finansų 
krizę.

• Kad tai ne juokas, rodo ir apklausa, kurioje žmo
nės pirmą kartą per visą V. Adamkaus prezidentavi
mo istoriją išreiškė didesnį pasitikėjimą atsistatydi
nusiu Ministru Pirmininku Rolandu Paksu, nei vals
tybės Prezidentu. Į klausimą, kuriais valstybės veikė
jais jūs labiausia pasitikite, 41,1 proc. apklaustųjų at
sakė, jog jie pasitiki R. Paksu. V. Adamkumi labiau
sia pasitiki jau tik 33,3 proc. žmonių. Jo reitingas 
smuko net 15,5 procento, o R. Pakso išaugo 22,2 pro
centais.

Kas apvertė politinių vertybių hierarchiją? Vie
nas vienintelis dalykas - požiūris į sutartį su JAV 
bendrove „Williams”. V. Adamkus buvo visomis ke
turiomis už tai, kad Lietuva ne tik parduotų „Willi
ams” „Mažeikių naftos” koncerną, bet dar ir primo
kėtų 1,4 mlrd. litų paskolų forma, o R. Paksas spalio 
18 dieną per Lietuvos televiziją labai emocingoje 
kalboje pareiškė, kad jis negali pasirašyti tokios su
tarties, nes tai finansiškai galutinai pražudytų Lietu
vą.

Spalio 18 dieną Lietuvoje prasidėjo griūtis, kuri 
viską sujaukė. Ir niekas dabar negali pasakyti, kuo ši 
griūtis baigsis. Jau kitą dieną po garsiosios savo kal
bos R. Paksas pralaimėjo balsavimą Vyriausybėje 
dėl sutarties su „Williams”. Jį parėmė tik du neparti
niai ministrai - finansų ministras Jonas Lionginas ir 
ūkio ministras Eugenijus Maldeikis. Pastarieji tuoj 
pat įteikė atsistatydinimo raštus Prezidentui.. Šis nė 
nemirktelėjęs jų atsistatydinimą priėmė. Niekas - nei 
Seimo pirmininkas, nei Prezidentas - nenorėjo iš
klausyti finansų ministro argumentų. Buvo klauso
masi argumentų ministrų, kurie iš profesijos yra gy
dytojai, policininkai ir pan.

Tai dar nebūtų blogai, tačiau darbo ir socialinės 
apsaugos ministrė Irena Degutienė pareiškė, jog net 
laikraščių reporteriai už ją geriau gaudosi sutartyje su 
„Williams”, tačiau ji vis tiek, nors ir nieko nežinoda
ma, balsavo už. Panašiai elgėsi ir kiti ministrai.

R. Paksas dar kurį laiką dvejojo, kaip pasielgti, 
tačiau spalio 22 dieną nusprendė atsistatydinti. Tai 
jam nepavyko padaryti, nes Prezidentas paprašė pa
laukti jo iki kito ketvirtadienio. Mat V. Adamkus vy
ko į pusiau turistinę kelionę po Kanadą.

Ši kelionė - viena didžiausių Prezidento klaidų 
per visą savo veiklos kadenciją. Nesustabdžius poli
tinės griūties, prasidėjo finansų griūtis. Spalio 25 die
ną žlugo visos 6 mėnesių termino Vyriausybės verty
binių popierių varžytinės. Niekas neišpirko ir kitą 
dieną pardavinėtų 3 mėnesių Vyriausybės vertybinių 
popierių, o jų palūkanos pakilo net iki 23 procentų. 
Lietuvai iškilo grėsmė pasiskelbti nemokia valstybe, 
nes iki Naujųjų metų Lietuva turi grąžinti 1,4 mlrd. 
litų įvairių paskolų. Lygiai tiek, kiek tektų atiduoti 
„Mažeikių naftai”, jei Lietuva nuspręstų įsileisti 
„Williams”.

Tuo pat metu valstybės viršūnės buvo visiškai 
paralyžuotos: Prezidentas bičiuliaujasi su Kanados 
lietuviais, Ministras pirmininkas - pusiau atsistatydi
nęs, o finansų ministro išvis nėra, valdančioji Kon
servatorių partija - visiškai pakrikusi.

Pagaliau spalio 27 dieną Prezidentas ryžtasi nu
traukti kelionę po Kanadą ir grįžta į Lietuvą. R. Pak
sas tuoj pat pateikia atsistatydinimo pareiškimą. Pre
zidentas kalba per televiziją. Apskritai visi Lietuvos 
vadai mėgsta kalbėti per televiziją. Tačiau įdomiau
sia, kad visi jie kalba ne kaip valstybę valdantys poli

tikai, o kaip ganėtinai pasikaustę politikos apžvalgi
ninkai, į viską žvelgdami tarsi iš šalies.

Tuo pat metu karštligiškai vyksta derybos su 
„Williams”. Jas galima palyginti nebent su J. Urbšio 
derybomis su J. Stalinu 1939 metų rudenį. Nors dera
masi jau 19 mėnesių, pasirodo, kad tik kokie penki 
Seimo nariai yra matę sutarties su „Williams” pro
jektus. Panašiai ir su ministrais.

Spalio 28 dieną staiga paaiškėja, kad Prezidentas 
ima sukti ienas nuo sutarties su „Williams”. Tai jau 
sensacija, nes iki tol už „Williams” ypač įnirtingai 
kovojo Prezidento patarėjai A. Januška ir R. Mieže
lis, remiami Seimo pirmininko pavaduotojo An
driaus Kubiliaus. „Williams” pusėje sukinėjasi finan
sininkas J. Kazickas.

Finansų rinkoje - tragiška padėtis. Lietuvos biu
džeto fiskalinis deficitas artėja prie 6 procentų. Tarp
tautinis valiutos fondas, su kuriuo Lietuvai būtina pa
sirašyti naują sutartį, reikalauja, kad šis deficitas ne
viršytų 2 procentų.

Lietuvos skolos priartėjo prie 3 mlrd. JAV dole
rių, o skola jau siekia beveik 26 proc. planuojamo su
kurti bendrojo vidaus produkto (BVP). Įstatymo leis
tina norma (24 proc.) seniai viršyta.

Tarptautinio valiutos fondo atstovai įspėja Lietu
vą, kad pasirašius sutartį su „Williams”, Lietuvos ro
dikliai dar pablogės, todėl TVF kritiškai vertina šią 
sutartį. Tačiau derėtis su TVF jau nėra kam.

„Sodra” paskelbia, kad vėluos pensijos. Vėluos 
ir atlyginimai - policininkams, gydytojams, mokyto
jams. Pinigai algoms pervedami tik Seimui ir Prezi
dentūrai.

Finansų ministro vis dar nėra. Juo tapti atsisakė 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. Kur rasti finansų ministrą?

Spalio 29 diena. Pirmiausia ieškoma, iš kur gauti 
dar vieną Ministrą pirmininką. Irena Degutienė vėl, 
kaip ir pavasarį, atsisako užsikrauti šią naštą. Lieka 
tik Andrius Kubilius. Prezidentas teikia 44 metų fizi
ko konservatoriaus Andriaus Kubiliaus kandidatūrą į 
Ministrus Pirmininkus. Savotiškas vagnorininkų su
grįžimas, nes A. Kubilius pavasario Vyriausybės kri
zės metu rėmė G. Vagnorių. Socialdemokratai su
renka 48 Seimo narių parašus referendumui dėl „Ma
žeikių naftos” skelbti. Referendumo klausimas pap
rastas - ar pritariate tam, kad „Mažeikių naftoje” iš
liktų Lietuvos kontrolė.Tuoj po to vidurdienio Lietu
va pasirašo sutartį su „Williams”. Prieš tai V. Adam
kus užtikrina, kad jis remia tokį aktą.

Kaip vertinti R. Pakso atsistatydinimą? Pirmiau
sia, jo negalima vertinti vienareikšmiškai. Iš vienos 
pusės, jis nutraukė konservatorių vykdytą slaptumo 
politiką sudarant sutartį su „Williams”. Tai labiausiai 
ir patiko tautai. Kita vertus, ko mažiausiai reikėjo 
Lietuvai šiuo metu, tai Vyriausybės krizės. Sunkiu fi
nansiniu momentu Lietuva liko be Vyriausybės ir be 
veiksnios Finansų ministerijos. Tai gali turėti tiesiog 
tragiškų padarinių. Ant plauko pakibo valstybės 
skolų įsipareigojimai užsieniui, o tai gali baigtis lito 
sutriuškinimu. Laikas eina ne Lietuvos naudai.

Kuo gresia Lietuvai sutartis su „Williams”? Kol 
ji nesudaryta, niekuo. Kai ji bus sudaryta - naujais 
skoliniais, valstybės įsipareigojimais.

Kalbant šiurkščiai, jei Lietuva tokios sutarties 
nesudarys, „Mažeikių naftos” skolas, susidariusias 
daugiausia dėl Būtingės naftos terminalo statybos 
(apie 1,2 mlrd. litų) teks apmokėti Lietuvos žmo
nėms. Jei tokia sutartis bus sudaryta, visa tai taip pat 
teks apmokėti Lietuvos žmonėms, tik mokėti teks 
truputį daugiau. Pati „Williams” rizikuos tik 75 mln.

JAV dolerių. j \
Didžiausių neaiškumų kelia sutartyje numatyti 

Lietuvos finansiniai įsipareigojimai. Vyriausybė, ku
riai ir pačiai pinigai būtų ne pro šalį, „Mažeikių naf
tai” turėtų paskolinti 350 mln. dolerių, kad koncer
nas kompensuotų apyvartos lėšų trūkumą. Dėl šių 
išlaidų Lietuvos fiskalinis deficitas 1999 metais iš
augtų iki 9,8 proc. BVP, o 2000-aisiais - iki 12 pro
centų.

Tai būtų padėtis, artima valstybės bankrotui.
Kad ir kaip baigtųsi ši Vyriausybės krizė, teks 

pripažinti, kad konservatoriai nesugebėjo valdyti 
krašto. Tai ypač išryškėjo po to, kai prasidėjo Rusi
jos finansų krizė. Iš esmės tai, kas šiandien dedasi 
Lietuvos finansuose, yra nusikalstamo ekspremjero 
G. Vagnoriaus arogantiškumo, didinant valstybės iš
laidas po finansų krizės Rusijoje pradžios, padarinys.

Tačiau ir R. Pakso Vyriausybė, pakeitusi G. 
Vagnoriaus kabinetą, nesiėmė radikalių taupymo 
priemonių, apsiribodama kosmetiniais savo pačių al
gų susimažinimais. Pinigai buvo leidžiami toliau, 
nors į biudžetą per 10 mėnesių pateko milijardu litų 
mažiau, nei buvo planuota. Skylės buvo kamšomos, 
leidžiant vis daugiau Vyriausybės vertybinių popie
rių. Tačiau jau nuo rugsėjo nepavyko 100 proc. par
duoti nė vienos emisijos. Bankai nustojo investuoti į 
vis labiau rizikingus Vyriausybės švaistymo planus. 
Kol spalio pabaigoje iždo vekselių varžytinės žlugo 
visiškai.

Ar Lietuvos krizė bus panaši į Rusijos? Sunku 
kol kas atsakyti. Priklausys ir nuo politikų valios bei 
sugebėjimų. Kadangi nei Prezidentas, nei valdančioji 
partija iki šiol nekreipė jokio dėmesio į pinigų ūkį, 
tikėtis stebuklo nėra lengva. Lietuvai gresia nusiristi 
penkeriais šešeriais metais atgal. Didės infliacija, ne
darbas pasieks tragišką lygį, sumažės visų darbuoto
jų algos, padidės nusikalstamumas.

Naująjį tūkstantmetį Lietuva pasitiks su dar vie
na gilia žaizda pakaušyje.

Rimvydas Valatka
1999.X.29. Vilnius

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Alfonsas Eidintas, Vytautas Žalys, Alfred Erich 
Senn. Lithuania In European Politics. The Years of 
the First Republic, 1918-1940. Knygą redagavo Ed
vardas Tuskenis. St. Martin’s Press. New York. 
1999. 250 psi.

Tai antroji šios knygos laida, minkštais viršeli
ais. Pirmoji laida kietais viršeliais buvo išleista 1997 
metais. Pirmoji laida buvo taip gerai parduodama, 
kad leidėjai nutarė išleisti antrąją jos laidą. Jie 
įsitikinę, kad ši knyga bus naudojama Amerikos 
universitetuose kaip Lietuvos istorijos vadovėlis.

Lithuanian In European Politics jau susilaukė 
palankių atsiliepimų iš Amerikos mokslinių leidinių. 
Žurnale History sakoma: „Ne tik egzistuojąs trūku
mas mokslinių leidinių apie Baltijos kraštus padaro 
šią pirmosios Lietuvos respublikos istoriją seniai lau
kiamu leidiniu, bet ir faktas, kad knyga yra aiškiai 
parašyta, tematiškai suderinta ir laikosi objektyvu
mo, padaro ją pavyzdžiu kitoms istorinėms studijoms 
apie Baltijos kraštus.”

The International History Review sakoma: „Ši 
istorija yra pati autoritetingiausia iš iki šiol pasiro
džiusių anglų kalba. Išsamiai remdamasi medžiagą iš 
neseniai atidarytų archyvų, taip pat plačiai naudoda
masi memuarais ir antraeile literatūra lietuvių kalba, 
ši knyga atspindi pokomunistinio istorijos mokslo 
Lietuvoje energiją ir subrendimą”.
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