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„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: 

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 

rugsėjo m. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valsty-

bę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“, – dvidešimt lietuvos šviesuolių paskelbė prieš 95-erius metus.

Nuo tos istorinės dienos praėjo jau beveik visa epocha, kurią galima pavadinti Vasario 16-osios epocha, nes viskas, kas vyko po to, buvo nu-

spalvinta laisvės ir Nepriklausomybės dvasios ir visada – ir taikos, ir karo metais – rasdavosi tos dvasios nešėjų, kurie laisvės vėliavą tarsi estafetę 

atnešė iki mūsų dienų. 

epocha buvo turtinga didelių įvykių – pergalių ir pralaimėjimų: 1919-1920 m. Nepriklausomybės karas, du dešimtmečiai taikaus gyvenimo, 

užauginusio kuriančią kartą, kurios stiprybės ir Tėvynės meilės užteko dviems okupacijoms, užsitęsusioms penkis dešimtmečius, iškentėti. Net ir 

ypač žiaurios svetimųjų priespaudos metais lietuviai kovojo ir skelbė pasauliui savo norą būti laisviems: tai jie padarė 1941-ųjų sukilimu ir laiki-

nosios Vyriausybės paskelbimu, vėliau – 1949-ųjų vasario 16-osios lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracija, kuri sudarė teisinį ir politinį 

lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą ir pabrėžė valstybės tęstinumą net ir okupacijos metais.

Partizaninis karas vyko dešimt metų, jame savanoriškai, vedini troškimo matyti savo Tėvynę laisvą, galvas padėjo dešimt tūkstančių – dažniau-

siai jaunų vyrų ir moterų, dar dešimtys tūkstančių dėl to kentėjo lageriuose ir sibiruose. laisvės dvasia niekada nenustojo pleventi – nuslopinus 

ginkluotą kovą tauta rado kitų pasipriešinimo būdų – vienas iš jų buvo pogrindinė spauda, kaip anais knygnešių laikais. Vienas iš ryškiausių po-

grindžio spaudos pavyzdžių yra 1972 m. pradėti leisti lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos sąsiuviniai. mikrofilmuota ir slapta persiųsta į jungtines 

amerikos Valstijas ši medžiaga ten veikiančių patriotinių lietuvių išeivių organizacijų buvo leidžiama knygomis ir verčiama į kitas kalbas. Taip žinios 

apie nesusitaikymą su priespauda pasiekdavo visą Vakarų pasaulį. 

Visi šie – dideli ir maži – patys mažiausi – nepriklausomos lietuvio dvasios pasireiškimai artino laisvės valandą, ir jau nebebuvo jėgos, kuri 

1990-ųjų kovo 11-ąją galėjo sulaikyti mūsų laisvės liepsną. Vėl radosi dvasios milžinų, kurie ryžosi skelbti mūsų kartos laisvės manifestą, kovo 

11-osios Nepriklausomybės aktą: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos 

panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demo-

kratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas“.

Ir štai jau baigiasi dvidešimt tretieji aistringo laisvės gyvenimo – su džiaugsmais ir skausmais, su praradimais ir atradimais, bet laisvo gyvenimo 

laisvoje europoje ir laisvame pasaulyje metai.

Pasitikime lietuvos valstybės atkūrimo 95-metį su mintimi, kad gyvename gyvenimą, apie kurį daug dešimtmečių kelios mūsų tėvynainių 

kartos galėjo tik svajoti. Gyvenkime ir už juos, kurkime ateities lietuvą, apie kokią mes svajojame, būkime verti savo tautos didžiūnų ainių vardo.

Džiaugsmingos šventės!

andrius kubilius
tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas

2013-ųjų vasario 16-oji

95-mečiui

m iel i  Bendraminčia i ,

lietuvos valstybės atkūrimo
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Partizanų ryšininkė Julija 
Dambrauskaitė bajarūnienė-astra
mano vaikystė pra bėgo tais palaimin-

taisiais Nepriklausomos lietuvos metais. 

Dar neatskleista partizanų ryšininkės 
astros gyvenimo istorija

lietuviško ji mokykla ir Tėveliai mums įdiegė 
Tėvynės meilę, pagarbą Sukilėliui, knygnešiui, 
kariui Savanoriui, kurie aukojo savo gyvybes 
už Tėvynės lais vę. mes, lietuvos jaunimas, 
lietuvos vaikai, labai skaudžiai išgyvenome 
sovietinę okupaciją, nes dar būdami laisvi 
puoselėjome mintį lenkų pavergto Vilniaus 
Gedimino pilies bokšte iškelti trispalvę. To 
siekti mus mokė lietuviškoji mokykla ir ant 
laisvės aukuro sudėtos aukos.

Vos įkėlę koją bolševikai parodė savuo-
sius nasrus – prasidėjo nieko nenusikaltusių 
žmonių areštai, žudymas, trėmimas. Pavasario 
egzaminų metu į klasę įsibrovę čekistai išsi-
rinko mokslo draugus, kurių tėveliai jau buvo 
suimti ištrėmimui. Skaudu buvo skirtis, nes ži-
nojome, kad jie išvežami badui, kančiai ir lėtai 
mirčiai. Net karas nebaugino, nes jis sugriovė 
tuos baisius okupantų planus.

Vienus okupantus pakeitė kiti, o lietuviai 
būrėsi į pogrindines pa sipriešinimo organiza-
cijas, turėdami tikslą atstatyti prarastą lietu-
vos Nepriklausomybę.

1942-aisiais, vokiečių okupacijos metais, 
eidamas 16-uosius savo gyveni mo metus, 
įstojau į pogrindinės pasipriešinimo organi-

zacijos lietuvos laisvės armijos (lla) gretas. 
mes tikėjome, kad du plėšrūnai besigalynė-
dami nusilps, ir mūsų tikslui pasiekti susidarys 
palankios sąlygos. De ja, mūsų lūkesčiai, mūsų 
svajonės neišsipildė, o prasidėjo visu savo 
žiaurumu pasižymėjusi antroji sovietinė oku-
pacija.

Iš lla vadovybės gavome įsakymą nesi-
traukti iš Tėvynės, o kurti ginkluotą pasiprie-
šinimą.

1944-ųjų metų vėlyvą rudenį, kada Du-
bysos slėniuose dar tebegriaudė jo patrankos, 
būrelis bendraminčių radviliškio valsčiuje, 
mažuolių miškų masyve, įkūrėme pirmąjį par-
tizanų būrį, kuriam vadovavo juozas mingilas-
Vilkas iš mažuolių kaimo. Būryje buvo dar du 
jo broliai aleksas ir laurynas bei sesutė moni-
ka, du broliai – antanas ir Vaclovas Brazauskai 
iš Paberžių kaimo, Pranas Gulbinas iš kelminų 
kaimo, kazimeras laužikas iš ramoniškių kai-
mo, trys broliai Povilenskai iš aušrėnų kaimo, 
Petras ir matas mickai iš kliūčių kaimo, Gegec-
kas iš aušrėnų kaimo, Zenonas mika lauskas iš 
Saktelių kaimo.

Saktelių kaimas apsuptas mažuolių ir Var-
nionių miškų masyvų. mikalauskų sodyboje 
Nepriklausomos lietuvos metais buvo įkurta 
Saktelių pradžios mokykla. aš, Viktoras Šniuo-
lis, mano brolis Vytautas ir sesutė Birutė gi-
mėme ir augome radviliškio valsčiaus miežai-
čių kaime, mokėmės miežaičių mokyk loje, bet 
baigiamuosius egzaminus laikiau Saktelių mo-
kykloje, kuri buvo įkurta mikalaus kų sodyboje. 
mat mirus Dambrauskui jo žmona ištekėjo už 
mikalausko. Vyresnioji sesuo julija Dambraus-
kaitė ištekėjo už mažuolių miško eigu lio Baja-
rūno ir apsigyveno tarpumiškėje prie Beržės 
upelio.

artėjo 1944-1945 metų žiema. Susirišo-
me su grinkiškiečiais parti zanais. jų veikimo 
plotuose buvo maži miškeliai, todėl žiemai 
praleisti jie prisijungė prie mūsų. Pradėjus 
šalti mažuolių miškų masyve, vie nuoliktame 
kvartale, išsikasėme bunkerį. Bunkeris nebuvo 
slaptas, jis bu vo gynybinio pobūdžio su į visas 
keturias puses padarytomis atsišaudymo an-
gomis. Bunkeryje dislokavome apie 40- 45 ko-
votojus. Tada mums ir pradėjo kyšininkauti pi-
etinėje pamiškėje gyvenusi julija Bajarūnienė 
slapyvardžiu „astra“. Iš vakarinės miško pusės 
mums ryšininkaudavo Teodora mingilaitė. o iš 
šiaurinės miško pusės, iš miežaičių kaimo, ži-

lina Banelienė prie motinos julijos Bajarūnienės, partizanų ryšininkės astros, portreto

Viktoras Šniuolis-Vytvytis

Vasario 16-oji mums primena ne tik prieš 95-erius metus paskelbtą Nepriklausomybės aktą, bet ir jam prilygstančią 
1949 m. lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos deklaraciją, partizanų vadų pasirašytą radviliškio rajone, minaičių 
kaime. Nepriklausomybės dienos akivaizdoje nutarėme detaliau patyrinėti šių apylinkių partizaninį judėjimą. Tų vietų 
partizanai atliko visą organizacinį darbą. Idėją davė TS-lkD karoliniškių skyriaus narė lina Banelienė, kurios motina 
julija Bajarūnienė buvo tos apylinkės ypač svarbi partizanų ryšininkė, viena iš partizaninės kovos organizatorių. laikas 
į dienos šviesą iškelti dar vieno gyvenimo žygdarbį. apie astros veiklą liudija ne tik kGB dokumentai, bet ir jos buvę 
bendražygiai – Prisikėlimo apygardos vienas iš vadų Viktoras Šniuolis-Vytvytis dukters prašymu 2007 m. yra parašęs 
savo prisiminimų pluoštelį. Nuo jo ir pradėkime. 
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nias suteikdavo mano tėvelis Vincentas Šniuo-
lis. kada žygio metu pa darydavome brydę, jis, 
pasikinkęs arkliuką ir į roges įsimetęs eglės vir-
šūnę, ją panaikindavo. Iš rytinės pusės mums 
žinias teikdavo mažuolių ir liaudiškių miškų 
tarpumiškėje gyvenęs juozas Valinavičius. 
ryšinin kė astra, žinojo bunkerio dislokacijos 
vietą, žinodavo mūsų stovykla vietes.

Tų metų pabaigoje-1945-tų metų pra-
džioje, apjungiant mūsų apylin kėse veikusius 
partizanų būrius, įkūrėme Žaliąją rinktinę, ku-
riai vado vavo lietuvos kariuomenės kapitonas 
Izidorius Pucevičius-radvila. Tai buvo labai ga-
bus organizatorius ir puikus partizaninio karo 
strategas. rinktinės branduolys, apie 120 ko-
votojų, dislokavosi gretimame liaudiškių miš-
kų masyve.

1945 metais liepos 28-29 dienomis, kada 
jau buvo pasibaigęs ka ras ir iš Vokietijos trau-
kėsi sužvėrėję pasieniečių čekistų daliniai, jie 
prisijungė prie lietuvoje dislokuotų čekistų 
garnizonų, ir mūsų vei kimo plotuose prasi-
dėjo masiniai siautėjimai. Žaliosios rinktinės 
vadas, matydamas, kad mus puola labai stam-
būs kariuomenės daliniai, į didesnius mūšius 
nesileido, bet gudriai išmanevravo nepaty-
ręs nuostolių. Stipriau siai pasipriešino Zubrio 
tėvūnija, tuo metu turėjusi apie 50 kovotojų. 
mūšių metu žuvo septyni partizanai: jeroni-
mas Petraitis, aleksas, anta nas ir Petras Grigai-
čiai, jonas Dumšė, antanas Švėgžda ir vienas 
nežino mas partizanas. Čekistai sušaudė ryši-
ninką Valinavičių. mano tėvas Vin centas Šniuo-
lis, pamatęs, kad visais keliais ir keleliais plūsta 
čekis tai, bėgo į girią mums pranešti apie artė-
jantį pavojų. Pateko į mūšio lauką ir žuvo. Tai 
buvo pirmasis partizaninio karo krikštas ir pir-
moji mūsų šeimos netektis. 

Tada dar neturėjome partizaninio karo 
patirties. Deja, nesugebėjome planingai gintis 
ir trauktis, – mus išsklaidė ir tik per ryšininkę 
astrą susiradome kovos draugus. Po šių mūšių 
rinktinės vadas radvila pakeitė partizaninio ka-
ro taktiką, – stambius dalinius išskirstydamas į 
smulkesnius, bet jud resnius, palaikant tarp jų 
glaudžius ryšius. laisvės kovose ryšinin kai, to-
kie kaip astra, Berželis, ramunė ir kiti, vaidino 
labai svarbų vaidmenį. jau 1945-aisiais, kovų 
už laisvę metais, kapitonas radvila puoselėjo 
mintį apjungti visą partizaninį judėjimą lietu-
voje ir įkur ti vyriausiąją vadovybę. Tuo tikslu 
jis leidosi į žygį, į rytų lietuvo je veikusią al-
gimanto apygardą. Bet buvo išduotas ir 1945 
metų rugpjūčio 23 dieną, žygio metu, žuvo. Tai 
buvo labai skaudi netektis, nes mes jį mylėjo-
me kaip tėvą.

1945-1946 metų žiemą leidome legečių 
miške, atviro je stovykloje, prie liepsnojančio 
laužo. Visą žiemą mus globojo astra, Berželis 
ir vado sesutė mingilaitė jasaitienė, nes ji dar 
buvo neištremta. miško glūdumoje buvo-
me susiradę tankumyną. Prie keturių medžių, 
kurie buvo išsidėstę kvadratu, kokių keturių 
metrų aukštyje, prikalėme kartis, į kurias atrė-
mėme gegnes, o jas apklojome eglišakėmis. 
aplinkui susida rė stogas, o viduryje, kaip dū-
minėje pirkioje – dūmams išeiti ertmė. Tokiu 
atveju nesimatydavo ugnies. Stogas kažkiek 
sulaikydavo nuo laužo sklin dančią šilumą. 
kojas atsukę į amžinai degantį laužą sugul-

davome ratu. Patalas buvo taip pat eglišakės. 
kojoms būdavo šilta, nors batų niekada ne-
nusimaudavome. Plaukai dažnai apšarmoda-
vo. Žiemą turė davome labai riboti žygius, nes 
sniege palikdavo pėdsakai. Po žygių ryšininkas 
Berželis, į roges pasikinkęs arkliuką ir įsimetęs 
eglės vir šūnę, panaikindavo brydę.

Žiema buvo gili ir šalta.. Išgyvenome, nes 
turėjome labai pasiaukojusių ryšininkų. o ry-
šininkė astra – ar lijo, ar snigo, ar darganojo, 
vis ėjo ir ėjo, atlikdama jai patikėtas užduotis. 
ji gana sumaniai surink davo žinias apie enka-
vedistų judėjimą ir perduodavo mums.

Išaušo taip lauktas 1946-ųjų metų pavasa-
ris. Nebeliko pėdsakų, bet ir čekistai pasidarė 
aktyvesni. Vieno žygio metu įvyko kautynės. 
Sužei dė astros brolį Zenoną mikalauską, slap. 
kazlauskas. Gydymuisi palikome pas astrą, 
nes pas ją buvo įrengta slėptuvėlė. Vieną die-
ną apėjusi, apžiūrėjusi ir įsitikinusi, kad sody-
boje nėra pasalos, sužeistąjį atsi vedė į kambarį 
perrišti žaizdas. Perrišusi kruvinus tvarsčius su-
metė į dubenį plovimui, nes mažai teturėjome 
tvarstomosios medžiagos ir tekdavo ją taupyti. 
Ir tik spėjo sužeistąjį palydėti į slėptuvę, žiūri, 
kad pilnas kiemas čekistų. Nepasimetė astra. 
kada čekistai, pamatę kruvi nus tvarsčius, pra-
dėjo šaukti: „kur paslėpei sužeistą banditą, – 
astra ramiai atsakė: – ką aš padarysiu. Gyvenu 
tarpumiškėje, jie ginkluoti. atsivedė, persirišo 
ir išsivedė“. Ilgai sodybą krėtė čekistai ir įsiti-
kinę, kad nieko nėra, išsidangino. Tokiose si-
tuacijose dažniausiai nugali drąsa. o astrai 
jos netrūko. Prie jos sodybos čekistai dažniau 
pradėjo ruošti pasalas, bet astra sumaniai išsi-
sukdavo, ir savo ryšininkės darbą su didžiau siu 
pasiaukojimu tęsė toliau.

Čekistai, matydami, kad tautos pasiprie-
šinimą jėga sunku nuslopinti, griebėsi klastos. 
Į kovotojų gretas pradėjo infiltruoti provoka-
torius. Vienas iš pačių gudriausių buvo profe-
sorius markulis, slap. erelis. jis savo meškerę 
metė ir į mūsų veikimo plotus. atsiuntė gydy-
toją, kad patikrintų partizanų sveikatą. Ir tik 
labai sumanių ryšininkų dėka mes gana anksti 
sužinojome apie  jo pragaištingą veiklą ir nuo 
jo paslau gų atsiribojome.

Žuvus Žaliosios rinktinės vadui kapito-
nui radvilai, rinktinei vado vavo leitenantas 
„Petraitis“, o šiam žuvus vadovavimą perėmė 
juozas Škačkauskas-Štrausas. Paskutinysis 
rinktinės vadas buvo. Petras masiulaitis-Virp-
ša. rinktinę galutinai sunaikino provokatorius 
juozas rudžionis-Čemberlenas. Nuo jo išda-
vystės žuvo ir astros broliukas Ze nonas mika-
lauskas-kazlauskas.

Užsitęsusias laisvės kovų dienas lydėjo 
skaudžios netektys. artėjo 1946-1947 metų 
žiema. Prie mūsų prisijungė negausus Žalio-
sios rink tinės Nevėžio būrys, kuriam vadova-
vo juozas kudokas-Ilgūnas. Žiemą nutarėme 
vėl leisti legečių miške, atviroje stovykloje. Ir 
vėl mus glo bojo mūsų nenuilstantys: ryšinin-
kai astra, Berželis, ramunė ir kiti. Žiema taip 
pat buvo gili ir šalta. jau po viduržiemio gavo-
me ži nią, kad Šiaulių prieigose, Dūkto miške, 
vasario šešioliktąją priešas sunaikino Vytau-
to Didžiojo rinktinės vadovybę, kurią reikė-
jo skubiai atkurti. Iš kunigaikščio Žvelgaičio 
rinktinės, kuri dislokavosi joniškio, Skaistgirio, 

Gruzdžių veikimo plotuose, pakvietė lietuvos 
kariuomenės karininką juozą radzulį-mažylį, 
Geležinio vilko tė vūnijos partizanus leonardą 
Grigonį-Žvainį, Vytautą Šniuolį-Svajūną, lau-
ryną mingilą-Džiugą, mane, Viktorą Šniuolį-
Vytvytį, ir kazimerą laužiką-Briedį. Iš mūsų ir 
buvo sudaryta naujoji Vytauto Didžiojo rinkti-
nės vadovybė.

Vidurio lietuvoje tuo metu veikusios rink-
tinės Žalioji, Vytauto Didžiojo, Žvelgaičio ir 
maironio priklausė jungtinei kęstučio apygar-
dai. Gaudavome jų leidžiamą laikraštį „laisvės 
Varpą“ ir vieną kitą raštą. minėta apygarda per-
daug išsiplėtė, ir buvo prieita nuomonės, kad 
apjungus minėtas rinktines reikia įkurti dar 
vieną apygardą.

1947 metų balandžio 10 dieną pas ryši-
ninkes liudą ir emiliją Sa muolytes, dalyvau-
jant minėtų rinktinių vadams bei kęstučio 
apygardos ats tovams, ir buvo įkurta Prisikėli-
mo apygarda. apygardos vadu buvo išrink tas 
kęstučio apygardos organizacinio skyriaus vir-
šininkas partizanas Petras Bartkus-Žadgaila. 
Po keturių mėnesių Žadgaila grįžo į kęstučio 
apygardą, į savo pareigas, o apygardos vadu 
buvo išrinktas partizanas le onardas Grigonis-
Žvainys. apygardos štabo viršininku ir apygar-
dos laik raščio „Prisikėlimo ugnis“ redaktoriumi 
paskirtas partizanas Vytautas Šniuolis-Svajū-
nas. redakcinės kolegijos dailininku paskirtas 
partizanas laurynas mingilas-Džiugas. apy-
gardos vado adjutantu buvau paskirtas aš, Vik-
toras Šniuolis-Vytvytis. aprūpinimo skyriui va-
dovauti paskirtas kazimeras laužikas-Briedis.

Po šių įvykių ryšių sistema įgavo dar svar-
besnę reikšmę. Pas astrą ta po centrinis ryšių 
punktas. apygardos štabas dar neturėjome 
vadavietės, neturėjome darbui bunkerio, to-
dėl bazavomės prie Geležinio Vilko tėvūnijos.

Pradėti leisti pogrindinę apygardos spau-
dą reikėjo gauti rašomąją mašinėlę, popie-
riaus, rotatorių, rotatorinių matricų bei speci-
alių dažų. Bandėme pasigaminti šapirografą. 
mūsų laboratorija, mūsų spaustuvė buvo ant 
kelmo, prie liepsnojančio laužo, po skarota 
egle. Pirmieji „Prisikėlimo ugnies“ numeriai 
skaitytojus nudžiugino 1948-tų metų vasarą. 

1948-ji laisvės kovų metai buvo didelių 
organizacinių darbų metai. Ir čia visu savo pa-
siaukojimu pasireiškė ryšininkai. Tais metais su 
apygardos vadu Užpaliu vizitavome mums pri-
klausomas rinktines. Ir kada jau buvo įkurtos 
visos devynios apygardos, jas apjungus buvo 
įkurtos trys sritys. apjungus Prisikėlimo, kęstu-
čio ir Žemaičių apygardas įkūrėme Vaka rų lie-
tuvos jūros sritį. apjungus algimanto, Vytauto 
Didžiojo, Vyčio ir Didžiosios kovos apygardas 
buvo įkurta rytų lietuvos kalnų sritis. apjun-
gus Dainavos ir Tauro apygardas buvo įkurta 
Nemuno sritis. Iškilo ilgai siektas klausimas – 
apjungus visą partizaninį judėjimą Lietuvoje 
įkurti vyriausiąją partizanų vadovybę. Prisikėli-
mo apy garda dislokavosi pačiame lietuvos vi-
duryje. Turėjome stiprų štabą, gerą bazę, gerą 
ryšių sistemą, todėl ir ėmėmės organizuoti 
vadų suvažiavimą. Čia nepaprastai didelį dar-
bą atliko mūsų ryšininkai. jų tarpe ir ryšininkė 
astra. Svarbiausia reikėjo išlaikyti konspiraciją. 
mažiausia klaidelė galėjo viską sugriauti. Ir po 
labai didelių pastangų, 1949 m.vasario 2 d., 
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prasidėjo visos lietuvos partizanų vadų su-
važiavimas, kurio metu buvo įkurtas lietuvos 
laisvės kovos sąjūdis (llkS), įkurta vyriausioji 
parti zanų vadovybė, kuri 1949 m.vasario 16 
dieną pasirašė labai svarbią isto rinę reikšmę 
turinčią D e k 1 a r a c i j ą. Deklaraciją pasi-
rašė llkS Tarybos prezidiumo pirmininkas jo-
nas Žemaitis-Vytautas ir llkS Tarybos nariai 
aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gu-
žas-kardas, juozas Šibaila-merainis, Bronius 
liesys-Naktis, leonardas Grigonis-Užpalis, 
adolfas ramanauskas-Vanagas ir Petras Bart-
kus-Žadgaila.

Tuo ir buvo pasiektas mūsų kovos tikslas – 
mes įrodėme pasauliui, kad trokštame laisvės, 
dėl jos kovojame, aukojamės ir esame jos ver-
ti, nes mes ir kovose, ir kančiose išsaugojome 
tas didžiąsias Tautos vertybes, kurios ir atvedė 
mūsų brangiąją Tėvynę lietuvą į Prisikėlimą.

kada jau buvo atlikti patys svarbiausi dar-
bai ir žygiai, pajutome, kad kagėbistai ieško 
mūsų ryšininkės astros. Tada ji paliko gimtuo-
sius na mus ir pasitraukė į nežinią. Nepaprastai 
skaudu buvo skirtis, nes ją su sekė ir 1949 m. 
lapkričio 6 dieną suėmė. (red. astra suimta 
1949 m. vasario 5 d. Toliau žr. bylos medžiagą.)

Žinau, kad ji už nuopelnus Tautai ir lietu-
vos laisvės kovos Sąjū džiui partizanų vado-
vybės buvo apdovanota laisvės kovos Vyčio 
kryžiu mi.

Tardymuose astra didvyriškai laikėsi ir 
išsaugojo jai patikėtas pas laptis, patikėtus 
paslaptinguosius partizanų takelius. Štai kaip 
savo mintis išsakė partizanas poetas Bronius 
liesys-Ėglis: 

„kad mylėjai Tėvynę labiau kaip save, / 
kad nekentei smurto ir melo, / Šiaurės vėjų 
šaly tremtinės tau dalia / kažkur už laukinio 
Uralo. / Ir vaidenasi tavo rami šypsena, / Ir 
skamba ausyse svajingai / Žodžiai tie, kur tuo-
met, palydėjus miškan, /kad linkėjai: „laimin-
gai, laimingai“. / Siaučiant pūgoms rūsčioms, / 
gal mirties patale / Guli jau, ir lūpos sustingę. / 
Bando dar, prisiminus broliukus miške, / Ištarti: 
„laimingai, laimingai!“

Grįžus iš katorgos apie tai nebuvo galima 
kalbėti. Paslapčia sužino jau, kad ryšininkė as-
tra grįžusi į Tėvynę apsigyveno anykščiuose ir 
1987 metais sausio 24 dieną, nebesulaukusi iš-
svajotosios laisvės, iške liavo į amžinybę.

Širdimi bučiuoju tuos žinomus ir nežino-
mus žemės kauburėlius, kur ilsisi laisvės kovų 
Broliai ir Sesės, mūsų Tautos karžygiai.

viktoras  Šniuolis-vyt v ytis
Par t izanas,  k ar ys  savanor is ,  d imis i jos 

majoras,  Vyčio  k r yž iaus  k aval ier ius 
Iš  pr is iminimų 

2007- j i  Nepr ik lausomos l ietuvos 
metai

iš Julijos bajarūnienės-astros 
baudžiamosios bylos

julijos Dambrauskaitės Bajarūnienės, par-
tizanų ryšininkės astros, dukra lina Bajarū-
naitė Banelienė yra gerai išstudijavusi ir savo 
motinos, ir savo tėvo baudžiamąsias bylas. 
leitenantas Ščukinas j.Bajarūnienės sulaiky-
mo akte rašo, kad ji „suimta 1949 m. lapkričio 
6 d. kaip nacionalistinės bandos ryšininkė, tu-
rėjusi slapyvardį „astra“, sistemiškai lankiusi 

gaujų dislokavimosi vietas. ...Bajarūnienė yra 
„aukštuolio“, „Galijoto“, „Vilko“, „Šturmo“ gau-
jų ryšininkė. Bajarūnienė, būdama ryšininkė, 
nustatydavo ryšius tarp tų gaujų ir tų gaujų 
vadovų su oS (organizacinio sektoriaus. red.) 
„atžalynas“ vadu abramiku, pristatydavo pa-
ketus kaip iš gaujos, taip ir į gaują, sistemiškai 
būdama gaujų dislokavimosi vietose, padėda-
ma materialiai maisto produktais“.

Prisikėlimo apygardoje bazavosi llkS Vi-
suomeninė dalis, buvo leidžiami vyriausiosios 
vadovybės spaudos leidiniai, palaikomi ryšiai 
su visomis partizanų sritimis. astros byloje 
minimas oS – organizacinis skyrius. Sakoma, 
kad ji palaikė ryšius su atžalynu. o, kaip rodo 
literatūra, Šeduvos valsčiuje veikusiai atžaly-
no rinktinei vadovavo a.Pumputis-Galijotas. 
j.Bajarūnienė kaltinta, kad buvo Galijoto būrio 
ryšininkė. knygoje „laisvės kovos. Prisikėlimo 
apygarda“ rašoma, kad radviliškio oS tinklui 
vadovavo abramikas-klajūnas. jis astros bylo-

julija Dambrauskaitė Bajarūnienė-astra, 
šventusi 60-metį

julijai Bajarūnienei išduota pažyma, kad atliko 10 metų sovietinio kalėjimo bausmę
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je figūruoja kaip liudininkas. kokios buvo ju-
lijos Bajarūnienės funkcijos ir statusas, galime 
tik svarstyti, bet aišku viena, kad tas ryšys, kurį 
palaikė astra, pačių partizanų buvo vertina-
mas kaip išskirtinės svarbos, o pati julija – kaip 
ypatinga asmenybė. apie tai, pati to nenorė-
dama, liudija buvusi partizanė, ypač pakenku-
si partizanams, elena Valantiejūtė, kai suimta 
sutiko bendradarbiauti su NkVD ir papasakojo 
viską, ką žinojo (po to ji gavo slapyvardį „Gu-
bertas“ ir buvo infiltruota į vieną iš apylinkių 
būrių). Išdavikė kalba apie tai, kad partizanai 
astrą vertina taip aukštai, kad aukštuolio bū-
rio vadas yra išsireiškęs, jog mažiau skriaudos 
partizanams būtų netekti trijų kovotojų negu 
netekti astros. astrai buvo priskiriamas vado-
vavimas kažkokiai pogrindinei organizacijai 
Baisogaloje, apie kurią daugiau žinių oku-
pantai neturėjo. Gali būti, kad astra vadovavo 
aukščiau minėtos oS – organizacinio skyriaus 
– Baisogalos padaliniui. (knygoje apie Prisikė-
limo apygardą sakoma: „Partizanų vadovybė 
kiekvienam ryšiui rekomendavo naudoti atski-
rą kanalą, nes tik taip buvo įmanoma išvengti 
mGB provokacijų. ryšių palaikymu rūpinosi ir 
oS nariai, todėl jau nuo pat apygardos sukūri-
mo buvo plečiamas oS narių tinklas, ieškoma 
spaudos bendradarbių ir platintojų.) apie tai, 
kad astros namai buvo apygardos ryšių cen-
tras, prisimena ir Vytvytis.

apie astros veiklos pobūdį partizanų ju-
dėjime galima spręsti iš vieno epizodo parti-
zanų stovykloje. Šioje apygardoje buvo lei-
džiamas laikraštis „laisvės varpas“, ir buvusi 
partizanė, išdavikė e.Valantiejūtė, pasakoja, 
kad astra atveždavo šių laikraščių paketus: 
„1947 m. gruodžio mėn., prieš kalėdas, pas 
mus atėjo astra su paketu aukštuoliui. aukš-
taičio vadas atidarė paketą bunkeryje, daly-
vaujant astrai, o aš stovėjau netoli stalo. Pa-
kete buvo antitarybiniai laikraščiai „laisvės 
varpas“ ir keletas slaptų vokų aukštaičiui ir Vy-
teniui (red. Viktoro Šniuolio broliui Vytautui). 
aukštuolis laikraščius padėjo ant stalo, aš pa-
stebėjau šalia jų ir brošiūrą sąsiuvinio formato 
ir pagalvojusi, kad tai eilės, norėjau paimti. Prie 
manęs stovėjusi Gražina pasakė, kad tos kny-
gos negalima imti, nes ji atsiųsta astrai, joje 
yra nurodymai, kaip verbuoti žmones į po-
grindinę organizaciją. Brošiūros paskutiniame 
viršelyje pamačiau atspausdintą priesaikos į tą 
organizaciją tekstą (red. tai galėjo būti parti-
zanų priesaika, kurią turėjo duoti ir ryšininkai). 
aukštuolis tuojau paėmė brošiūrą ir perdavė 
astrai pasakęs: „Ši knyga būtina jums“. Be to, 
iš daugkartinių pokalbių su mūsų nare Gražina 
man žinoma, kad astra vadovauja oS. Gražina 
kur kas daugiau apie tai žino negu visi kiti, nes 
jos brolis mingilas juozas yra mūsų gaujos va-
das“.

apie astrą tardyme yra klausiamas ir su-
imtas Žaliosios partizanų apygardos atžaly-
no rinktinės, radviliškio tinklo vadovas jonas 
abramikas-klajūnas. jis buvo suimtas anks-
čiau už juliją ir davė parodymus dar tų pat 
1949 m. vasarą, liepos 25 d.  atrodo, kad jis pa-
pasakojo tik tai, ką enkavedistai jau ir taip ži-
nojo – astros slapyvardis jiems buvo žinomas 
jau nuo 1948 m. pavasario, kai ji buvo tardyta 
kelmėje. Tardyme klajūnas sakė, kad „1947 m. 

pavasarį aš buvau gaujoje mažuolių miške ir 
kalbėjausi su vadu aukštuoliu, juozu mingelu. 
jis sakė, kad gauja dažnai keičia vietą ir kad su-
žinoti apie tai, kur yra gauja, galima per Baja-
rūnienę iš rubežiškių kaimo, kuri gyvena šalia 
mažuolių miško. ji visada žinos gaujos buvimo 
vietą. jos slapyvardis astra. Po dviejų savaičių 
aš nusprendžiau patekti į gaują. Bajarūnienė 
palydėjo mane į mišką, apie 1 kilometrą nuo 
jos namų. Ten buvo apie 15 banditų: aukštuo-
lis – juozas mingilas, brolis aleksas-kęstutis, 
matulaitis jonas-Garnys, Vytenis, Žvainys, Ilgū-
nas, kitų neprisimenu. jie gyveno palapinėse“. 

aukštuolio būrys jau buvo žuvęs, ir kla-
jūno paminėtų partizanų tikriausiai jau nebe-
buvo gyvųjų tarpe. j.abramikas papasakojo ir 
apie tai, kad partizanų būryje yra matęs astros 
brolį Zenoną mikalauską-kazlauską, bet tardy-
mo metu jis taip pat jau buvo žuvęs. klajūnas 
apie astrą ir partizanų veikimą greičiausiai ži-
nojo kur kas daugiau, negu papasakojo per 
tardymą. Čia jis prisiėmė tik epizodinį, nereikš-
mingo partijų judėjimo sraigtelio vaidmenį, o 
juk buvo viso radviliškio rajono organizacinio 
skyriaus vadas.

kaip liudija bylos duomenys, 
j.Bajarūnienė pirmą kartą buvo sulaikyta 1948 
m. vasario mėn. ir kelmėje suvesta su buvusia 
ryšininke lelija, kuri ją išdavė, bet, kaip byloje 
buvo rašoma, pritrūko įrodymų ją suimti. Bu-
vusi partizanė e.Valantiejūtė tardyme pasako-
ja, kad grįžusi po suėmimo iš kelmės astra vėl 
atėjo į mišką ir visiems girdint papasakojo apie 
lelijos išdavystę.

lina Banelienė pasakoja, kad motina 
buvo suimta daug kartų, kad jų sodybą nuolat 
sekė enkavedistai, bet astra buvo gera kons-
piratorė ir sugebėdavo atlikti savo pareigas 
net ir sekama. jeigu negalėdavo pati, siųsdavo 
vaikus. jos pasiryžimas ir idealizmas buvo toks 
didelis, kad vienai iš kameros moterų, taip pat 
buvusiai partizanei, į klausimą, „ar tau negaila 
savo vaikų“, ji atsakiusi: „aš geriau negailėsiu 

savo vaikų, bet žmonių neišduosiu“. 
Po 1949 m. partizanų suvažiavimo, į kurį, 

kaip sako dukra, ji netgi nuvežusi alaus bačku-
tę, julija Bajarūnienė pajuto, kad sąlygos veikti 
nebeįmanomos, ir pasitraukė iš namų – pra-
džioje slapstėsi radviliškyje, vėliau – anykš-
čiuose, kur ir buvo suimta. apylinkių partiza-
nų būriai jau buvo gerokai išsklaidyti. ji turėjo 
išgyventi trijų būrių, kurių ryšininkė buvo, žūtį 
– 1948 m. vasarį-kovą buvo sunaikinti aktyvūs 
Šturmo ir aukštuolio būriai. Žuvo aukštuolio 
(ankstesnis vardas – Vilkas) būrio vadas juozas 
mingilas. Beje, reiktų pasakyti, kaip vėlgi liudi-
ja kažkuris suimtasis, aukštuolio būryje pra-
džioje yra buvę iki 70 kovotojų, jie turėjo net 
keletą kulkosvaidžių, daug automatų ir kitų 
ginklų. 1949 m. balandžio mėn. didelį smūgį 
pajuto Galijoto būrys – 9 partizanai žuvo, 4 
buvo suimti, vadas išliko gyvas ir perėjo į aps-
krities štabą. kaip rašoma knygoje apie Prisi-
kėlimo apygardą, Šeduvos valsčiuose veikusiai 
alberto Pumpučio-Galijoto vadovaujamai at-
žalyno rinktinei priklausė 16 partizanų būrys.

Pasakoja partizanės astros 
dukra Lina banelienė

mama mirė 1987 m., nesulaukusi lietuvos 
nepriklausomybės. Tėvas jos sulaukė, bet jis 
politika nesidomėjo. Ir jį pasodino, bet praktiš-
kai dėl nieko. Į lagerį jis pateko dėl kompani-
jos – juos pasodino aštuonis. Netoliese buvo 
Dvarčių sentikių kaimas, o tėvas buvo eigulys 
ir neleido vogti jiems miško. matyt, jie jį ir ap-
skundė. jie sakydavo: „mes dabar valgom barš-
čius, o tu valgai mėsą, ateis mūsų valdžia, tu 
valgysi barščius, mes – mėsą“. jį paėmė 1944 
m. Būk pas tėvą buvo užėjęs rusų partizanas 
ir jis jį išdavęs. Niekas nieko neišdavė, todėl 
po 10 metų jį reabilitavo, panaikino teistumą. 
kai tėvą paėmė į lagerį, mama važinėjo pas jį į 
kalėjimą Vilniuje, norėjo perduoti siuntinius. ji 
dažnai prisimindavo, kaip važiuodavo ant suo-
dino vagono stogo. 

julijos Dambrauskaitės Bajarūnienės-astros laisvės kovų dalyvio pažymėjimas
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julijos Bajarūnienės-astros sesuo, partizanų 
ryšininkė janina mikalauskaitė

atgimimo laikais Tėvas yra užrašęs pluoš-
telį prisiminimų apie gyvenimą lageryje.

mama liko su mumis. ji labai greitai su-
sirišo su partizanais ir tapo ryšininke nuo pat 
1944 m. jos brolis Zeniukas, Zenonas mika-
lauskas-kazlauskas, pas partizanus taip pat iš-
ėjo tuojau po karo. jis pradžioje buvo Plecha-
vičiaus armijoje.

Partizanas Viktoras Šniuolis pažinojo 
mamą ir mano paprašytas yra parašęs prisimi-
nimų apie ją. jis ir mane, vaiką, dar prisiminė, 
nes pas mus yra lankęsis. aš jo neprisimenu, 
bet žinau, kad pas mus ateidavo Girėnas – o 
toks pradžioje buvo jo slapyvardis. aš irgi bu-
vau maža ryšininkė, nes buvau siunčiama į 
susitikimus su partizanais. aplinkui mus buvo 
vien miškai – jokios trobos. Prie mūsų tvarto 
stovėdavo ilga kartis. Buvome susitarę su par-
tizanais – jeigu yra stribų, mes, vaikai, iš karto 
lekiam nugriauti kartį. kaimynai iš už miško 
mamai sakydavo – kaip tu nebijai viską vai-
kams pasakoti? mes ne tik daug ką žinojom, 
mes patys dalyvavom. kas dėjosi vietoje, mes 
viską žinojom. atsimenu, mama kartą pasakė: 
„Už savo vaikus tai jau aš labiau garantuoju 
negu už save“. Tas mums taip patiko – atrodo, 
pjaustytų, bet mes nieko nepasakytume. 

kai mamą per tardymą įkalbinėjo viską 
papasakoti, byloje yra užrašytas įdomus jos 
atsakymas. jos klausia: „kodėl negaili savo vai-
kų?“ ji pasakiusi: „aš geriau negailėsiu savo 
vaikų, bet žmonių neišduosiu“. 

mūsų apylinkėse veikė partizanų Prisikėli-
mo apygarda, o minaičių kaimas, kur buvo pri-
imta 1949 m. lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos Deklaracija, buvo už 5-6 km nuo mūsų 
namų. mes gyvenome rubežiškių vienkiemy-
je. mūsų sodybos vietoje dabar jau nieko ne-
bėra – miškas užžėlė.

Į mišką iš aplinkinių kaimų vyriokų nuėjo 
nemažai. Susidarė net keli būriai. Dėdė Zeniu-
kas buvo ne viename būryje. Vieną kartą per 
susišaudymą jį sužeidė į ranką. atvedė pas mus 
jį tvarstyti. kai tik jį sutvarstė, pavalgydino ir 
nuvedė į slėptuvę, prisistatė stribai. mama dar 
nebuvo spėjusi išplauti kruvinų tvarsčių. ji ne-

pasimetė, sakė, kad atėjo banditai, liepė duoti 
valgyti, patys sužeistąjį perrišo ir išėjo. Paskui 
visoje byloje tas atvejis minimas. kai kieno 
nors iš namiškių paklausia, ar ateina banditai, 
sakoma – vieną kartą 1946 m. buvo atėję... Visi 
ginkluoti. Išėjo, ką mes žinom, kur išėjo. 

kiek kartą stribai su kareiviais darė kratą ir 
ieškojo slėptuvės, ir niekada nerado, nors nu-
jausdavo. o slėptuvė buvo ant tvarto. krėsda-
vo ir krėsdavo, geležiniais strypais badydavo, 
eglutėse nuolat gulėdavo sekdami, bet nieka-
da nerado. o slėptuvę Zeniukui įrengė diedu-
kas. Čia vėl istorija

Pas mus gyveno tolimi giminės iš Žemai-
tijos, gal Pakražantės, dvarininkai Bankaus-
kai. jų 3 sūnūs išėjo į mišką, o tėvai pabėgo 
iš namų ir atėjo pas mano mamą, beveik ant 
kelių atsiklaupę prašėsi priimami. Nors tada 
buvo baisu priimti, bet mama priėmė. Ban-
kauskai pasikeitė pavardes – tapo diedukas 
su tetula Dzežulskis ir Dzežulskytė. Vienas jų 
sūnus buvo Dzimidas, mergaitės dvi – Germa-
navičiūtės, tik vienas liko Bankauskas, jis buvo 
Pakruojo malūno buhalteris. Tas diedukas su-
galvojo Zeniukui padaryti slėptuvę. Virš tvarto 
stogo buvo mažas stogelis, pro kurį mesdavo 
iš vežimų ant tvarto šieną. Toje stoginėje buvo 
padaryta landa. Stribai lipdavo ant tvarto, vi-
sur išbadydavo, bet niekaip nesuprato, kad ten 
galėjo būti slėptuvė. mūsų tvartas buvo mūri-
nis, 30 metrų ilgio, nes ūkis prieš karą buvo di-
delis, 44 ha. 

Zeniukas (1920 m. gimimo) ten ilgai išgu-
lėjo, nes ranka sunkiai gijo, buvo sutrupintas 
kaulas. jis miške išsilaikė iki 1949 m. kur žuvo, 
nežinome. lietuvos laikais rašiau į „Tremtinio“ 
laikraštį, klausiau žmonių, gal kas ką nors žino, 
bet negavau atsakymo. rašiau ir į Genocido 
centrą. Panašiu laiku suėmė ir mamą. mano 
brolis Vytautas prieš mirtį sakė, kad jie, trys 
partizanai, išėjo ant pasalos prie Gudžiūnų. 
Daugiau ką žinojo, nusinešė į kapus. mano 
brolis mirė 1998 m. jis baisiai norėjo sulaukti 
2000-ųjų, bet nebesulaukė. mama mirė 1987 
m., prieš pat lietuvos vėliavos pakėlimą Gedi-
mino bokšte. labai gailėjausi, kad nesulaukė, 
būtų nors pamačiusi lietuvos vėliavą. 

mamos sesutė janina mikalauskaitė taip 
pat buvo partizanė, ryšininkė. kai janutę ėmė 
persekioti, ji išvažiavo į anykščius. Zeniuko, 
janutės ir mamos tėviškė buvo Sakelių kai-
me, jų name veikė pradinė mokykla. mane 
ten nuveždavo ir pas močiutę palikdavo, ten 
aš lankiau mokyklą. Ten man būnant, 1947 m. 
gruodžio mėn., atvažiavo Sakteliuosna karei-
viai ir ištrėmė mano močiutę ir dėdę su teta. 
aš nesupratau, ką reiškia tie trėmimai. Teta 
liepia nueiti už veidrodžio ir paimti kažkokius 
popierius – o ten buvo partizaninė literatūra. 
aš paėmiau, liepė susidėti. aš sakiau: tai jūs 
grįšit? Ne, vaikeli, mes jau nebegrįšim niekada. 
močiutė mirė Tomske, ten ir palaidota, dėdė su 
teta grįžo į lietuvą. o aš netgi nežinojau, kur 
mano namai – nes mane atveždavo ir palikda-
vo. manęs kartu nevežė. aš buvau 3-ioje kla-
sėje. kai juos išvežė, kaimynės pradėjo viską 
grobti, muštis, už plaukų tampytis, aš žiūrėjau, 
į kampą įlindusi. man teta liepė nueiti pas Na-
kučius, kurie žinojo, kur aš gyvenu, jie mane ir 
parvežė. 

Paskui mane nuvežė mokytis į radviliškį. 
kol aš baigiau mokslą, pakeičiau 12 mokyklų. 
kai tėtį paėmė į kalėjimą, man buvo 6 metai. 
kai paėmė mamą – 11. 

mama padėjo ne vienai grupei, ryšius pa-
laikė tarp grupių, vežiojo literatūrą, paketus, 
maistą – savo ir rinkdavo iš kitų, net šautuvus 
vežiojo. atsimenu, man būdavo labai baisu, 
kai veždavo ginklus. o pats baisumas buvo, 
kai partizanai pas mus sutiko kūčias. Išsimau-
dę pirty atėjo į trobą, aplink stalą susėdo kokie 
aštuoni, ginklai šalia sustatyti. lauke liko du 
sargybiniai, saugojo pasikeisdami. Tą vaizdą ir 
dabar prisimenu. 

mus kratė ir kratė, o mamą suiminėjo ir 
suiminėjo. kelmėj karceryje buvo pasodinta, 
tardė ir mušė. Ten buvo nuvežę ir mano bro-
lį Vytautą. jį apklausė ir paleido. Daug kartų 
buvo nuvežta į Baisogalą – tai mūsų valsčius 
už 10 km. 

Partizanai vaikščiojo uniformuoti. jų mes 
žinojom tik slapyvardžius. mus partizanai la-
bai mylėjo. mama ūkyje praktiškai nebedir-
bo, užsiėmė tik partizanų reikalais. Ūkį vedė 
diedukai ir anuška su kolka, tokie rusai, kurie 
pas mus gyveno. rusė su vaiku – ana Pavlo-
va buvo pabėgėlė iš rusijos, jie pusbadžiai ėjo 
per žmones, mama jų pagailėjo. o kadangi na-
mie buvo daug gyvulių ir daug darbo, mama 
paėmė juos, kad padėtų ūkyje. Vaikis karves 
ganė. Ta rusė ana Pavlova mamos neišdavė, 
nors viską žinojo, neįmanoma buvo paslėpti. 
rusai buvo mums dėkingi, nes jie gyveno kaip 
šeimos nariai. 

mama turėjo astros slapyvardį. Valantie-
jūtė per tardymą sakė: „julyt tu prisipažink, 
tave paleis, o tu dabar spiriesi, tau bus blogai, 
tave nuteis“. mama iki mirties labai didžiavosi, 
kad neprisipažino. o ta Valantiejūtė dingo ir 
dingo, niekas nežino, kur ji. 

Įdomus atvejis – kad mūsų šunys buvo la-
bai protingi. jie lodavo nevienodai – ant stribų 
vienaip, ant partizanų – kitaip. Ir mes jau pagal 
šunis žinodavom, kas eina. aplink sodą buvo 
eglutės – kai gimė brolis, tėtis sodą apsodi-
no. Tos eglutės buvo jau gerokai paaugusios, 
tai stribai nuolat tose eglutėse gulėdavo. Bet 
mūsų šunys – ham ham, ir juos išduodavo. ei-
davo ir eidavo, viską iš eilės vogdavo, būdavo 
labai baisu. 

kartą guliu su janute, mamos seseria, lo-
voj, tuo metu ji jau buvo pabėgusi iš namų, 
slapstėsi. ateina stribai. Žinojau, kad jos ieško. 
aš taip pradėjau drebėti, net lova barškėjo. ja-
nutė spaudžia mane glėby. eina pro šalį stribas 
ir klausia: kas čia? Diedukas sako: ai, mergaitės. 
Ir praėjo. Buvo baisu. 

mama turėjo ryšių su Žaliosios apygarda, 
Galijoto, Šturmo būriais. jai energijos priduo-
davo patriotizmas, ji dūšia ir kūnu buvo atsi-
davusi. jai visą laiką reikėjo būti pasitempusiai, 
kiekvieną žingsnį žengi ir nežinai, kas bus to-
liau. 

mamai išrūpinau laisvės kovų dalyvio sta-
tusą po mirties. 

Būdavo, kieme sėdi stribai, niekas iš suau-
gusių negali pasijudinti, o reikia ką nors pra-
nešti.  eidavau per pievą perspėti arba kažką 
nunešti. Pasikabinu kibiriuką ant rankos, neva 
žaidžiu su lėlėm. Į vaiką niekas nekreipia dė-
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mesio. einu į tą vietą, kur partizanai paprastai 
ateidavo, pasišokinėdama ir pasakau viską, ką 
reikia pasakyti. mama nuolat stebėdavo, kur 
stribai dislokavosi, tada partizanams reikėda-
vo pranešti, kur jie yra. apie tai jiems praneš-
davau, man į kibiriuką maisto įmesdavo ar kitą 
kokį daiktą. Šiaip manęs niekada stribai ne-
klausinėjo. Tik brolį Vytautą. 

kai mus su broliu atvažiavo išvežti, stri-
bas man liepė bėgti. Sakiau – nebėgsiu, nes tu 
šausi. Ne, sako, nešausiu, bėk. Pasakiau, kad aš 
nuo brolio nebėgsiu. mes labai mylėjom vie-
nas kitą. o, pasirodo, kodėl jis buvo toks geras 
– aš į sąrašus nebuvau įrašyta. manęs negalėjo 
vežti, bet mes to nežinojom. Brolis ir numirė to 
nežinodamas. aš tik dabar, vartydama bylas, 
sužinojau. 

Broliui teko daugiau padėti partizanams, 
jis į bunkerius vaikščiojo, palaikė ryšius, eidavo 
pas juos su didžiausia meile – pasibūti su jais, 
juk jie buvo šaunūs vyrai. man bunkerių nero-
dė. Brolis labai gerą atmintį turėjo, jis atsiminė 
partizanų eilėraščių, kurie buvo spausdinti jų 
laikraščiuose. 

Po partizanų suvažiavimo 1949 m. mama 
greitai pabėgo iš namų, pradžioje pabuvo ra-
dviliškyje, paskui išvažiavo į anykščius, bet ją 
vis tiek surado. 

aš iki 1951 m. ėjau į legečių mokyklą – tai 
4 km nuo mūsų. rugsėjo 20 d. atvažiavo ir iš-
vežė mudu abu su broliu. mane sunkvežimyje 
vežė, o mano klasiokai į mokyklą ėjo. 

Tėtis – lageryje Vorkutoje, mama – lage-
ryje kazachstane, mus ištrėmė į Irkutsko sritį. 
man buvo 13 m., broliui – 20 m. 

mus išvežant tie diedukai beveik nieko 
neįdėjo – kiaurą puodą ir lašinių bryziuką. Va-
žiavom nuogi ir alkani. Diedukai labiau patys 
aimanavo – kaip mes dabar gyvensim? jie liko 
gyventi ir ilgai gyveno. Paskui išsikėlė. kur iš-
sikėlė anuška, nežinau. Vagone sėdėjom su-
siglaudę, aplinkiniai, žiūrėdami į mus, verkė, 
savo bėdas užmiršę. 

Vežė kartu Bernotus iš Tyrulių. Irkutske 
mus pasitiko su mašinom ir su jaučiais. Berno-
tienė sakė – ne, ne, su jaučiais tai nevažiuosim. 
o kvailai padarėm – su jaučiais toli nebūtų nu-
vežę. o su mašina nuvežė 45 km į taigą, į ko-
lūkį. 

Prieš karą mūsų ūkis buvo 40 ha. Po karo 
sovietai atėmė, paliko 5 ha, bet ir tada laikėm 
gal 3 karves, 2 arklius, kiaulių, avių, paukščių. 
mama partizanams savo maistą veždavo. Ir 
Germanavičių dukroms – maišus maisto vež-
davo, o kad tėvams į kalėjimą nors atvirutę 
šventėms būtų atsiuntę, ką jau kalbėti apie 
siuntinius. janutė yra siuntusi, pati pusbadžiu 
gyvendama. atsimenu, lauro lapą nebežinau 
ant kiek dalių dalinau, kad skonį duotų. Ten 
juk mitom balanda. kolūky į mus žiūrėjo bai-
siom akim – banditai. Pasiuntė brolį į traktoris-
tų kursus. kai pradėjo dirbti, uždirbti, po biškį 
atsigavom. 

Tėvas lageryje skuto medžių žievę, vėliau 
dėl silpnos sveikatos įsitrynė į virtuvę. Paskui 
liko „na poselenije“. mama akmenis kirkomis 
skaldė metalurgijos kombinatui – Balchaše, 
kingyre. ji susirgo, operaciją jai darė. leido iš-
važiuoti po 10 m., bet ne į lietuvą. jie su tėvu 
susirašė, tėvui leido važiuoti visur, nors į mas-

kvą. mamai – ne. jie suvažiavo į Tomską, pas 
dėdę ir tetą, kuriuos iš Sakelių ištrėmė. Ten 
pabuvo gal 1-2, paskui leido grįžti ir mamai. o 
grįžti nėra kur. Iki to laiko namai buvo apleisti, 
diedukai ir anuška išsivažinėję. mūsų namus 
iš miškų ūkio nupirko tokie žmonės už 700 
rublių. Pradžioje jie ten gyveno, prasigyveno 
ir išvažiavo. Pastatus nugriovė. klėtį išvežė ir 
pastatė kultūros namus radviliškyje. Sodyboje 
buvo ir medžiagos naujam namui, nes mūsų 
gyvenamas namas buvo senas, šiaudiniu sto-
gu. Tarp kitko, tuose šiauduose mes partizaniš-
ką literatūrą slėpdavom. 

Grįžus mamai anykštėnės, kurios kartu 
kalėjo su mama, organizavo susitikimą anykš-
čiuose. mama nėjo, sakė – dėl vaikų. Paskui ki-
tas dėl to tardė. mes visą laiką slėpėm apie tai, 
kas buvo iki Sibiro, nekalbėjom. 

Sibire aš bandžiau porą dienų į mokyklą 
nueiti, bet gyventi reikėjo. reikėjo eiti dirbti. 
rugsėjo mėnuo, reikėjo pasiruošti žiemai mal-
kų. maumedžiai labai kieti ir stori, pjūklas vos 
juda, sunku. Vaikas buvau. o vasarą pjoviau 
šieną kartu su suaugusiais. lietuvoje mane iš-
vežė iš septintos klasės. Grįžau 1958 m., visą 
laiką klasėje būdavau vyriausia. 

mama man sakė: vaikeli, tu neturėjai vai-
kystės. Taip jau tikrai. Visą laiką tarp svetimų. 

Iš tremties mane paleido anksčiau, po 4 
metų, brolis išbuvo 7-erius. Grįžau į lietuvą 16 
metų, viena, jau nesitikėjau pasimatyti su tė-
vais. Priėmė anykščiuose tetutė. ji vieną kam-
bariuką nuomavo, nuoga pabėgusi iš namų. ji 
mums tik ir padėjo – janina mikalauskaitė Sa-
vickienė.

kai atėjo laikas grįžti tėvams – žiūriu į ke-
lią – eina vyras su moterimi – tėvai ar ne tėvai? 
...praėjo pro šalį... atlinguoja vėl du – tėvai ar 
ne tėvai?... vėl praėjo pro šalį... staiga užeina į 
kiemą, – tėvai. 

kita teta pirmoji įstojo į kolūkį. Ir mano 
mamą smerkė, kad vaikams sugadino gyveni-
mą. mama graudžiom ašarom apsiverkė. 

Dabar žmonės skundžiasi – blogai gyven-
ti. Dieve, iš karto prisimenu partizanus – žie-
ma, pėdsakų neturi likti, eina, paskui save vilk-
dami eglišakes, kad užtušuotų pėdsakus. arba 
pasidaro kaip stirnų kojas. o valgyt, o maudy-
tis... 10 metų paskutinieji partizanai tokį gy-
venimą gyveno. jau toks pasišventimas buvo 
žmonių...

audronė viktori ja  Šk iudaitė

Pietų lietuvos partizanų atstovai pakeliui į suvažiavimą

jonas Žemaitis (sėdi trečias iš kairės) tarp kęstučio apygardos partizanų. Fotografuota 1948 
metų vasarą. Nuotr. iš Grenocido aukų muziejaus fondų
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mielieji Bendražygiai, nuoširdžiai sveikinu jus Vasario 16-osios proga!
 lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena svarbiausių datų lietuvos valstybingumo kelyje, 

simbolizuojanti mūsų stiprybę, skatinanti branginti savo lietuvišką tapatybę, ugdyti pilietišku-
mą, puoselėti tradicijas ir ryšį su Tėvyne. 

artėjant Vasario 16-osios šventei kviečiu visus prisiminti ne tik iškiliuosius 1918 metų Didžia-
vyrius, bet ir lietuvių kovas dėl laisvės. Štai minaičių kaime radviliškio rajone 1949-siais,  vasa-
rio 2-22 dienomis S.mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje, įvyko 
lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavimas. Svirne įrengtas belangis bunkeris tapo su-
važiavimo dalyvių vieta. jame degė žibalinė lempa, buvo įrengti dviejų aukštų gultai. Sodybos 
šeimininkai ne tik maitino partizanus, bet ir skalbė jų drabužius, rūpinosi kitais buities reikalai. 
Suvažiavimo šūkis buvo „atiduok Tėvynei ką privalai“. Suvažiavimas įkūrė bendrą, vieningą pa-
sipriešinimo organizaciją – lietuvos laisvės kovos sąjūdį (llkS), priėmė lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio deklaraciją (1999 m. lr Seimas įstatymu ją paskelbė lr teisės aktu) ir lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio statutą, nutarė leisti llkS vyr. vadovybės laikraštį „Prie rymančio rūpintojėlio“. 
1949 m. vasario 16 d. lietuvos laisvės kovos sąjūdis paskelbė deklaraciją, kurioje įvardinta, kad 
llkS taryba yra vienintelė teisėta valdžia okupuotos lietuvos teritorijoje, jog llkS organizuotas 
pasipriešinimas okupantams yra teisėtas, o nepriklausoma lietuvos respublika yra pagrindinis 
tautos siekis. Dokumente deklaruojama demokratinė respublika, laisvi ir slapti seimo rinkimai, 
lygios teisės visiems piliečiams. 

mūsų stiprybė yra vienybėje, ar tai būtų kova už laisvę, ar kasdieniniai gyvenimo sunkumai.
linkiu, jog Vasario 16-osios šventė įkvėptų jus naujiems, prasmingiems darbams lietuvos 

labui. Pasidžiaukime tuo, ką sukūrėme kaip tauta ir kiekvienas asmeniškai dėl mūsų valstybės.

Prof. vytautas Juozapaitis
lietuvos respublikos Seimo narys

atiduok Tėvynei ką privalai
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Visos reikšmingos mūsų tautos atgimimo 
ir nepriklausomos valsty bės atkūrimo datos yra 
susijusios su daktaro, visuomenės veikėjo jono 
Basanavičiaus gyvenimu. Tačiau vasario 16-oji jo 
gyvenime yra ypatinga, lemtinga. 

jonas Basanavičius gimė 1851 metų lap-
kričio 23 dieną Bartninkų valsčiaus ožkabalių 
kaime (dabartinis Vilkaviškio r.). Tautosaka ir is-
torija iš tėvų lūpų buvo j.Basanavičiaus tautinės 
dvasios pradžiamokslis. kaip ir daugelis to meto 
valstiečių, j.Basanavičiaus tėvai, leisdami į moks-
lus svajojo jį matyti kunigu. Sumanęs leisti jonu-
ką į kunigus tėvas nuvežė jį į lukšių mokyklą už 
50 km nuo ožkabalių. Ten turėjo giminę kunigą. 

Gabus trylikos metų vaikinas buvo atiduo-
tas į marijampolės gimna ziją. Dar mokydamasis 
gimnazijoje 6 klasės mokinys rašinyje rašė: „Prieš 
imdamasis darbo – gerai apmąstyk. <...> apgal-
vojimas iš anksto ir svars tymas – labai naudingi 
daugeliui gyvenimo atvejų. Žmogus, sugeban-
tis mąstyti, visais kraštutinių situacijų ir nelai-
mių atvejais ras išeitį. <...> Žmogus, atliekantis 
kokius nors veiksmus be jokio apskaičiavimo ir 
ap galvojimo, taip sau, kad tik greičiau baigus, 
negali numatyti būsimų blogų pasekmių...“ Per-
skaitęs šį rašinį mokytojas pasakė, kad vaikinas 
toli eis...

Neišsipildė tėvų noras matyti sūnų kuni-
gu. Gerai baigęs gimnaziją j.Basanavičius įstojo 
į maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakul-
tetą, bet, nusivylęs jo atmosfera, po metų perėjo 
į garsų europoje to universiteto medicinos fa-
kultetą – ketino tapti gydytoju. Baigęs mokslus 
j.Basanavičius buvo paliktas universitete rengtis 
profesoriaus darbui. Bet sunkus gy venimas mas-
kvoje ir susilpnėjusi sveikata privertė jį 1879 m. 
vykti dirbti gydytoju į nepriklausomybę išsikovo-
jusią Bulgariją.

Toje šalyje jis išgyveno 25 metus. Įsteigė li-
goninę, rūpinosi gyventojų sanitariniu švietimu, 
rašė apie bulgarų kalbą ir istoriją. Bet ir čia, kaip 

Vasario 16-oji jono Basanavičiaus gyvenime
Juozas brazausk as
i s tor ik as  i r  pedagogas,  TS-lkD Panevėžio  miesto sk yr iaus  nar ys

matyti iš jo atsiminimų, visą laiką mintys buvo 
lietuvoje. Daug rašė į Prū sijoje ėjusius lietuviš-
kus laikraščius, skatino įkurti lietuvių „mokslo 
draugystę“, leisti lietuviškus laikraščius. rusų val-
džia uždraudė j.Basanavičiui įvažiuoti į lietuvą. 
Tik keletą kartų Vokietijos valdžia buvo leidusi 
atvykti į Tilžę, ragainę, kur buvo spausdinamos 
lietuviškos knygos, iš kur driekėsi slapti knygne-
šių takai į lietuvą. ji buvo čia pat, už Nemuno...

rusijos pavergtai lietuvai trūko laikraščio, 
kuris padrąsintų, sutelktų, šviestų tautą. Tuo susi-
rūpinęs j.Basanavičius iš Prahos susitarė su kitais 
mažosios lietuvos lietuviais leisti laikraštį „lietu-
viams iš miego kelti“. 1883 m. pavasarį pasirodė 
pirmasis „aušros“ numeris. Įvadiniame straips-
nyje buvo rašoma: „kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o kad taip prašvistų 
ir lietuvos dvasia“.

j.Basanavičius laikraštyje „aušra“ kėlė mintį: 
žmogus, kaip tautinės bendruomenės narys, gali 
save pažinti tik pažindamas savo tautą ir jos is-
toriją. Tėvynės meilę jis laikė didžiausia dorybe. 
jo manymu, žmogus gali prasmingai gyventi tik 
tarnaudamas tėvynei. jai aukotis esanti kiekvie-
no lietuvio inteligento pareiga. Tėvynė esanti 
aukščiau už visokius asmeni nius ar grupinius in-
teresus.

„aušros“ leidyba sustojo daugiausia dėl as-
meninio j.Basanavičiaus gyvenimo aplinkybių. 
1885-1886 metais, kilus bulgarų karui su serbais, 
jis gydė sužeistuosius. Nuo jų užsikrėtė šiltine. 
1887 metais politiniais motyvais buvo pasikė-
sinta į jo gyvybę. Gulėdamas ligos patale mąstė 
atgaivinti laikraštį. Bet jo pečius užgulė netikėti 
rūpesčiai: 1889-ųjų vasario 16 dieną, būdama 26 
metų, nuo džiovos mirė žmona elė.

Tik 1905 metų vasarą slapta j.Basanavičius 
atvyko į Vilnių. Čia drauge su kitais lietuviais in-
teligentais nutarė steigti lietuvių mokslo draugi-
ją, organizuoti lietuvių suvažiavimą. jie susirinko 
1905 metų gruodžio 4-5 dienomis Vilniuje. Vė-
liau suvažiavimas buvo pavadintas Didžiuoju Vil-
niaus seimu. jame pirmą kartą buvo aiškiai pasa-
kyta, kad vardan būsimos lietuvos laisvės reikia 
siekti politinės ir kultūrinės autonomijos rusijos 
imperijos sudėtyje. Susirinkusieji suprato, kad 
reikalauti Vytauto laikų lietuvos – „nuo jūrų iki 
jūrų“ – nerealu. Daugelis pritarė j.Basanavičiaus 
minčiai, kad autonominė lietuva turi jungti 
etnografines lietuvių žemes. Džiugi buvo 1907 
metų balandžio 7-oji. Tą dieną Vilniuje buvo 
įkurta lietuvių mokslo draugija, kurios idėją 
j.Basanavičius puoselėjo be veik tris dešimtme-
čius. Draugijai jis vadovavo iki pat mirties.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir 
lietuvą užgrobus Vokietijai, drauge su kitais lie-
tuvių inteligentais okupacinei vokiečių valdžiai 
įrodinė jo, kad Vilnius nuo amžių yra lietuvos 
sostinė. 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis, vo-
kiečiams leidus, Vilniuje buvo sušaukta lietuvių 
konferencija. ji išrinko lietuvos Tarybą, kuri tapo 
svarbiausiu lietuvių tautos organiza toriumi ir va-
dovu kelyje į Nepriklausomybę. lietuvos Taryba 

1918 metų vasario 16 dieną, pirmininkaujant 
j.Basanavičiui, paskelbė Nepriklauso mos lietu-
vos valstybės atkūrimo aktą. Taip antrą kartą į 
j.Basanavičiaus gyvenimą įėjo vasario 16-oji. Šį 
sykį tai buvo džiugesio diena. jis savo autobio-
grafijoje rašė: „Galop atėjo vasario 16-oji, kada 
visiems 20 Tarybos narių susitarus, nuspręsta pa-
skelbti lietuvos nepriklausomybę. <...> Tai buvo 
šeštadienis, 12 val. 30 min. dieną, kada man Tary-
bos pirmininkui <...> tai ir atlikta tapo, visiems Ta-
rybos nariams karštai delnais plojant“. Tačiau kitą 
dieną tą lietuvos nepriklausomybės deklaraciją 
paskelbus „lietuvos aide“, laikraščio numeris vo-
kiečių cenzūros buvo konfiskuotas. 

Sunkus ir ilgas dar buvo tautos kelias iki 
visiškos Nepriklausomybės įtvirtinimo. reikėjo 
įveikti vokiečių okupacinės valdžios priešinimąsi, 
vėliau atlaikyti bolševikų, lenkų ir bermontininkų 
puolimus, išsikovoti pa saulio valstybių pripažini-
mą. j.Basanavičius likusį gyvenimo laiką praleido 
Vilniuje. jis jo nepaliko ir pačiais sunkiausiais bol-
ševikų, lenkų okupacijos metais. Už nuopelnus 
lietuvai dr. j.Basanavičiui valstybė buvo pasky-
rusi pensiją, lietuvos universitetas išrinko savo 
garbės nariu ir profesoriumi.

1927 metų vasa rio 16-oji. Visa lietuva iškil-
mingai šventė devintąsias Nepriklausomybės 
metines. 18 val. 50 min. Vilniuje mirė daktaras 
j.Basanavičius. lietuvoje buvo paskelbtas pen-
kių dienų gedulas. lenkų okupacinė valdžia į Vil-
nių iš lietuvos atsisveikinti su tautos patriarchu 
atvykti leido tik 12 žmonių delegacijai. laidotu-
vės įvyko vasario 21 dieną rasų kapinėse. ku-
nigas, kultūros ir visuomenės veikėjas j.Tumas-
Vaižgantas sakė, kad j.Basana vičius, dar gyvas 
būdamas, buvo tapęs lietuvių tautos simboliu, 
„nes visur rūpinosi tauta, lietuva...“

I š  k nygos:  juozas  Brazausk as 
„ Iš l iek a  ta i ,  k as  užrašyta“

jonas Basanavičius
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Štai ir vėl atskubėjo Vasaris. Vasaris su 
savo šokinėjančiomis snaigėmis, pasidabruo-
tais namų stogais,  blizgančiais lediniais tiltais 
ir vėjais. Gal toks pats vaizdas buvo ir prieš 95 
metus, vasario 16-tąją dieną,  kai lietuvos Ta-
ryba, įgaliota 1917 metų rugsėjo mėnesį vy-
kusios lietuvių konferencijos, rinkosi padaryti 
mūsų tautai nepaprastai reikšmingą sprendi-
mą – pasirašyti savo – lietuvos Valstybės at-
kūrimo aktą. Tai įvyko 1918 metų tos pačios 
dienos popietę (12 val. 30 min.), siaučiant oku-
paciniams vėjams. jų tada nepabūgta, kaip 
neišsigąsta ir 1991 metų sausio žvarbiosios 
žiemos, kada mūsų širdys glaudėsi prie vienos 
– Tėvynės širdies. 

kelias į Vasario 16-ąją ėjo per mūsų tau-
tiečių nacionalinės sąmonės augimą, kuriai di-
delės įtakos turėjo daugiašakė vyskupo motie-
jaus Valančiaus veikla. reikšminga buvo jono 
Basanavičiaus 1883 metais pasirodžiusi „auš-
ra“, nuo kurios išleidimo šiais metais sueina 
130-ties metų sukaktis. „aušra“ prikėlė iš mie-
go ir Vincą kudirką. Pabudęs lietuvai V.kudirka 
dar ryškiau ragino ir kitus pabusti dirbti lietu-
vos labui. jis savo kilniais darbais ryškiai brėžė 
būsimos Nepriklausomos lietuvos valstybės 
kontūrus, skelbė Šviesos, Tiesos, Doros ir Vie-
nybės idealizmo  idėjas. Šių metų pabaigoje 
lietuva turėtų būti reikiamai pažymėtos mūsų 
himno autoriaus – dr. Vinco kudirkos gimimo 
155-osios metinės. Panašias – lietuvių kalbos, 
tikėjimo, savų papročių, tautiškumo, doros 
saugojimo idėjas, paryškindamas katalikiškas 
vertybes, propagavo ir 1896 metais pasiro-

Pakilkime apšviesti Vasario 16-osios šviesos...
Zigmas tamak ausk as
k auno savivaldybės  Šviet imo tar ybos nar ys,
is tor i jos  mok ytojas  metodinink as

dęs katalikiškas mėnesinis laikraštis „Tėvynės 
sargas“, davęs impulsą susikurti krikščionių 
demokratų politinei grupei. Šio leidinio kūrė-
jas ir redaktorius kanauninkas juozas Tumas- 
Vaižgantas vėliau rašė: „Dievui tarnavome per 
Tėvynę ir mielai atidavinėjom jai, Tėvynei, visas 
savo pajėgas ir resursus...“ 

1905 metais rusijos imperijoje vykstant 
revoliucijai, lietuvių Seimas Vilniuje iškelia 
palyginus kuklų, bet tuo metu gana drąsų – 
lietuvos autonomijos klausimą. Tačiau cariz-
mas brutaliai nuslopina bet kokį savarankišką 
žingsnį. Visų pavergtųjų tautų aktyvumą su-
stiprino I Pasaulinis karas. karo pradžioje dar 
vyrauja tos pačios autonominės nuotaikos, 
tačiau Vokietijai okupavus lietuvą – ši nuosta-
ta keičiasi. Vilniuje susidaręs politinis centras 
priešinasi okupantų politikai, germanizacijai. 
Svarstoma lietuvos ateitis pokario metais. 

lietuvą budino jaV prezidento Vilsono 
„14 punktų“ deklaracija. Viltį atkurti lietuvos 
valstybę sustiprino Vasario revoliucija pačioje 
rusijoje.

1917 metų viduryje Vokietija leidžia suda-
ryti vietinę lietuvos įstaigą, kuri tarpininkautų 
gyventojams ir okupacinei administracijai. 

1917 metų rugsėjo 18-22 d. Vilniuje su-
šauktoje lietuvių konferencijoje 214 atstovų iš 
visų lietuvos apskričių nutarė siekti savos de-
mokratinės valstybės sukūrimo. 

Buvo išrinkta lietuvos Taryba. jos pirmi-
ninku tapo antanas Smetona, o vicepirmi-
ninku – Steponas kairys. Taryba įsipareigojo 
atstovauti tautai ir siekti jos laisvės. Tarybos 

darbas okupacijos sąlygomis buvo nepapras-
tai sunkus, ji, norėdama pasiekti savo tikslo, 
turėjo diplomatiškai laviruoti, net kurį laiką 
nusileisti Vokietijos reikalavimams. Tai rodo 
1917 m. gruodžio 11 dienos pareiškimas. Ta-
čiau jame pirmuoju punktu Taryba skelbė, kad 
atstato lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
nutraukia visus ryšius su kitomis valstybėmis, 
kuriuos kada nors turėjusi. Tai reiškė, kad lie-
tuva atsiskiria ir nuo lenkijos, ir nuo rusijos, 
kuri ją valdė 120 metų.

Vasario 16-osios aktas buvo pasirašy-
tas pirmininkaujant dr. jonui Basanavičiui su 
krikščioniškos santarvės ir idealizmo dvasia. 
Vienas iš 20-ies vyrų, pasirašiusių šį dokumen-
tą – Petras klimas sakė: „mes pasirašėme ne-
priklausomybės paskelbimo aktą, bendrą  
visiems lietuviams, kokių pažiūrų jie bebū-
tų, jei tik nenutolę jie nuo savo tėvynės, ir 
kurie brangina tėvų ir protėvių palikimą, 
trokšdami savitos laisvės“.  Šis aktas išreiš-
kė tikruosius lietuvių tautos interesus, labai 
pakėlė Tarybos autoritetą visuomenėje, jame 
neliko ir jokių nuorodinių santykių su Vokieti-
ja, kurie buvo pažymėti 1917 metų gruodžio 
11 dienos pareiškime, nors diplomatinė kova 
su Vokietija dar kurį laiką tęsėsi. Bene dau-
giausiai prie Vasario 16-osios akto teksto pa-
rengimo prisidėjo teisininkas jonas Vileišis. 
Pažymėtina, kad jonas Vileišis yra susijęs ir su 
kauno miestu.  jis dešimt metų (1921-1931 m.) 
buvo kauno miesto burmistras. Per šį laikotar-
pį, anot  jono aničo, išsamiai tyrinėjusio jono 
Vileišio gyvenimą bei veiklą, kaunas išgyveno 
didžiausią pažangos laikotarpį, iškilo „iki euro-
pos didmiesčių lygio“. Prisimintina, kad jonas 
Vileišis, tęsdamas dr. Vinco kudirkos idėjas, 
buvo ir lietuvos savivaldos kūrėjas. 

Vasario 16-osios aktas dar nesukūrė vals-
tybės – neturėta tuo metu nei savos vyriausy-
bės, nei savos administracijos, nei kariuome-
nės, nei pinigų. Tačiau Vasario 16-tosios aktas 
padėjo lietuvai iš idėjų pasaulio materializuo-
tis, kilti iš pelenų. Šį kilimą lėmė didelis darbas, 
kraujo aukos kaina. jį teko apginti kovos lau-
ke kovojant net trimis frontais: viename – su 
sovietų rusija, kitame – su bermontininkais, o 
trečiame – su lenkų kariniais daliniais. rusija 
antrą kartą norėjo panaikinti lietuvos vardą, 
lipdydama vadinamąją „litbelos respubliką“. 
rusijos kariuomenės įsiveržimas į mūsų žemę 
akivaizdžiai demaskavo jos pačios paskelbtą  
„Tautų apsisprendimo deklaraciją“, kuri tikro-
vėje pasirodė tik propagandinis triukas tau-
toms apgauti. Duobę lietuvai kasė ir lenkija, 
sulaužiusi ką tik pasirašytą su lietuva Suvalkų 
sutartį. Iškilo mirtinas pavojus lietuvai atsidur-
ti agresyviai nusiteikusių kaimynų nasruose.

Tais pačiais 1918 metais lapkričio 2 die-
ną buvo priimtas labai svarbus dokumentas 
– lietuvos valstybės konstitucijos pamatiniai 
dėsniai, o lapkričio 5 dieną paskirtas pirmasis 
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ministras Pirmininkas. juo tapo augustinas 
Voldemaras, kuris per šešias dienas sudarė 
Pirmąją lietuvos respublikos Vyriausybę. Pri-
simintina, kad visai neseniai, gausiai ir aktyviai 
dalyvaujant visuomenei, kauno istorinėje pre-
zidentūroje buvo pristatyta labai įdomi Gedi-
mino jankaus parašyta knyga – dviejų dalių 
drama „kybartų aktai“, kurioje vaizduojamas 
pirmųjų buvusių – prezidento antano Smeto-
nos ir augustino Voldemaro tariamas susitiki-
mas prie lietuvos sienos, vykstant tragiškiems 
1940 m. įvykiams lietuvoje.

1918 metų lapkričio 23 dieną buvo išleis-
tas pirmasis lietuvos kariuomenės organiza-
vimo įsakymas. Tėvynės ginti susirinko apie 
10 000 savanorių. jie, rodydami didelį patrio-
tizmą, narsiai gynė lietuvą, Vasario 16-tosios 
idėjas. 1919 metų antrojoje pusėje buvo išvy-
ta rusų bolševikų kariuomenė, tų pačių metų 
gruodžio mėnesį nugalėti ir bermontininkai.   
kovose su rusais  didvyrio mirtimi netoli Pašvi-
tinio (Pakruojo raj.)  1919 m. sausio 16 dieną 
žuvo pirmasis lietuvos partizanas – aleksan-
dras Vainauskas, prie kėdainių žuvo pirmasis 
lietuvos kareivis Povilas lukšys, ant alytaus 
tilto žuvo pirmasis lietuvos karininkas anta-
nas juozapavičius. kovose su lenkais prie Va-
rėnos žuvo pirmasis lietuvių karo lakūnas juo-
zas kumpis. kaune, prie metropolio, gindamas 
jaV misiją nuo bolševikuojančio vokiečio kul-
kų, žuvo pirmasis lietuvos sargybinis Pranas 
eimutis. Čia pat reikėtų prisiminti ir narsiąją 
mūsų žvalgę marcelę kubiliūtę, kuriai pavy-
ko  išaiškinti kaune 1919 metais veikusį lenkų 
pogrindį, turėjusį tikslą nuversti teisėtą lietu-
vos vyriausybę, užgrobti valdžią ir palengvinti 
j.Pilsudskiui lietuvos prijungimą prie lenkijos.

Nepasisekus sąmokslui, 1920 metais, ban-
dyta tai padaryti karine jėga. Buvo užgrobta 
mūsų sostinė Vilnius, grėsmingai artėta link 
kauno. lietuvių kariuomenei vadovauti iš kau-
no atskubėjo vos kėlęsis iš ligos patalo genero-
las Silvestras Žukauskas, kuris stodamas į lie-
tuvos kariuomenę pareiškė: „Būsiu laimingas 
stoti į lietuvos armiją, kad ir paprastu karei-
viu, kada Tėvynė pareikalaus mano jėgų, ir su 
ginklu rankose stosiu ginti savo gimtąjį kraštą 
nuo priešų“. Tai nebuvo tik tušti žodžiai. jo va-
dovaujama lietuvių kariuomenė prie Giedrai-
čių bei Širvintų išsprendė paskutinį hamletišką 
klausimą: būti lietuvai ar nebūti? Čia nugalėta 
lenkų kariuomenė, klastingai įsiveržusi į mūsų 
kraštą. Buvo išsaugota jaunosios lietuvos gy-
vybė. amžina garbė žuvusiems už Tėvynės 
laisvę, už Vasario 16-osios idėjas. kovojant su 
lenkais gražų pavyzdį parodė tuometiniai Stei-
giamojo Seimo nariai, sudarydami iš septynių 
narių vadinamą mažąjį Seimą, vadovaujamą 
aleksandro Stulginskio, o kiti, palikę savo kė-
des, pasiaukojamai stojo į frontą ginti savo Tė-
vynės. Šį gražų pavyzdį turėtų prisiminti ir da-
bartinis lietuvos Seimas, ypač dabar, kai reikės 
drąsos apginti nuo pietinės lietuvos kaimynės 
mūsų valstybės konstitucijos nuostatas.       

vasario 16-oji davė impulsą ir  klaipė-
dos kraštui. 1918 m. lapkričio 30 dieną buvo 
paskelbtas plačiai žinomas Tilžės aktas, kuriuo 
reikalauta atsiskirti nuo Vokietijos ir susijungti 
su Didžiąja lietuva – atkurta lietuvos valsty-
be. Į klaipėdos kraštą, užgrobę Vilnių, preten-

davo ir lenkai. 1923 m. sausio 10- 15 dienomis 
kilęs sukilimas įgalino mažosios lietuvos daliai 
– klaipėdos kraštui susijungti su lietuvos res-
publika. Tai buvo pats sėkmingiausias mūsų 
jaunos, atkurtos valstybės laimėjimas. 

Vasario 16-ąją galima sulyginti su rašy-
tojo jono Biliūno apysaka. kelias į laisvę, į tą 
laimės žiburį, buvo žmonių lavonais nuklotas: 
mūsų tautos sąmonės žadintojai, sukilimų da-
lyviai, knygnešiai, o Nepriklausomybę paskel-
bus – jos gynėjai savanoriai, kariai, 1941 metų 
birželio mėnesio sukilėliai, pokario metų nar-
sieji partizanai ir dvasinės rezistencijos daly-
viai – tai mums visiems brangūs vardai, kurių 
darbu, kančiomis ir kruvina auka buvo atnau-
jinta Vasario 16-osios gyvoji prasmė.

Vasario 16-osios idėja buvo gyva per visą 
sovietinę okupaciją. Į ją rėmėsi visa  rezistenci-
nė veikla. Gyva  buvo ir dr. jono Basanavičiaus, 
kaip lietuvos laisvės simbolio, dvasia. Prie 
jo kapo Vilniaus rasų kalnelyje 1956 metais 
organizavome studentiško jaunimo žinomą  
antisovietinį Vėlinių susibūrimą, kuris gražiai 
kasmet prisimenamas ir Vengrijos respubli-
kos atstovybės lietuvoje. Tuomet aidėjo ne tik 
lietuvai laisvės šūkiai, bet buvo sveikinama ir 
Vengrijos revoliucija. mokėmės nesuklastotos 
lietuvos istorijos, organizuodami ekskursijas 
po lietuvą, lankydami istorinius paminklus, 
tvarkydami lietuvių karių kapus, skaitydami 
Tėvynės tema paskaitas ir pan.  

Dabar kartais spaudoje pasirodo ar 
per televiziją pasigirsta menkinantys dr. 
j.Basanavičių ir Vasario 16-osios idėją žodžiai, 
esą nereikėjo kurti tos tautinės valstybės... kai 
kas stengiasi pašiepti ir adolfo Šapokos reda-
guotą „lietuvos istoriją“. jau nenorima prisi-
minti, kad ši istorija, o ne brukamas šiandie-
ninis kosmopolitinis tvaikas, atskiestas unijine 
nostalgija, išugdė tikrus lietuvos patriotus, 
nepabūgusius stoti į nelygią kovą su sovieti-
niu okupantu. Sovietinės okupacijos metais 
platinome a.Šapokos „lietuvos istoriją“. Slap-
čia padauginta „žibaline era“, ji ėjo iš rankų į 
rankas, atlikdama nemažą vaidmenį žmonių 
nacionalinio sąmonėjimo procese, artindama  
kovo 11-osios aušrą.      

kai kas mūsų istoriją stengiasi įvardinti tik 
nuo unijinių su lenkija laikų, teisinant pragaiš-
tingą polonizacijos antplūdį į mūsų kraštą, o 
kai kas, žaisdami bajorystės gaivinimo žaidi-
mą, gardžiuojasi restauruotų herbų saldžiais 
lenkiškais pavadinimais. 

Susirūpinti verčia vadinamos „lenkų kor-
tos“ sklaida, kurią bruka į mūsų piliečių rankas 
kaimyninė lenkija ir kai kurių buvusių „au-
tonomininkų“ vis ryškėjantys kėslai pažeisti 
mūsų raidyną, sumažinti lietuvių kalbos var-
tojimo erdvę, sulenkinti nulietuvinant Vilnijos 
kraštą. Tomaševskininkams destrukcines už-
mačias jau padeda plėsti ir į klaipėdos miesto 
tarybą išrinktas lietuvos rusų sąjungos atsto-
vas Viačeslav Titov, siekdamas, kad uostamies-
tyje būtų įteisinta dvikalbystė: greta lietuvių 
kalbos – ir rusų kalba. Girdime, kad jų siekius 
palaiko ir skatina lenkijos bei  rusijos oficia-
li valdžia. keista, bet į tokias ar panašias vei-
kiančių lietuvoje lenkų ir rusų nacionalistinių 
partijų antikonstitucines užmačias, nekreipia 
reikiamo dėmesio mūsų valstybės Vyriausy-

bė, teisėtvarkos bei saugumo struktūros. Šiuo 
metu įžūliai reikalaujama mažumų mokyklų 
mokiniams pažymių rašymo nuolaidos į ne-
lygiateisę, diskriminacinę padėtį pastatant 
lietuviškų mokyklų mokinius. Dar daugiau: 
lietuvos užsienio reikalų ministras, nuvykęs į 
lenkiją atstovauti savo Valstybės, purvina savo 
respublikos Seimą, atsiprašinėdamas už jo de-
mokratiškai priimtus kaimyninei valstybei ne-
patinkančius nutarimus...

Į akis krenta pasigirstantys europos fe-
deralizmo svaičiojimai, tautinės valstybės 
neigimo rašiniai, noras sukosmopolitinti ir 
nudvasinti tautines valstybes, kurių išlikimą 
pradžioje garantavo europos Sąjungos sutar-
tis. kartais europos maskuote stengiamasi jau-
ną žmogų atitraukti nuo savo šaknų, diegiant 
jam tautinio nihilizmo sampratą.              

Tikime, kad jokie pakampių šešėliai ar, 
anot profesorės onos Voverienės, „televizijos 
barbarų puotos“ neįstengs užgožti ryškios dr. 
j.Basanavičiaus veiklos, Vasario 16-osios idė-
jos.

Sąmoninga tauta randa savo praeityje 
stiprumo, ji gyvena dabartimi ir kuria ateičiai. 
mes turime atsisakyti „mažos tautos“ komplek-
so, taip madingos mūsų dienose saviplakos. 
kai sueiname krūvon vienos idėjos vedami, 
mūsų pasidaro daug, tąsyk galima ir didžiulius 
darbus nuveikti. Svarbu neištižti, nepasiduoti 
gariūniškos dvasios laikinom vilionėm, besai-
kio turtėjimo vergovei.        

Daug lietuva laukia iš mūsų jaunimo. No-
rėtume jame matyti daugiau idealizmo. Čia 
turėtų dar svaresnį žodį tarti mokykla, patrio-
tiškai nusiteikę mokytojai, tėvai. mūsų inicia-
tyva gana sėkmingai miesto mokyklose buvo 
surengti keli tarpmokykliniai istorijos konkur-
sai, kurie įgalino mokinius protu ir širdimi dar 
kartą prisiliesti prie mūsų tautos istorijos, pa-
siaukojimo, Valstybės atkūrimo  puslapių.         

lietuvos ateitis yra mūsų pačių rankose – 
kokie mes, tokia ir ji, kokie mes būsime, tokia 
bus ir lietuva. 

Praėjusiais metais lietuva minėjo pa-
laimintojo jurgio matulaičio ir mūsų tautos 
dainiaus poeto maironio metus. Šie metai 
yra Tikėjimo, klaipėdos krašto sukilimo, jo iš-
vadavimo, 1863 metų sukilimo bei  Dariaus 
ir Girėno skrydžio minėjimo metai. Į juos gra-
žiai įsipina istorinio mėlynųjų Vandenų mūšio, 
Žemaitijos krikšto, martyno mažvydo, mikalo-
jaus Daukšos, Vasario 16-osios,  mūsų valsty-
bės konstitucijos pamatinių dėsnių paskelbi-
mo, pirmosios Vyriausybės sudarymo ir 1938 
metų konstitucijos jubiliejinės datos. Tad yra 
proga dar kartą įsiklausyti į savo žemės balsą, 
pažvelgti geromis akimis į jos dvasinės kul-
tūros gelmes. Į lietuvą turime eiti pakilę Va-
sario 16-osios sparnais per savo namus, per 
savo žemę, per savitą kultūrą, per neužterštą 
svetimybėmis savo kalbą, per savo istoriją. Te-
gul visų mūsų širdis ir protus nušviečia Vasa-
rio 16-tosios prasmės Šviesa,  išgirstant poeto 
maironio raginimą:     

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,      
Kame nuo amžių tėvai gyveno...                                  
Čia tavo kūnas sau maisto semia, 
Čia irgi dvasiai atrasi peno...
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kauno Šv. antano parapijos namų salėje 
įvyko lietuvos krikščionių demokratų bendri-
jos kauno skyriaus surengtas tradicinis Vasario 
16-tosios minėjimas. Sveikinimo žodžius tarė 
kauno arkivyskupijos kunigų tarybos narys, Šv. 
antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. 
Vytenis Vaškelis, lietuvos respublikos Seimo 
narys kazimieras kuzminskas ir lietuvos Sąjū-
džio kauno skyriaus pirmininkas raimundas 

Vasario 16-osios minėjimas kaune
kaminskas. Šventinį pranešimą padarė   lkD 
bendrijos kauno skyriaus Švietimo sekc. pir-
mininkas, miesto savivaldybės Švietimo tary-
bos narys  Zigmas Tamakauskas. koncertavo 
jono Žemaičio-Vytauto pagrindinės mokyklos 
žemesnių klasių mokinių dainorėliai ir Teresė-
lės Varnagirienės vadovaujamas etnografinis 
ansamblis „Sūduva“. renginį gražiai vedė lkD 
kauno skyriaus bendrijos narė Teresėlė Var-

nagirienė. Po minėjimo parapijos namų šei-
mininkas klebonas Vytenis Vaškelis visus pa-
kvietė prie baltai padengto stalo pasivaišinti 
skania arbata ir kruopščiai padarytais sumuš-
tiniais. Buvo puiki proga žmonėms nuoširdžiai 
pabendrauti, pasikalbėti rūpimais klausimais, 
padiskutuoti lietuvos istorijos tema, šių dienų 
aktualijomis. 

Z.t.

kauno Šv. antano parapijos namų salė. Vasario 16-osios minėjimą pradeda  nenuilstanti lietuvos patriotė Teresėlė Varnagirienė
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Vasario 16-osios minėjime sveikinimo žodį 
taria Šv. antano bažnyčios klebonas kun. Vy-
tenis Vaškelis

Šventinį pranešimą daro TS-lkD bendrijos lkD kau-
no skyriaus Švietimo sekc. pirmininkas, istorijos mo-
kytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas

minėjime koncertavo Teresėlės Varnagirienės vadovaujamas ansamblis „Sūduva“
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„Pastangos gerinti santykius su kaimyni-
ne lenkija yra sveikintinos, bet persistengus 
su „atsiprašymais“ tokios pastangos gali būti 
sukompromituotos, taip pat ir „atsiprašymais“ 
sukurtų nepagrįstų lūkesčių, – sako Seimo opo-
zicijos lyderis andrius kubilius, reaguodamas į 
užsienio reikalų ministro l.linkevičiaus pasi-
sakymus vizito lenkijoje metu. – l.linkevičius 
atsiprašė už socialdemokratus, kurie 2010 m. 

a.kubilius: „Persistengus su „atsiprašymais“ pastangos 
gerinti santykius su kaimynais gali būti sukompromituotos“

Seime neparėmė XV Vyriausybės pateikto pa-
vardžių rašymo įstatymo projekto. Šia proga 
kyla klausimas, kodėl l.linkevičius atsiprašė 
lenkų Vyriausybės, o ne mūsų – XV Vyriausy-
bės?“

Pasak a.kubiliaus, taip pat kyla klausimas, 
ar l.linkevičius atsiprašė ir už lietuvos konsti-
tucinį Teismą, kuris ne mažiau kaip dviejuose 
konstitucinio Teismo paskelbtuose konstituci-

jos išaiškinimuose yra pasakęs, kad pavardžių 
rašymo pakeitimas prieštaraus konstitucijai.

„Persistengiant tokiuose svarbiuose 
reikaluose galų gale lieka tik tokie nesusi-
pratimai, kokie nuskambėjo, kai Premjeras 
a.Butkevičius pasiskelbė nurodęs savo paval-
diniams išsiaiškinti, kodėl jis, a.Butkevičius, 
2010 metais balsavo prieš pavardžių rašymo 
įstatymo projektą“.

Naujosios Žemės ūkio ministerijos vado-
vų lūpomis ankstesnis žemės ūkio ministras 
kazys Starkevičius kritikuojamas dėl karvių ir 
kiaulių skaičiaus mažėjimo, netinkamos agra-
rinės politikos žemės ūkyje, papildomų naci-
onalinių tiesioginių išmokų sumažinimo 2013 
metų valstybės biudžete. Taip pat giriamasi 
derybose su europos Sąjunga dėl tiesioginių 
išmokų Baltijos valstybių žemdirbiams, sie-
kiant išmokų padidinimo bei suradus pinigų 
papildomoms nacionalinėms tiesioginėms iš-
mokoms.

Siekiant teisybės reikėtų paskelbti iš-
ankstinius Statistikos departamento pateiktus 
2012 m. žemės ūkio srities duomenis. 

Nepaisant to, kad dėl objektyvių priežas-
čių (dėl gyventojų lietuvoje mažėjimo bei dėl 
eS politikos, kai dalis senyvų žmonių kaime 
pasitraukė nuo žemės ūkio produkcijos gamy-
bos) pridėtinė vertė žemės ūkyje 2012 metais, 
palyginus su 2011-aisiais, išaugo 8,6 proc., že-
mės ūkio produkcijos pagaminta už 9,4 mlrd. 
litų ir šios produkcijos apimtis, lyginant su 

k.Starkevičius: „Žemės ūkio ministerijos vadovybė jau buvo 
pasiekusi žemdirbiams priimtiną tiesioginių išmokų lygį”

2011 m., padidėjo 13,8 proc., augalininkys-
tės produkcija išaugo 23,2 proc., o gyvulinin-
kystės – 0,7 proc., grūdų 2012 m. supirkta 86 
proc., daržovių – 17 proc., vaisių – 21 proc., gy-
vulių ir paukščių – 4 proc., natūralaus pieno – 3 
proc. daugiau negu 2011 metais.

„ar tokie rezultatai žemės ūkio srityje būtų 
galimi, jeigu buvusi ministerijos vadovybė 
būtų vykdžiusi netinkamą agrarinę politiką? 
– retoriškai klausia Seimo Tėvynės sąjungos-
lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys 
kazys Starkevičius. – abejotina, ar dabartinė 
Vyriausybė suspėjo ką nors nuveikti, siekiant 
iškovoti žemdirbiams didesnių eS tiesioginių 
išmokų naujajam finansiniam laikotarpiui?“.

Buvęs žemės ūkio ministras k.Starkevičius, 
kartu veikdamas su kolegomis ir nevyriausybi-
nėmis žemdirbių organizacijomis iš latvijos 
ir estijos bei bendradarbiaudamas su Vokieti-
jos kolegomis, jau buvo pasiekę Baltijos šalių 
žemdirbiams priimtiną tiesioginių išmokų lygį. 
Tačiau eS valstybių vadovų taryboje, nepriėjus 
vieningos nuomonės dėl europos Sąjungos 

bendro naujojo finansinio laikotarpio biudže-
to, išmokų klausimas buvo atidėtas. Tikėtina, 
kad šie ankstesnės Vyriausybės kartu su kito-
mis Baltijos šalimis parengti pasiūlymai dėl tie-
sioginių išmokų kaip tik bus svarstomi vasario 
7-8 dienomis eS valstybių vadovų taryboje.

„ministras Vigilijus jukna kritikuoja anks-
tesnę Vyriausybę, kad ji 2013 metams papil-
domoms nacionalinėms tiesioginėms išmo-
koms skyrė tik 75 mln. litų, nors pinigų buvo 
numatyta daugiau – 117 mln. litų, ir giriamasi, 
kad naujajai Vyriausybei pavyko rasti papil-
domų lėšų bei padidinti finansavimą iki 106 
mln. litų. Vėl dėl teisybės reikia pasakyti, kad 
2012 metų valstybės biudžete ankstesnė Vy-
riausybė papildomoms nacionalinėms išmo-
koms buvo numačiusi skirti net 188 mln. litų, 
o 2013 metams minėtus 75 mln. litų skyrė jau 
naujosios kadencijos Seimas Vyriausybės siū-
lymu, neatsižvelgęs į Seimo kaimo reikalų bei 
Biudžeto ir finansų komitetų siūlymus papil-
domai skirti 42 mln. litų, – situaciją apibūdino 
k.Starkevičius.

Vasario 11 d. buvo galutinis terminas, iki 
kurio buvo pažadėta priimti sprendimą dėl 
energetikos viceministro algimanto Zarem-
bos atleidimo, kuris dirbdamas Vilniaus miesto 
taryboje pakliuvo į interesų konfliktą. Tačiau 
kol kas jokių sprendimų priimta nėra, ir minis-
tras nepaaiškina, kodėl to nedaro, nors vicemi-
nistrui nepalanki VTek nuomonė yra aiški. 

„Delsimas atleisti iš pareigų interesus su-
painiojusį viceministrą, dėl kurio VTek priė-
mė neigiamą išvadą, yra visiškai netoleruoti-

a.Bilotaitė. ministro elgesys neatleidžiant interesus 
supainiojusio a.Zarembos yra netoleruotinas

nas ministro jaroslavo Neverovičiaus elgesys. 
VTek aiškiai pasakė, kad a.Zaremba, gavęs 
nuobaudą dėl interesų konflikto dirbant Vil-
niaus miesto taryboje, negalėjo būti skiriamas 
į tas pareigas, kurias dabar užima. Todėl parei-
gūnas turi būti atleistas. kadangi jis yra poli-
tikas, todėl atleidimo procedūra labai papras-
ta – tam pakanka ministro potvarkio. ministro 
delsimas, nepaaiškinant, kodėl taip elgiasi, yra 
visiškai netoleruotinas ir kelia minčių, ar nerei-
kėtų reikalauti paties ministro atsakomybės už 

tokį elgesį“, – teigia Seimo grupės „Už lietuvą 
be korupcijos“ pirmininkė a.Bilotaitė.

Priminsime, kad Seimo parlamentinės 
grupės „Už lietuvą be korupcijos“ nariai krei-
pėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl 
a.Zarembos paskyrimo energetikos viceminis-
tru teisėtumo. VTek paskelbė jam nepalankią 
išvadą.

P.S. Vasario 11 d. rytą energetikos minis-
tras viceministrą a.Zarembą iš pareigų atleido, 
bet su tuo nesutinka Darbo partija.
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Valdančiosios koalicijos politinė taryba 
svarstė lietuvių kalbos ir literatūros abitūros 
egzamino palengvinimo tautinių mažumų 
mokyklų mokiniams klausimą. Tokius pakeiti-
mus inicijuoja švietimo ir mokslo viceministrė 
e.Tamošiūnaitė, atstovaujanti lietuvos lenkų 
rinkimų akcijai. „Tenka apgailestauti, kad ini-
ciatorių trumpa atmintis: pereiti prie vienodo 
turinio lietuvių kalbos brandos egzamino vi-
siems vidurinio ugdymo programas baigian-
tiems mokiniams buvo numatyta dar 2004-
2008 m. Vyriausybės programos įgyvendinimo 
priemonėse“, – aiškina Valentinas Stundys, TS-
lkD frakcijos seniūno pavaduotojas. 

Taigi jau tada buvo numatyta išlyginti lie-
tuvių kalbai skiriamų valandų lietuvių ir tau-
tinės mažumos kalba dėstomose mokyklose 
skaičių, tačiau tautinių mažumų atstovų siū-
lymu bendruosiuose ugdymo planuose leis-
ta pačioms mokykloms spręsti, kiek valandų 
skirti lietuvių ir kiek gimtajai kalbai. Vadinasi, 
pačios mokyklos buvo atsakingos už sąlygų 
sudarymą tinkamam valstybinės kalbos mo-
kymuisi. 

Beje, vienodo lietuvių kalbos egzamino 
nuostata buvo įtvirtinta ir „Tautinių mažumų 
švietimo nuostatose“ (2002 m.) bei „lietu-

V.Stundys: „lenkų rinkimų akcija šantažuoja koaliciją“
vos lenkų tautinės mažumos švietimo raidos 
strategijoje“ (2005 m.). Taigi jau daugiau kaip 
10 metų visos mokyklos turėjo pareigą ruoš-
tis lietuvių kalbos egzaminui pagal vienodą 
programą. „Švietimo įstatymo 38 straipsnyje 
nustatoma aiški mokymosi pasiekimų vertini-
mo tvarka. Pirmiausia „mokymosi pasiekimų 
patikrinimui organizuojami vienodi visų mo-
komųjų kalbų mokyklų mokiniams“. Be to, šis 
straipsnis įpareigoja visas bendrojo ugdymo 
mokyklas užtikrinti „lietuvių kalbos mokėjimą 
pagal bendrąją švietimo ir mokslo ministro 
patvirtintą programą (pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų)“. 
Šių metų abiturientai turės laikyti vienodą eg-
zaminą, todėl suprantamos tokios aktyvios 
llra politikų pastangos bet kokia kaina at-
šaukti tą pareigą“, – komentavo V.Stundys. 

Beje, egzaminų programos yra tvirtina-
mos prieš dvejus metus ir jų esminis keitimas 
šiandien yra neįmanomas ir teisiškai negali-
mas. Taip pat abejonių kelia švietimo ir moks-
lo viceministrės e.Tamošiūnaitės aktyvi veikla, 
įvertinant tai, kad jai, kaip teigia ministras 
spaudoje, nėra priskirta kokia nors atsakomy-
bės sritis ministerijoje. linkėtina, kad tokios 
destruktyvios iniciatyvos būtų teisiškai įvertin-

tos, o koalicija sugebėtų atsispirti savo partne-
rės šantažui. 

reaguodami į pastaruoju metu nesiliau-
jančias diskusijas dėl sveikatos priežiūros sis-
temos ateities, ketinimo riboti privačių medi-
kų darbą, Seimo Tėvynės sąjungos-lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-lkD) frakcijos, Svei-
katos reikalų komiteto nariai antanas matulas 
ir Vida marija Čigriejienė susitiko su sveikatos 
apsaugos ministru Vyteniu Povilu andriukai-
čiu. Be kitų aktualių klausimų buvo paprašyta 
paaiškinti, ar tikrai šiemet gydymo įstaigų fi-
nansavimas mažėja 10 proc.

Susitikimo metu buvo aptarta daug klau-
simų. ministras V.P.andriukaitis yra surinkęs 
nemažai informacijos apie gydymo įstaigų 
paslaugų bei finansinius srautus, problemas, 
su kuriomis jos susiduria, privačiai dirbančius 
medikus, pacientų eiles, bet priemonių šioms 
problemoms spręsti kol kas nesiūlo arba jos 
yra labai prieštaringos, nekonkrečios, nukreip-
tos prieš privačią mediciną, pagaliau – priešta-
raujančios galiojantiems teisės aktams. 

Parlamentarai gavo informacijos, jog 
Sveikatos apsaugos ministerija siūlo sudary-
ti su gydymo įstaigomis sutartis tik pirmajam 
pusmečiui ir 10 proc. mažesne suma nei praė-
jusiais metais. Tai juos gerokai nustebino, nes 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžetas šiemet yra didesnis nei praėjusiais 
metais 3,5 proc. bei papildomai sukaupta ir 
paliktas beveik 300 mln. litų rezervas.

„Galima sakyti, kad finansinė PSDF situ-
acija, lyginant su kitais sektoriais, ideali, todėl 

a.matulas: „Nors palikome padidėjusį PSDF biudžetą, 
bet finansavimas gydymo įstaigoms mažėja 10 proc.“

keista, kodėl PSDF biudžetui esant didesniam 
ir dar su rezervu, ketinama sudaryti sutartis 
mažesnei sumai. Taip pat gauta informacijos, 
kad Vyriausybė ruošiasi nusavinti Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo rezervo lėšas į vals-
tybės biudžetą“, – šias abejones išsakė TS-lkD 
frakcijos atstovas a.matulas.

Susitikime su ministru parlamentarai pa-
reiškė, kad jei toks ministerijos siūlymas bus 
įgyvendinamas, jam kategoriškai prieštaraus 
Seimo TS-lkD frakcija. „esant tokiam PSDF pa-
didėjimui, būtų neteisinga mažinti gydymo 
įstaigų finansavimą, – sakė a.matulas. – Papra-
šėme, kad sutartys su gydymo įstaigomis būtų 
sudarytos visiems metams, o ne pusmečiui, ir 
kad būtų finansuojama 1/12 praėjusių metų 
lygio dalis, kol nebus priimti atitinkami teisės 
aktai, kurių reikia ligonių kasų ir gydymo įstai-
gų sutartims sudaryti. ministras tai pažadėjo 
padaryti“.

Tačiau tą pačią dieną ministras sulaužė 
duotą pažadą, susitikimo su rajono gydymo 
įstaigų vadovais metu pareiškęs, kad finansa-
vimas nebus mažinamas tik pirmąjį pusmetį, 
bet antrąjį – lėšų mažės. Taigi bendras balan-
sas bus toks, kad visas metinis finansavimas 
mažės 10 proc. 

„Su tokiomis ministro nuostatomis mes 
negalime sutikti ir reikalausime surasti reikia-
mų lėšų gydymo įstaigas finansuoti ne mažes-
niu nei 2012 m. lygiu. ką tokiu atveju reiškia 
daug kartų viešai išsakyti ministro pažadai ge-

rinti gydymo įstaigų veiklą, mažinti pacientų 
eiles, stabdyti medikų emigraciją, jei ketina-
ma mažinti finansavimą? juo labiau kad PSDF 
biudžetas ir rezervo fonde esančios lėšos tai 
leidžia ir netgi sukuria prielaidas didesniam 
finansavimui 2013 m.“, – situaciją apibendrino 
a.matulas.
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lietuvos valstybėje greta kamieninės lie-
tuvių tautos gyvena tautinės mažumos: rusai, 
lenkai, žydai, totoriai, ukrainiečiai ir kt. Didžioji 
dauguma jų yra lietuvos piliečiai ir todėl va-
dinami lietuvos rusais, lietuvos lenkais, lie-
tuvos žydais ir t.t. Tačiau neskaitlinga dalis 
lietuvos lenkų save įvardija lenkais lietuvoje 
(poliaki na Litvie). Sakytume, – tegul kaip nori 
jie vadinasi, tik tegul laikosi lietuvos įstatymų, 
gerbia kamieninę tautą. Iš tikrųjų, jei nesi lie-
tuvos lenkas, o tik lenkas lietuvoje, nenori in-
tegruotis į kamieninės tautos valstybę, valsty-
bė tave gali laikyti tik svečiu, kuriam lietuvos 
įsipareigojimai yra gerokai mažesni nei lietu-
vos piliečiui. Tačiau tie „poliaki na litvie“ užsi-
manė, kad jiems būtų suteiktos ne tik lietuvos 
piliečio teisės, bet dar ir kai kurios lenkijos 
piliečio teisės. Tarp tokių teisių – asmens do-
kumentuose pavardes bei vardus rašyti lenkiš-
kais rašmenimis, vietovių bei gatvių pavadini-
mus rašyti ar net išversti į lenkų kalbą. lenkijos 
ambasada lietuvoje jiems dalija „lenko kortą“ 
su lietuvos lenkų įsipareigojimais lenkijai, bei 
jiems teikiamomis lenkijoje ir lietuvoje tam ti-
kromis privilegijomis. 

Gal tos mažumos mažumai tebesisapnuo-
ja liublino unija, Želigovskis ir Pilsudskis lietu-
voje, gal jie lenkų kalbą vertina aukščiau už lie-
tuvių kalbą, nes nei, tarkim, rusijoj ar amerikoj 
tokių teisių lenkai nereikalauja. Galėtume ne-
kreipti dėmesio į „svečių“ absurdiškus reikala-
vimus, tačiau lenkijos valstybės vadovai mūsų 
valstybės vadovams dainuoja tą pačią daine-
lę. Gi mūsiškiai valstybės vadovai tos daine-

Piketas prieš antikonstitucinį flirtą
algimantas Zolubas

lės pataikūniškai klauso, absurdiškoms lenkų 
ambicijoms mūsų tautinio orumo žeminimo 
sąskaita pritaria, vykdo antikonstitucinį flirtą, 
žada „problemą“ spręsti ir net teikia vilčių, kad 
lenkų asmens dokumentuose bus leista rašy-
ti pavardes lenkiškais rašmenimis, vietovių ir 
gatvių pavadinimus – taip pat. minimą flirtą, 
neturėdamas jokių tam Tautos įgaliojimų, pra-
dėjo prezidentas Valdas adamkus. Tiek buvu-
sio prezidento ir premjero a.Brazausko, tiek 
prezidento V.adamkaus perdėtas palankumas 
nepamatuotoms lenkų ambicijoms, pariteto 
lenkijos lietuvių ir lietuvos lenkų padėties 
nepaisymas iš lenkijos pusės, žeidžia lietuvių 
tautinį orumą, kenkia lietuvos lenkų integra-
vimuisi į lietuvių tautą ir jos valstybę. Čia dera 
pabrėžti, kad minimas išskirtinumas lenkams 
taip pat žemintų kitų lietuvos tautinių mažu-
mų orumą, jei tų tautybių atstovams asmens 
dokumentuose nerašytume pavardžių jų raš-
menimis (rusų, žydų, arabų ir kt.). Nekalbant 
apie labai brangiai kainuojančias technines 
kliūtis, išskirtinumo precedentas vestų į tikrą 
Babelį.

lietuvos konstitucijos 14-tas straipsnis 
valstybine kalba įtvirtino lietuvių kalbą, lietu-
vos respublikos konstitucinis Teismas 1999 m. 
ir pakartotinai 2006 m. gegužės 10 d. išaiškino, 
jog valstybinė kalba privaloma visiems pilie-
čiams ir visoje valstybės teritorijoje. Todėl de-
rybos dėl rašybos nelietuviškais rašmenimis, 
nevalstybinės kalbos vartojimas valstybinėse 
įstaigose prilygsta nesusipratimui juolab, kad 
lietuvių tauta, patyrusi dešimtmečių lietuviš-

kos spaudos draudimą, yra itin jautri kalbos 
bei rašybos pažeidimams. Peršamas rašybos 
svarstymas tik galutinai sukompromituotų 
siūlymų autorius, nes toks svarbus konstituci-
jos keitimas įmanomas tik tautai pritarus refe-
rendumu. Tokio pritarimo tikimybė neabejoti-
nai lygi nuliui.

atkuriant Nepriklausomybę buvo labai 
ryškus iš užsienio palaikomas siekis suskaldy-
ti lietuvą gabalais ir ją politiškai dezintegruo-
ti, kaip kad 1940 m. atsitiko Suomijoje ir jau 
mūsų laikais – moldovoje. lietuva ryžtingai 
sužlugdė „jedinstvos“, kuriai priklausė dalis 
rusų ir lenkų tautinės mažumos atstovų, pla-
nus, nors lietuvos teritorinio skaldymo strate-
gijos reliktai nuolat buvo puoselėjami, siūlant 
panaikinti lietuvos respublikos konstitucijos 
apibrėžtą valstybinės lietuvių kalbos statusą 
ir atskirose vietovėse iškraipyti ir svetima kal-
ba rašyti vietovardžius, gatvių pavadinimus, 
pasuose rašyti kitokia kalba lietuvos piliečių 
pavardes ir vardus. Dabar tam viešai pritaria 
premjeras a.Butkevičius, žadėdamas tai legali-
zuoti. Tačiau tai ir būtų galimo lietuvos valsty-
bės teritorinio vientisumo pažeidimas, o kartu 
ir priesaikos sulaužymas.

akivaizdu, kad lSDP koalicinės sutarties 
partnerė lenkų rinkimų akcija (lra) neatsisa-
kė teritorinės autonomijos ir visomis išgalėmis 
siekia ją įteisinti, pažeisdama lr konstituciją. 
antai lra nariai neatsisako „lenko kortos“, kas 
liudija lojalumą kitai valstybei, o Seimo narys 
m.mackevičius su „lenko korta“ net įsibrovė į 
lr Seimo Saugumo komitetą ir turės galimybę 
prieiti prie slaptų dokumentų. 

lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (llkS), 
linkėdama Užsienio reikalų ministrui ir Prem-
jerui išminties neperžengti santykių su kaimy-
nine lenkija gerinimo vardan įstatymais įtvir-
tintos ribos, netenkinti kaimyninės valstybės 
numanomų negerų kėslų, raštu įsakmiai per-
sergėjo neteikti išimtinių privilegijų lietuvos 
lenkų tautinei mažumai. Užsienio reikalų mi-
nistro vizito į lenkiją išvakarėse llkS prie Už-
sienio reikalų ministerijos vasario 6 d. organi-
zavo piketą, dar kartą įspėjo išvengti pažadų, 
keliančių pavojų lietuvos teritoriniam vienti-
sumui bei pažeisti lr konstituciją.

jono Česnavič iaus  nuotraukos

llkS piketas prie lr Užsienio reikalų ministerijos

llkS pirmininkas jonas Burokas su 
Užsienio reikalų ministerijos atstovu
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2013-02-06 europos Parlamente priimtas 
akto projektas, kuris siekia smarkiai sumažin-
ti variklinių transporto priemonių sukeliamą 
triukšmą ir taip apsaugoti eS piliečių sveika-
tą. Šio dokumento svarstyme dalyvavusi eu-
roparlamentarė radvilė morkūnaitė, iš esmės 
pritardama jo keliamiems tikslams, atkreipė 
europarlamentarų dėmesį į du kritinius aspek-
tus – būtinybę europos Sąjungos valstybėse 
narėse suvienodinti triukšmo matavimo reika-
lavimus bei apsaugoti akluosius ir silpnaregius 
nuo tyliau riedančių automobilių keliamo pa-
vojaus.

r.morkūnaitės teigimu, automobilių ke-
liamo triukšmo nustatymas eS lygiu regla-
mentuojamas jau pakankamai seniai, taigi jau 
egzistuoja išsami visų naujai pagaminamų au-
tomobilių techninių duomenų bazė su nusta-
tytu didžiausiu keliamu triukšmo lygiu. „Deja, 
kai kurių valstybių narių, tarp jų – ir lietuvos, 
kompetentingos institucijos, atlikdamos tech-
ninį nenaujų automobilių patikrinimą, remiasi 
ne šiais duomenimis, o triukšmo lygiu, apskai-
čiuojamu pagal automobilio variklio parame-
trus“, – pažymėjo ji. Toks apskaičiavimo lygis, 
eP narės manymu, yra pasenęs ir, kaip rodo 
praktika, neužkerta kelio eS keliais važinėti 
automobiliams, kurių keliamas triukšmas ke-
lia pavojų žmonių sveikatai. jos įsitikinimu, 

r. morkūnaitė. Būtina mažinti 
automobilių sukeliamą triukšmą

naudojant minėtus duomenis nenaujų auto-
mobilių patikrinimui turėtų būti atsižvelgiama 
ir į tikrinamų automobilių amžių, tačiau – ne-
nukrypstant nuo eS taisyklėmis patvirtinto ir 
reguliuojamo automobilio keliamo triukšmo 
lygio.

antrasis svarbus aspektas, anot 
r.morkūnaitės, susijęs su siekiamo tikslo – su-
mažinti automobilių keliamą triukšmą – gali-
mu neigiamu poveikiu. „Naujos technologijos 
leidžia gaminti elektromobilius, kurių varikliai 
nekelia beveik jokio triukšmo. o tai yra pavo-
jinga aklųjų ir silpnaregių, aplinkoje besiorien-
tuojančių pagal garsus, gyvybei. Todėl privalu 
užtikrinti, jog tokie automobiliai būtų aprū-
pinti silpnai regintiems asmenims atpažįstama 
ir suprantama garsinio signalizavimo sistema“, 
– akcentavo europarlamentarė. 

manoma, kad dėl nuolatinio didelio eis-
mo triukšmo lygio didėja sergamumas širdies 
ir kraujagyslių ligomis, prastėja pažintinės 
funkcijos, atsiranda miego sutrikimai ir ūžesys 
ausyse. Pusė eS miestų gyventojų dėl aplinkos 
triukšmo keliuose kenčia 55 decibelų lygį virši-
jantį triukšmą.

Todėl naujosios taisyklės nustato žemes-
nes garso ribines vertes keleivinėms ir krovi-
ninėms transporto priemonėms. jos įsigaliotų 
vėliausiai po šešerių metų ir visų pirma būtų 

taikomos naujoms transporto priemonėms.   
remiantis egzistuojančia transporto prie-

monių degalų sunaudojimo, padangų sukelia-
mo garso ar anglies dvideginio išmetimo ly-
gio ženklinimo praktika, teisės akto projektas 
įpareigos žymėti ir jų sukeliamo triukšmo lygį. 
Potencialiems pirkėjams turės būti sudaryta 
galimybė sužinoti dėl transporto priemonės 
sukeliamom triukšmo lygio pardavimo vietose 
ir techninėje reklaminėje medžiagoje.

„Dėl intensyvios žvejybos žuvų ištekliai 
Baltijos jūroje sparčiai mažėja. jei nepadary-
sime išvadų dabar ir nesiimsime priemonių, 
kurios įpareigotų taupiai naudoti žuvų ište-
klius, neįgyvendinsime žuvų išteklių atkūrimo 
strategijos, tai po kelerių metų atsidursime 
apgailėtinoje padėtyje: turėsime žvejų, bet 
neturėsime žuvų, žvejams nebus ką žvejoti. 
Todėl balsuodami dėl europos Parlamento re-
komendacijų eS Tarybai dėl eS bendrosios žu-
vininkystės politikos pagrindinio reglamento, 
mes, europarlamentarai iš valstybių, esančių 
aplinkui Baltijos jūrą, kiek įmanoma susivie-
nijome, peržengdami ir partinių grupių ribas. 
Pasirodė, kad aplinkui Baltijos jūrą ir Vidurže-
mio jūrą gyvenančiųjų interesai ir pozicijos dėl 
žuvų ir žuvininkystės politikos gerokai skiriasi, 
kai kuriais klausimais – net radikaliai“, – po bal-
savimo dėl minėto dokumento sakė lietuvos 
atstovė dr. laima andrikienė.  

2013-02-06 Strasbūre europos Parlamen-
tas balsavo dėl šios eS institucijos rekomen-
dacijų priimant eS bendrosios žuvininkystės 
politikos pagrindinį reglamentą. eP priimtame 
dokumente numatomos priemonės stabdyti 
pernelyg intensyvią žvejybą, drausti išmesti 
atgal į jūrą netikslinį laimikį, nustatyti tvarios 

l.andrikienė: europos Parlamento darbotvarkėje 
– žuvys ir Bendroji žuvininkystės politika

žvejybos kvotas. Šiai rezoliucijai pritarė 502 
europos Parlamento nariai, nepritarė 137, o 
susilaikė 27. 

lietuvos atstovė laima andrikienė sakė 
balsavusi už šią rezoliuciją, palaikydama lie-
tuvos gamtininkų poziciją, t.y. didžiausios tau-
sios žvejybos laimikio principą, žvejybos pa-
jėgumų apibrėžimą, draudimą išmesti atgal į 
jūrą netikslinį laimikį ir t.t. 

Numatoma leisti kasmet sužvejoti tik tiek 
tam tikros rūšies žuvų, kiek jų per metus atsi-
naujina. Taip tikimasi iki 2020 m. atkurti suma-
žėjusius žuvų išteklius. Tai leistų papildomai 
sugauti 15 mln. tonų žuvies ir sukurti 37 tūkst. 
naujų darbo vietų. eS planuoja sudaryti tiks-
lesnius daugiamečius žuvų išteklių valdymo 
planus, remdamasi valstybių pateiktais moks-
liniais duomenimis.

Bus siekiama nuo 2014 m. įpareigoti žve-
jus iškrauti visą sužvejotą laimikį uoste, kad žu-
vys nebūtų išmetamos dėl netinkamo dydžio 
ar rūšies. Skirtingoms žuvų rūšims ši prievolė 
įsigaliotų skirtingu metu, pavyzdžiui, Baltijos 
jūros lašišoms – vėliausiai nuo 2014 m., o visai 
žvejybai Baltijos jūroje – vėliausiai nuo 2016 
metų. 

Priimtoji rezoliucija leis europos Parla-

mentui pradėti derybas su eS Taryba, siekiant 
patvirtinti šiuos teisės aktus. Šiuo metu Tary-
bai pirmininkaujanti airija siekia susitarimo 
dėl jų iki birželio pabaigos, kad atnaujinti tei-
sės aktai įsigaliotų nuo 2014 metų. 
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Vienas didžiausių TS-lkD regioninių sky-
rių, Tauragės TS-lkD,  savo vadovu šiais metais 
išsirinko Seimo TS-lkD frakcijos narį dr. Stasį 
Šedbarą. Vasario 5 dieną įvyko pirmas darbinis 
naujai išrinkto pirmininko ir skyriaus atstovų 

Tauragės skyriuje – darbinis pasitarimas
pasitarimas. jo metu pasitarimo dalyviai ap-
tarė pagrindinius šių metų skyriaus veiklos as-
pektus, pasidalijo kuruojamas sritis, pasikeitė 
nuomonėmis apie aktualias Tauragei proble-
mas.  

Į artimiausią TS-lkD Tauragės skyriaus 
tarybos posėdį tauragiškiai rinksis vasario 26 
dieną.        

loretos  jastramsk ienės  nuotraukos

Tauragės skyriaus atstovų pasitarime: (iš kairės) algirdas Šaulys, antanas Stankus, Sta-
sys Šedbaras, Darius Bredelis, romualdas Stasytis, Tomas alijošius, Vytautas Navickas

Vyksta pasitarimas
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Vasario 9 d. TS-lkD Varėnos rajono sky-
rius rinkosi į visuotinį-ataskaitinį susirinkimą, 
kurio metu paaiškėjo, kad artimiausius dvejus 
metus skyriui vadovaus Giedrius Samulevičius, 
Varėnos savivaldybės Tarybos narys. jis pakei-
tė 12 m. skyriui vadovavusį juozą Šilanską. Su-
sirinkimo metu išrinkti nauji pavaduotojai, ta-
ryba, delegatai į partijos suvažiavimą.

Į susirinkimą atvyko kaip niekada daug 
skyriaus narių – 87 iš 172. Susirinkusiuosius 
pasveikino, darnos ir vienybės palinkėjo Sei-
mo narys liutauras kazlavickas. jis visą savo 
kadenciją pažadėjo nepamiršti Varėnos krašto 
ir ragino skyriaus narius, turint bet kokių spręs-
tinų klausimų ar problemų, nebijoti ir kreiptis 
į jį.

Buvęs skyriaus pirmininkas j.Šilanskas 
pristatė skyriaus veiklos ataskaitą už 2011-
2012 m. Tylos minute buvo pagerbti praėju-
siais metais anapilin išėję nariai. Partiją rajono 
savivaldybės taryboje atstovaujantys Giedrius 
Samulevičius ir Genoefa Černiauskienė prista-
tė savo veiklą taryboje. Partijos nariai teiravosi, 
kodėl savivaldybės tarybos opozicija nekėlė 
savo kandidato į merus neseniai vykusiuose 
rinkimuose. Tarybos narys G.Samulevičius at-
sakė, kad esant aiškiai valdančiajai daugumai 
to daryti nebuvo jokios prasmės.

Į skyriaus pirmininkus partijos sky-
riaus grupės dar iki susirinkimo buvo iškė-
lę dvi kandidatūras – jau buvusio pirminin-
ko j.Šilansko ir Varėnos rajono tarybos nario 
G.Samulevičiaus. Savo rinkiminėje kalboje 
j.Šilanskas akcentavo tradicijų tęstinumą, sky-
riaus narių tarpusavio supratimo stiprinimą. 
Tuo tarpu G.Samulevičius, dėstydamas savo 
programą, ypatingą dėmesį skyrė naujų narių 
pritraukimui, aktyvesnį bendradarbiavimą su 
kitomis rajono politinėmis ir visuomeninėmis 
organizacijomis. jis taip pat ragino jau dabar 
pradėti ruoštis savivaldos rinkimams, per ku-
riuos TS-lkD Varėnos rajone gautų bent jau 
tiek mandatų, kad galėtų turėti savo frakciją 
rajono taryboje. Slaptame skyriaus pirmininko 
rinkimų balsavime dalyvavo 83 skyriaus nariai. 
Už G.Samulevičiaus kandidatūrą pasisakė 48 
skyriaus nariai, už j. Šilansko – 34, vienas biule-
tenis pripažintas negaliojančiu, taigi artimiau-
sius dvejus metus skyriui vadovauti išrinktas 
G.Samulevičius.

Pokyčiai palietė ir skyriaus tarybą. Pir-
muoju skyriaus pirmininko pavaduoju išrink-
tas adomas Taraskevičius. jam pavesta kuruoti 
viešuosius ryšius, o taip pat prisidėti prie dar-
bo su grupėmis. Pavaduotoju išrinktas iki šiol 
Senosios Varėnos grupės seniūnu buvęs arū-
nas Voveris, kuris taip pat bus atsakingas už 
darbą su grupėmis, naujų narių paiešką ir kul-
tūrinius, sportinius renginius. Trečiuoju pava-
duotoju išrinktas buvęs skyriaus pirmininkas 
j.Šilanskas. Skyriaus sekretoriumi liko alfonsas 
Škudzinskas.

Į tarybą išrinkti gydytojai antanas Gramba 
ir Virginija Druskinienė, mokytojos rima jana-
vičienė bei aldona Žilinskienė, taip pat jonas 
Bakanauskas. Prie tarybos veiklos prisidės Sa-
rapiniškių, kabelių, kibyšių, merkinės, marcin-

Varėnos rajono skyriuje – permainų vėjai

konių, Varėnos miesto, Čebatorių grupės se-
niūnai, o kol kas seniūnų neturinčios S.Varėnos 
ir Perlojos grupės bei jaunimo bendruomenė 
juos turėtų deleguoti artimiausiu metu.

Susirinkimo metu taip pat buvo iškelta 
kandidatūra į partijos pirmininkus. juo pasiū-
lytas dabartinis pirmininkas andrius kubilius.

artimiausiu metu naujoji vadovybė ke-
tina kalbėtis su potencialiais naujais partijos 
nariais, aplankyti visas grupes, pradėti rengti 
2015 m. savivaldos rinkimų programą ir agita-

cinę strategiją. 
Visi, kurie prijaučia konservatorių ir krikš-

čionių demokratų vertybėms ir palaiko TS-
lkD, kviečiami prisijungti prie TS-lkD Varėnos 
skyriaus veiklos. Susidomėję prašome kreip-
tis tel. 861112452 (į alfonsą Škudzinską) arba 
868571717 (adomą Taraskevičių).

TS-lkD Varėnos sk yr iaus  informaci ja
N.lysenkovo nuotraukos

Permainos Varėnos skyriuje –  juozą Šilanską (dešinėje) keičia Giedrius Samulevičius

Naująjį TS-lkD Varėnos skyriaus pirmininką Giedrių Sa-
mulevičių sveikina Seimo narys liutauras kazlavickas
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Vasario 9 dieną Šilalėje startavo TS-lkD 
Politinė akademija, kuriai įžangą padarė lr 
Seimo narys Paulius Saudargas su savo biuro 
komanda bei buvęs ministro pirmininko an-
driaus kubiliaus patarėjas jonas Survila. Ger-
biamas lektorius Paulius Saudargas pasida-
lijo įžvalgomis apie energetiką, priminė, jog 

Seimo nario Pauliaus Saudargo viešnagė Šilalėje
gamtiniai ištekliai, kurių pagalba išgaunama 
energija, naftos ir kt. produktai, sparčiai senka, 
nyksta, todėl svarbu atsigręžti į kitas galimas 
alternatyvas, tokias kaip saulės energijos ga-
vyba, skalūninės dujos ir pan. auditorija buvo 
prikaustyta prie lektoriaus nuosekliai dėsto-
mos temos. klausytojai susidomėję dalyvavo 

diskusijose ir drąsiai dėstė savo mintis. 
Prie lr Seimo nario Pauliaus Saudargo 

pranešimo savomis politinėmis įžvalgomis ir 
pastebėjimais prisidėjo buvęs ministro pir-
mininko andriaus kubiliaus patarėjas jonas 
Survila. Prie Politinės akademijos įgyvendini-
mo Šilalėje prisidėjęs TS-lkD Šilalės skyriaus 
pirmininkas jonas Gudauskas ir jaunimo ben-
druomenės aktyvas džiaugėsi, kad susitikime 
gausiai ir susidomėję dalyvavo jauni žmonės. 

Pasibaigus šios paskaitos laikui gerbiami 
svečiai miesto Viešojoje bibliotekoje susitiko ir 
su Šilalės rajono gyventojais. Susirinkusieji iš-
girdo įdomių pasakojimų, parsivežtų įspūdžių 
iš ekspedicijos „kraslagas’12“. Šios ekspedicijos 
dalyviai Paulius Saudargas, jonas Survila ir kiti 
siekė paminėti ir pagerbti iš Šilalės krašto ki-
lusio lietuvos  prezidento, vieno iš lietuvos 
krikščionių demokratų partijos steigėjų alek-
sandro Stulginskio atminimą, priminti apie jo 
kalinimą. Ta popietė priminė visuomenei, jog 
vasario 26 d. Šilalės rajonas minės aleksandro 
Stulginskio gimimo metines. 

Šeštadienis, kurį Šilalės jaunimas skyrė 
TS-lkD Politinei akademijai ir jos svečiams – 
lektoriams Pauliui Saudargui ir jonui Survilai, 
buvo įsimintina ir reikalinga, o įspūdžiai iš eks-
pedicijos „kraslagas’12“ priminė, jog Šilalės ra-
jonas gali didžiuotis istorine, iškilia asmenybe, 
savo kraštiečiu, lietuvos prezidentu aleksan-
dru Stulginskiu. 

Judita  G eč aitė
Nuotraukose:  ak imirkos  iš 

sus i t ik imų Ši la lė je
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Žiema, žiema, bėk iš kiemo! – šaukė Už-
gavėnių kaukėmis pasipuošę persirengėliai. 
Važiuoti ir pėsti praėjusį šeštadienį jie skubėjo 
į Panevėžio geležinkelio stotį, kur pasiruošęs 
nuotaikingai kelionei jų laukė spalvingas Už-
gavėnių traukinys. aktyvumu pasižyminčios 
TS-lkD narės Vitos Sobolienės iniciatyva šie-
met du Užgavėnių traukinio vagonus užpildė 
bendraminčiai iš Šiaulių ir Panevėžio rajono 
skyrių. jaukių susitikimų pasiilgę TS-lkD nariai 
ir rėmėjai entuziazmo nestokojo. Dainomis ir 
gardžiomis lauktuvėmis pasidalinę dviejų sky-
rių atstovai džiaugėsi, kad jų draugiją mielai 
papildė ir iš Pasvalio atskubėjęs Seimo narys 
antanas matulas. 

Netrukus ūžtelėjo traukinio garvežys, 
paskui save vilkdamas nuotaikingai šurmu-
liuojančius vagonus. Nė neįtardamas tragiškos 
savo lemties, paskutiniajame vežime oriai sto-
vėjo pagrindinis Užgavėnių atributas – aukš-
taitijoje Gavėnu vadinamas. Ir nebeliko varg-
šei žiemai vietos, kur pasislėpti nuo blynais 
kvepiančių varovų. Išlipę siaurojo geležinkelio 
ruožo Panevėžys-rubikiai  devynioliktajame 
kilometre, pačiame rekstino miško viduryje, 
užgavėniautojai užklupo besislepiančią žie-
mą. kaukėti šventės dalyviai pažiro jaukioje 
miško aikštelėje ir tuoj smagią pirtį žiemai už-
kūrė. aukštaitijos siaurojo geležinkelio šventė-
je nebuvo kada nuobodžiauti: šokių aikštelėje 
sukosi poros, vyko smagūs žaidimai, skambėjo 
muzika, liejosi dainos. Prie bendro stalo susi-
pažinę Šiaulių ir Panevėžio rajono bendramin-
čiai dalijosi ir gardžiomis vaišėmis, ir puikiais 

Per žiemą riedėjo Užgavėnių traukiniu
šventės įspūdžiais. linksmybėms įsisiūbavus 
persirengėliai užkūrė Užgavėnių laužą. Tuo-
met žiema visai pažliugo ir ėmė besiartinančio 
galo laukti. jos baigtį išpranašavo ir tradicinės 
lašininio-kanapinio kautynės. Virvę iškylauto-
jai traukė taip pat Pavasario pusėn! 

kelionės iniciatorė Vita iš Šiaulių džiaugėsi 
realizavusi savo idėją aplankyti unikalų mūsų 
šalies inžinierinio paveldo objektą. „esu gimu-
si ir užaugusi Panevėžyje. mano tėvai, o dabar 
ir aš pati esame geležinkelininkai, todėl man 

visuomet rūpėjo, kad šis unikalus Siauruko 
muziejus būtų lankomas bei remiamas. Sma-
gu, kad kelionė pavyko, ir dabar visi džiaugiasi 
gražiais prisiminimais“, – sakė V.Sobolienė. Į ke-
lionę Panevėžyje iš Šiaulių atvyko nemažai TS-
lkD skyriaus jaunimo, kuriam vadovauja šiuo 
metu laikinai skyriaus pirmininko pareigas ei-
nantis Tomas Petreikis. kelionėje visus links-
mino ir dainuoti ragino nepailstantis alvydas 
kantauskas. Panevėžio rajono TS-lkD skyriaus 
tarybos narė Violeta Grigienė svečiams iš Šiau-
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lių dėkojo už gerą idėją ir norą susitikti.  
„anksčiau gražūs ryšiai mus siejo su Šiaulių 
rajono skyriaus nariais, džiugu, kad draugys-
tė užsimezga ir su Šiaulių miesto žmonėmis. 
Pastaruoju metu visi jaučiame skyriuose susi-
klosčiusią sudėtingą situaciją, todėl tokie su-
sitikimai yra labai svarbūs. jokia organizacija 
negali egzistuoti be bendrystės jausmo, o jis 
gimsta ne tik dirbant politinėje plotmėje, bet ir 
kartu leidžiant laisvalaikį“, – mano V.Grigienė. 
Grįžtant į namus siauruko vagonuose susėdu-
sius šventės dalyvius Seimo narys a.matulas 
paskatino prizais – trispalviais auskarais, ku-
riuos pasipuošti Vasario 16-osios proga sukūrė 
raguvos apylinkėse (Panevėžio r.) ūkininkau-
janti TS-lkD narė Irena kondzežauskienė. Sei-
mo narys a.matulas prisipažino, jog siauruku 
yra važiavęs tik sovietmečiu, tačiau ši kelionė 
buvo ne tik įdomi, bet ir prasminga gražiais 
susitikimais. Parlamentaras įsitikinęs, jog ne 
tik šventės suvienija žmones, bet ir įvairios ini-
ciatyvos. jis prisiminė vasarą vykusį ekologinį 
žygį baidarėmis ir ragino visus dažniau orga-
nizuoti įvairius susitikimus, neabejotinai stipri-
nančius kiekvieno skyriaus veiklą ir narių vie-
nybę.

Jurga G irdzijausk ienė
autorės  nuotraukose:  ak imirkos  iš 

Užgavėnių šventės
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Neįprastai šiais metais: Gedulo ir vilties 
diena sutaps su miesto dienomis, kurios, su-
prantama, džiaugsmingos. kodėl taip pada-
ryta? 

Tarsi nereikšmingas sprendimas pada-
rytas be Savivaldybės tarybos žinios. Tarybos 
nariai, kurie pastabūs ir laikraščius gauna bei 
paskaito, prieš dvi savaites pastebėjo nedidelę 
žinutę „miesto laikraštyje“ apie tai, kad miesto 
dienos pavėlinamos dviem savaitėm ir vyks 
birželio 14, 15 ir 16-tą dienomis. Pastebėjo, su-
sirūpino, net ne visai patikėjo. merui buvo pa-
rašytas paklausimas „Dėl miesto dienų datos 
pasirinkimo“. 

atsakymas gautas nedelsiant, ir štai jo 
tekstas . „Informuojame, kad šventės „miesto 
dienos“ data pasirinkta dėl respublikinės šo-

Gedulo diena
G ražina trimak aitė
mari jampolės  savivaldybės  tar ybos narė

kių šventės „Sodauto“, kuri yra sudėtinė miesto 
šventės dalis.

Gedulo ir vilties diena bus tinkamai pa-
minėta ir prasidės šv. mišiomis bei minėjimu 
geležinkelio stotyje. Pilietiškumui ugdyti Po-
ezijos parke vakaro metu vyks teatralizuotas 
penkių etnografinių lietuvos regionų tautinio 
kostiumo pristatymas. Šią dieną įprastos links-
mybės, prekyba nenumatytos“.

Neblogai, atsižvelgiama, ir ar jau būti pa-
tenkintiems? 

matyt, patenkinti bus ne visi, nes „mies-
to laikraštyje“ vasario 1 d. atspausdintas labai 
griežtas vertinimas, kad taip elgtis negalima ir 
kad tai jau grįžimas iš marijampolės į kapsuką.

Iš mero atsakymo matyti, kad linksmybių 
14-tą dieną nebus. Taip  parašyta, o žodžiu 
pasakyta dar geriau, kad ir miesto svečiai pa-
gerbs tremtinių atminimą; ir jiems bus pasa-
kyta, kokia lietuvoje minima diena. Tikėkime, 
jog taip ir bus.

o griežtas straipsnis laikraštyje, matyt, yra 
tam, kad kiltų pokalbis ir kad ne vienas žmo-
gus pasakytų savo nuomonę. Pasakys ar ne, 
bet nuomonių yra. Štai kelios, gal net būdin-
gos: „o  kiek gi galima liūdėti?“ arba kitaip: 
„Buvę tremtiniai patys į tuos minėjimus neina 
– ateina labai mažai – tai kam jie reikalingi?“ 

abi nuomonės būdingai klaidingos. abi 
persunktos savanaudiška mintimi, todėl pra-
žūtingos: savanaudiškumu tesivadovaujanti 
tauta neturėtų ateities. kitokia ir perspektyvi 
laikysena yra solidarumas. Tarp žmonių, tarp 
kartų ir net tarp žuvusių su gyvaisiais. Todėl 
pagerbti ir paliūdėti galima, ir ateiti į minėji-
mus turi ne tik buvę tremtiniai – tai visų mūsų 
solidarumo pareiga. jeigu jos nevykdome, yra 
blogai. 

Nesakykime, kad liūdimų dienų lietuvoje 
per daug. Nors daug nelaimių išgyventa, bet 

gana dažnai kartu su netektimis ir pergalė at-
eina, ir tada, žuvusiuosius pagerbę, linksmai 
švenčiame. Taip yra su Sausio 13-ąja, kada juo-
dų kaspinų jau nerišame. Net juodojo kaspino 
diena jau yra ne tik skausmo, nes ją jau gali-
ma sieti su „Baltijos keliu“ ir kitais įvykiais, ku-
rie buvo pergalė. Tremties dieną sunku vadinti 
pergalinga, ir tebus tą dieną paminimas skaus-
mas, nes jis buvo didelis. Solidariai paminimas, 
ne tik jį patyrusiųjų.

o štai mūsų miesto dienų į ne vietą atke-
liavimas pateisinamas ar perdėm smerktinas? 

Ypač, kad šiuo metu jas atšaukti, sakoma, 
kad jau tikrai negalima. Galima nesmerkti, jei-
gu tik vieną kartą, kai jau atšaukti negalima, 
jeigu ne visada bus taip daroma. Žinoma, ne-
aiškumų lieka. kokiu būdu ir kada toji šokių 
šventė prie miesto dienų prilipo, ir ar nebuvo 
galima jos į miesto dienas neįjungti? o gal per 
daug išlaidų būtų darant atskirai miesto šven-
tę, atskirai šokius? jeigu taip, galėjo būti paaiš-
kinta. Net galėjo būti atsiklausta nors labiau-
siai suinteresuotos visuomenės dalies  prieš 
pradedant tokį sujungimą planuoti. Galėjo 
būti laikraštyje paskelbta ir rengėjų iniciatyva 
pradėta dabar gresianti atsirasti diskusija. kad 
neatrodytų, jog tiesiog ėmė ir užmiršo, kad yra 
tokia linksmybėms netinkama diena. Diskusija 
dabar, kai jau nieko negalima pakeisti (taip yra 
sakoma) – mažiau prasminga.

Nors yra paaiškinta, kad bent birželio14 
dieną linksmybių nebus, bet ir  birželio 15-toji 
yra minėtina nelinksma – okupacijos ir geno-
cido – diena. ji ne taip seniai minėtina patvir-
tinta, gal dėl to mažiau įprasta, bet gedulo kas-
pinai, rodos, ir tą dieną privalomi?

Tegul visuomenė kalbasi apie šį reikalą, 
bet be blogos valios. Svarstykime, remdamie-
si atjauta ir solidarumu, kaip žmonės, norintys 
savo tautai ir Tėvynei gražios ateities. 

Negalutiniais muitinės deklaracijų, Intras-
tato ataskaitų ir PVm deklaracijų duomenimis, 
2012 m. gruodžio mėn. eksportuota prekių 
už 7  052,4 mln. litų, importuota – už 7  078 
mln. litų. lietuviškos kilmės prekių eksportuo-
ta už 4 321,7 mln. litų. lietuvos užsienio preky-
bos deficitas sudarė 25,6 mln. litų. 

Per mėnesį (2012 m. gruodžio mėn., pa-
lyginti su lapkričio mėn.) eksportas sumažė-
jo 8,1 procento. Įtakos tam turėjo sumažėjęs 
antžeminių transporto priemonių (31,5 proc.), 
baldų (22,3 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vai-
sių, įvairių grūdų (81,1 proc.) eksportas. impor-
tas sumažėjo 9,4 procento, tai lėmė 9,9 pro-
cento sumažėjęs žalios naftos, 19,1  procento 
– antžeminių transporto priemonių importas. 
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eks-
portas ir importas sumažėjo atitinkamai 12,4 
ir 12,2 procento. lietuviškos kilmės prekių eks-

Užsienio prekyba 2012 m. gruodžio mėn.
portas sumažėjo 9,7 procento, be mineralinių 
produktų – 17,5 procento.

2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 
2011 m. gruodžio mėn., eksportas padidė-
jo 17,2 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs 
naftos produktų (32,5 proc.), javų (4,9 k.) eks-
portas. importas padidėjo 9,3 procento, tai 
lėmė padidėjęs žalios naftos (23,6  proc.), ge-
ležinkelio lokomotyvų, riedmenų ir jų dalių 
(4,7 k.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius 
produktus, eksportas padidėjo 12,4 procento, 
o importas – 6,5 procento. lietuviškos kilmės 
prekių eksportas padidėjo 13,8 procento, be 
mineralinių produktų – 4,5 procento.

2012 m., palyginti su 2011 m., ekspor-
tas padidėjo 14,5 procento, importas – 9,9 
procento. Prekių, išskyrus mineralinius pro-
duktus, eksportas padidėjo 15,7, o importas 
– 8,6 procento. lietuviškos kilmės prekių eks-

portas padidėjo 9,4 procento, be mineralinių 
produktų – 11,9 procento. eksporto padidėji-
mui įtakos turėjo 11,7 procento padidėjęs naf-
tos produktų, 33 procentais – katilų, mašinų ir 
mechaninių įrenginių, jų dalių, 2,1 karto – javų 
eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 
padidėjęs žalios naftos – 8,2 procento, katilų, 
mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių – 9,6 
procento, plastikų ir jų gaminių – 15 procentų 
– importas.

2012 m. lietuva daugiausia eksportavo 
į rusiją (18,9  proc.), latviją (10,9  proc.), estiją 
(7,8  proc.), Vokietiją (7,8  proc.), o importavo 
– iš rusijos (32,2  proc.), Vokietijos (9,8  proc.), 
lenkijos (9,7 proc.) bei latvijos (6,1 proc.). lie-
tuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota 
į Vokietiją (10,4 proc.), latviją (9,9 proc.), estiją 
(9,4 proc.) ir jungtinę karalystę (9,4 proc.).
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kai prieš kokius 25-30 metų kapsuko 
miesto ar rajono liaudies deputatų taryba pa-
tvirtindavo kokią nors komisiją, kurios dau-
gumą sudarydavo komunistų partijos nariai, 
niekas nenustebdavo. juk lkP buvo laikoma 
vadovaujančia ir tarybinę liaudį „vienijančia“ 
jėga, tad ir jos narių dominavimas visose val-

Taryba patvirtino „bolševikinę“ komisiją
kęstutis  traškevičius
mari jampolės  savivaldybės  tar ybos nar ys

dymo struktūrose buvo suprantamas kaip 
neišvengiamas totalitarinės valstybės su vien-
partine sistema bruožas. Tačiau panašaus tipo 
sprendimai dabartiniais demokratijos laikais 
atrodo kaip tam tikras nesusipratimas ir verčia 
susimąstyti, kiek ir kur esame pažengę per be-
veik 23 nepriklausomos lietuvos metus.

Štai praėjusią savaitę vykusiame marijam-
polės savivaldybės tarybos posėdyje, svars-
tant klausimą dėl savivaldybės uždarųjų ak-
cinių bendrovių 2012 metų ūkinei finansinei 
veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisijos suda-
rymo, buvo galima justi sovietmetį. Į minėtos 
komisijos narius buvo pasiūlyti 8 asmenys, iš 
kurių 5 – socialdemokratai. kai kuriems opozi-
cijos atstovams pastebėjus, kad tai yra ne par-
tinė, bet savivaldybės komisija, kad į komisiją 
reikėtų įtraukti įvairių tarybos frakcijų atsto-
vų (buvo pasiūlyta ją papildyti k.jankausko ir 
a.Venslausko kandidatūromis), meras į tai ne-
reagavo, o tarybos valdančioji dauguma savo 
balsais patvirtino pradinę komisijos sudėtį, 
nors plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas 
taip pat buvo pateikęs siūlymą papildyti komi-
siją verslo atstovu.

kai pradedi analizuoti minėto savivaldy-
bės tarybos sprendimo priežastis, jis neatrodo 
kaip atsitiktinė klaida, padaryta iš neapsižiūrė-
jimo. labiau tikėtina, kad tarybos valdančiojo-
je koalicijoje dominuojantys socialdemokratai 
negali išsivaduoti iš savo partijos tarybinės 
praeities, savo senų stereotipų bei užmiršta, 
jog sovietiniai laikai jau seniai yra praėję, todėl 
ir inicijuoja tokius sprendimus. o gal jie baimi-
nasi opozicijos atstovų, kurie gali siūlyti kritiš-
kai įvertinti kai kurių lSDP narių vadovaujamų 
savivaldybės įmonių veiklą, „trukdyti“ komisijai 
priimti iš anksto numatytus sprendimus? Tokia 
valdančiųjų filosofija būtų pavojingas dalykas, 
rodantis siekį užvaldyti visas savivaldybės gy-
venimo ir veiklos sritis. mūsų kraštietis, žino-
mas lietuvos istorikas kunigas dr. jonas matu-
sas  pagrindiniais bolševizmo bruožais įvardija 
uzurpatorišką diktatūrą ir pastangas užkariau-
ti visą pasaulį. Tad permąstant jo žodžius ir ne-
seniai priimtą savivaldybės tarybos sprendimą 
dėl komisijos, nesunku atpažinti į bolševizmą 
panašias marijampolės socialdemokratų vei-
klos tendencijas. Norėtųsi tikėti, kad šis įspū-
dis yra klaidingas.

lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 2013-
02-08 kreipėsi į lietuvos respublikos Prezi-
dentę, Seimo pirmininką, ministrą pirmininką 
ir į Seimo narius pareiškimu: 

„lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (llkS) 
numatomo Užsienio reikalų ministro (Urm) 
vizito į lenkiją akivaizdoje kreipėsi į Preziden-
tę, Seimo pirmininką, ministrą pirmininką ir į 
Seimo narius, įvertinusi Premjero pažadą le-

Diplomatijos akibrokštas
galizuoti atskirose lietuvos vietovėse svetima 
kalba rašyti vietovardžius, gatvių pavadini-
mus, pasuose rašyti kitokia rašysena lietuvos 
piliečių pavardes ir vardus, atkreipė dėmesį 
ir iš anksto perspėjo visus priesaiką davusius 
lietuvos valstybės atsakingus piliečius apie 
galimą neapgalvotą priesaikos normos saugo-
ti valstybės teritorinį vientisumą sulaužymą ir 
iš to išplaukiančią teisinę atsakomybę su ap-
kalta.

Sąjunga taip pat organizavo piketą prie 
Urm ir įteikė peticiją, kurioje įsakmiai perser-
gėjo nedaryti nuolaidų akivaizdžiai nepama-
tuotiems, keliantiems pavojų lietuvos terito-
riniam vientisumui bei skatinimui pažeisti lr 
konstituciją lenkijos reikalavimams.

Nepaisydamas llkS įspėjimų būdamas 
su oficialiu vizitu Varšuvoje, 2013-02-07 Už-
sienio reikalų ministras atsiprašė lenkų už tai, 
„kaip lietuvos politikai pasielgė tragiškai žu-
vusio lenkijos prezidento lecho kačinskio, 
kai 2010 m. lietuvoje viešėjusiam lenkijos 
vadovui tėkštas antausis nepritariant lenkiškų 
pavardžių daliniam įteisinimui“. Tokią poziciją 
l.linkevičius išsakė duodamas interviu įtakin-
gam dienraščiui „Žečpospolita“.

Užsienio reikalų ministras atsiprašė už tai, 
ko Seimas net teoriškai negalėjo priimti nei 
vieno iš dviejų svarstomų alternatyvių įstaty-
mų, susijusių su asmenvardžių rašyba, tačiau 
neatmetė l.kačinskio atvykimo dieną nelietu-
viškos asmenvardžių rašybos įteisinimo idėjos. 

Seimas ir neprivalėjo pagal kažkieno užsaky-
mą ar kokia iškilminga proga priimti neišdisku-
tuotą įstatymą juolab, pažeidžiantį lr konsti-
tuciją. Užsienio reikalų ministras l.linkevičius 
net nepasidomėjo, ar buvo už ką atsiprašinėti, 
net jei tai būtų morališkai, istoriškai ir politiškai 
pateisinama.

Tokį l.linkevičiaus poelgį be tautos ir 
aukščiausių valstybės institucijų įgaliojimo 
laikome neteisėtu,  lietuvių tautos ir jos isto-
rinės atminties įžeidimu, kurstančiu tautinę 
neapykantą bei provokuojančiu nesantaiką, 
tautos atstovybės nutarimo dėl lietuviško rai-
dyno apsaugos asmenišku neigimu, priesaikos 
normos  – saugoti valstybės teritorinį vientisu-
mą – sulaužymu (dviem rajonams numatomos 
skirtingos pilietinės teisės).

reikalaujame už nekompetenciją ir įgalio-
jimų viršijimą inicijuoti užsienio reikalų minis-
tro l.linkevičiaus apkaltą bei atstatydinimą iš 
pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiš-
kimą paskelbti niekiniu.

Tikras diplomatas turėjo lenkijos pusei 
priminti praeityje jos darytas skriaudas lie-
tuvai, liautis provokuoti lenkų tautinės ma-
žumos lietuvoje įstatymų pažeidinėjimus, 
baigti spaudimą lietuvai, užuot sulaukęs jos  
atsiprašymo, pats atsiprašė. Tai – diplomatijos 
akibrokštas.

Jonas burok as
llkS valdybos pirminink as 
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Naujosios Žemės ūkio ministerijos vado-
vybė savo pirmtakus kritikuoja dėl karvių ir 
kiaulių skaičiaus mažėjimo, netinkamos agra-
rinės politikos žemės ūkyje, papildomų naci-
onalinių tiesioginių išmokų sumažinimo 2013 
metų valstybės biudžete.

Savo ruožtu pati giriasi dedanti daug 
pastangų derybose su europos Sąjunga dėl 
tiesioginių išmokų Baltijos valstybių žemdir-
biams padidinimo bei suradusi pinigų papil-
domoms nacionalinėms tiesioginėms išmo-
koms.

Tai nėra nieko naujo, atėję naujieji visada 
kritikuoja buvusią valdžią, nesvarbu, ar tai tie-
sa, ar ne. Tačiau dėl teisybės reikėtų paskelbti 
išankstinius Statistikos departamento pateik-
tus 2012 m. žemės ūkio srities duomenis. 

Nepaisant to, kad dėl objektyvių priežas-
čių (dėl gyventojų lietuvoje mažėjimo bei dėl 
eS politikos, kai dalis senyvų žmonių kaime 
pasitraukė nuo žemės ūkio produkcijos gamy-
bos) pridėtinė vertė žemės ūkyje 2012 metais, 
palyginus su 2011-aisiais, išaugo 8,6 proc., že-
mės ūkio produkcijos pagaminta už 9,4 mlrd. 
litų ir šios produkcijos apimtis, lyginant su 
2011 m., padidėjo 13,8 proc., augalininkys-
tės produkcija išaugo 23,2 proc., o gyvulinin-
kystės – 0,7 proc., grūdų 2012 m. supirkta 86 
proc., daržovių – 17 proc., vaisių – 21 proc., gy-
vulių ir paukščių – 4 proc., natūralaus pieno – 3 
proc. daugiau negu 2011 metais.

ar tokie rezultatai žemės ūkio srityje būtų 

k.Starkevičius. ar pagrįsta kritika buvusiai ŽŪm vadovybei?
galimi, jeigu buvusi ministerijos vadovybė 
būtų vykdžiusi netinkamą agrarinę politiką? 
abejotina, ar dabartinė Vyriausybė suspėjo ką 
nors nuveikti, siekiant iškovoti žemdirbiams 
didesnių eS tiesioginių išmokų naujajam fi-
nansiniam laikotarpiui.

kartu veikdami su kolegomis ir nevyriau-
sybinėmis žemdirbių organizacijomis iš latvi-
jos ir estijos bei bendradarbiaudami su Vokie-
tijos kolegomis jau buvome pasiekę Baltijos 
šalių žemdirbiams priimtiną tiesioginių išmo-
kų lygį, tačiau eS valstybių vadovų taryboje, 
nepriėjus vieningos nuomonės dėl europos 
Sąjungos bendro naujojo finansinio laikotar-
pio biudžeto, išmokų klausimas buvo atidėtas.

Naujasis žemės ūkio ministras Vigilijus 
jukna kritikuoja ankstesnę Vyriausybę, kad ji 
2013 metams papildomoms nacionalinėms 
tiesioginėms išmokoms skyrė tik 75 mln. litų, 
nors pinigų buvo numatyta daugiau – 117 
mln. litų, ir giriamasi, kad naujajai Vyriausybei 
pavyko rasti papildomų lėšų bei padidinti fi-
nansavimą iki 106 mln. litų.

Vėl dėl teisybės reikia pasakyti, kad 2012 
metų valstybės biudžete ankstesnė Vyriausy-
bė papildomoms nacionalinėms išmokoms 
buvo numačiusi skirti net 188 mln. litų, o 2013 
metams minėtus 75 mln. lt skyrė jau naujosios 
kadencijos Seimas Vyriausybės siūlymu, neat-
sižvelgęs į Seimo kaimo reikalų bei Biudžeto 
ir finansų komitetų siūlymus papildomai skirti 
42 mln. litų.

Žemdirbiams pradėjus reikšti nepasiten-
kinimą, naujoji Vyriausybė „rado išeitį“ – pa-
pildomoms nacionalinėms tiesioginėms iš-
mokoms 2013 m. mokėti skyrė dar 31 mln. 
litų. Tačiau šios lėšos atsirado tik perskirsčius 
žemdirbiams kitiems tikslams numatytus skir-
ti asignavimus, tai yra: 6 mln. litų sumažino 
asignavimus kaimo plėtros ir žuvininkystės 
priemonių bendrajam finansavimui; 15 mln. 
litų sumažino lėšas kompensavimui už vals-
tybės išperkamą žemę; 7 mln. litų sumažino 
asignavimus biodegalų gamybai bei 3 mln. 
litų sumažino asignavimus, skirtus draudimo 
įmokoms ir rinkos reguliavimo priemonėms 
kompensuoti. 

Šis naujosios Vyriausybės veiksmas yra 
tik siekimas apraminti žemdirbius, kad nekiltų 
didesnis nepasitenkinimas dėl drastiškai su-
mažintų papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų. 

esant tokiai situacijai galima prognozuoti, 
kad 2013 metais pritrūks lėšų ūkių moderniza-
vimo projektų bendrajam finansavimui, gero-
kai sumažės augalininkystės finansavimas už 
žemės ūkio naudmenų plotus, už karves žin-
denes, bulius, ėriavedes, skerdžiamus galvijus, 
išmokos gali sumažėti ir pieno gamintojams. 
Toks dabartinės Vyriausybės sprendimas lie-
tuvos žemdirbių lūkesčių netenkina.

Naujasis žemės ūkio ministras turėtų ieš-
koti racionalesnių būdų padėti žemdirbiams, 
ne tik perskirstant žemės ūkiui jau skirtas lėšas.

Socialdemokratams, regis, socialinė poli-
tika tampa visiškai mažareikšmiu dalyku, nes 
pastaruoju metu padaryta nemažai tai įrodan-
čių veiksmų: trečdaliu sumažintas Seimo Soci-
alinių reikalų ir darbo komiteto narių skaičius, 
Vyriausybės programoje socialinės sistemos 
reformos nebeliko vienu iš svarbiausių spręs-
tinų uždavinių, tačiau be jos negalima nė pra-
dėti kalbėti apie kokią nors rimtesnę ir teisin-
gesnę mokestinę reformą.

Todėl gal ir nenuostabu, kad socialdemo-
kratų koalicijos socialinės srities politiką viešai 
bando formuoti žmonės, oficialiai neužiman-
tys lemiamus sprendimus priimančių pareigy-
bių, kaip kad Seimo narė rimantė Šalaševičiū-
tė. Deja, jos siūloma šeimos ir vaiko gerovės 
politika padvelkia gūdžia komunistine praeiti-
mi, tuo tarsi užduodant toną visai valdančiajai 
koalicijai, ne tik savo partijos bendražygiams.

ką žada mums naujoji valdžia šioje srity-
je be noro lietuvos prioritetu pirmininkaujant 
europos Sąjungoje iškelti lygių vyrų ir mote-
rų kvotų akcinėse bendrovėse privalomą nu-
statymą? Stebina Seimo narės nuostatos dėl 
vaikų politikos. Įsigilinus į jos viešai pasakytus 
teiginius, susidaro įspūdis, kad didžiausia blo-
gybė vaikui – turėti tėvą ir motiną ir dar, ne-
duok Dieve, jei tėtis ir mama susituokę. Tai, 
anot parlamentarės, kvepia diskriminacija!?..

ji nepagarbiai vertina daugiau 60 nevy-

r.j.Dagys. koalicijos socialinė politika – klaidžiojimas aplink vieną pušį
riausybinių organizacijų ruoštus šeimos poli-
tikos principus, kuriuos palaimino praktiškai 
visos politinės frakcijos praėjusiame Seime, 
išskyrus socialdemokratus, norėjusius įteisinti 
kitokias (suprask – vienalytes) santuokas.

r.Šalaševičiūtė kritiškai vertina didžiules 
nevyriausybinių organizacijų pastangas su-
kurti vieningą šeimos politiką, jas propagan-
diškai neteisingai kaltindama diskriminuojant 
nepilnas šeimas (nors pateikta konstitucijos 
pataisa į šeimos sąvoką įtraukia ir jas), bet pati 
nepasako, kas, jos įsivaizdavimu, yra šeima. To 
nepasakius neaišku, apie kokią šeimos ir vaiko 
politiką gali diskutuoti sveiko proto žmogus, 
jei jis nežino, kas yra ta šeima.

Tokie tušti pasamprotavimai veda prie vi-
siško valstybės fiasko, lietuvos sunykimo. jei 
mes dezorganizuojame svarbiausią visuome-
nės elementą – šeimą, turime atkreipti dėmesį 
į du aspektus. Pirmiausia turėsime didžiulį so-
cialinį krūvį. kuo nestabilesnis darinys, kuria-
me auga vaikas, tuo jis turi ateityje daugiau 
problemų: nusikalstamumo, psichologinių ir 
smurto apraiškų. Tai įrodyta begalėje atliktų 
mokslinių studijų.

Štai dar 2000 m. Didžioje Britanijoje atlik-
tos studijos (H. meltzer, al. mental) duomenys 
rodo, kad lyginant vaikus, gyvenančius su vie-
nišais tėvais, ir vaikus, gyvenančius susituoku-
siose šeimose, nepilnose šeimose gyvenantieji 

turi 46 proc. daugiau emocinių sutrikimų, tris 
kartus daugiau – elgesio sutrikimų, 2,5 karto 
daugiau – emocinių ir elgesio sutrikimų. 

Nepilnose šeimose augančių vaikų 67 proc. 
pastebėtas sulėtintas vystymasis ir 58 proc. – di-
desnis akademinis atsilikimas. Blogiausia, kad šie 
vaikai 20 kartų daugiau patiria smurto! Bet kaž-
kodėl parlamentarė nusprendė, kad smurtas šei-
moje yra didžiausia vaiko problema...

kaip didžiausią rūpestį vaikais 
r.Šalaševičiūtė iškelia valstybinės rūpybos 
modelį. Žinoma, jaunoms šeimoms trūksta 
darželių, vaikų užimtumo po pamokų ir kt., bet 
ar tai vaikui gali atstoti šeimos rūpestį, ar jam 
geriau papulti į vaikų namus?

Beje, vaiko ar senelio išlaikymas valdiško-
je rūpybos įstaigoje kainuoja 2,5-3 tūkstančius 
litų per mėnesį. Už tokius pinigus šeimoje ga-
lima būtų ir vaikais pasirūpinti, ir dar dauge-
lį kitų problemų išspręsti. Pagalba konkrečiai 
šeimai, bet ne mistinei, kur du vyrai turi apsi-
spręsti, kuris iš jų – mama, o kuris – tėtis, yra 
teisinga valstybės kryptis.

Žinant, kad valdančiojoje koalicijoje nuo-
monės šiuo klausimu yra įvairios, premjerui 
skubiai reikia steigti dar vieną darbo grupę. 
kitaip koalicijos socialinė politika klaidžios 
aplink vieną pušį, taip ir nesuprasdama, kas 
lietuviui yra šeima, nors daugeliui mums nuo 
amžių tas aišku.
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konservatoriams dažnai priekaištaujama 
dėl to, kad jie kalba tik viduriniajai pasiturin-
čiai miestų klasei, nerodydami deramo jautru-
mo nuskurdusiai provincijai. Todėl mes esą ir 
pralaimėjome rinkimus.

Neimsiu čia ginčytis (o galėčiau) nei su 
„pralaimėjome“, nei su „todėl“, tik pastebėsiu, 
kad mane visada stebino toks argumentas 
ir toks mąstymo būdas. ar nuo demonstra-
tyvaus jautrumo skurde gyvenantiems žmo-
nėms tampa geriau? Gal jie trumpam geriau 
pasijunta patikėję, kad netrukus minimali alga 
bus 1509 ar 1800 litai, kad netrukus tereikės 
pajudinti pirštą, ir štai genialių, „giniruojančių 
ikonomistų“ DP ir TT dėka docento algai pri-
lygstantis mma – šmaukšt ir į kišenę? 

Tačiau miražas netruks išsisklaidyti, ir to-
kia greita „giniruojančia“ gerove įtikėję žmo-
nės pasijus tik dar labiau apleisti, dar labiau 
be vilties. Nemanau, kad jautrumas yra ir už-
simerkus tvirtinti, kaip mėgsta socialdemokra-
tai, kad „Svarbiausia – žmogus“. Tačiau kaip tas 
svarbusis žmogus turėtų išsikapanoti iš skur-
do, jie nepraneša, tik pradeda mykti kažką apie 
„didinsim – gerinsim – skatinsim“.

Tačiau tai nereiškia, kad skurdas nėra rim-
ta problema, rimtas iššūkis tiek visuomenės 
darnai, tiek ekonomikos augimui (suvokiamas 
skurdas – tikras ar menamas – yra svarbus sti-
mulas emigruoti). Galiausiai – tai grėsmė de-

m.adomėnas. kaip išbristi iš 
skurdo? 10 paprastų žingsnių

mokratijai ir valstybingumui, nes sudaro pa-
lankią terpę veistis populistinėms partijoms, 
kurios minta iš to, kad „užaukština“ nepasitu-
rinčių gyventojų lūkesčius, o jiems neišsipil-
džius semiasi stiprybės iš nusivylimo, pagie-
žos, susvetimėjimo nuotaikų. Panašų žaidimą 
lietuvoje žaidžia ir socialdemokratai, savo 
valdymo laikais didindami skurdžiau gyvenan-
čių žmonių priklausomybę nuo valstybės per 
pašalpas ir išmokas, įtvirtindami paternalisti-
nės valstybės globos struktūras, kurių netekti 
bijantys valstybės „klientai“ norom nenorom 
balsuoja už juos maitinančią „valstybės auklės“ 
ranką. jau nekalbu apie „skurdo rato“ formavi-
mąsi, kai užauga ištisas iš pašalpų gyvenantis 
sluoksnis, subkultūra, kuri nė nežino, kas yra 
darbas, aspiracijos ir atsakomybė už save. ma-
čiau tą „skurdo ratą“ europos gerovės valsty-
bių šerdyje; lietuvoje tai dar palyginti jaunas, 
tačiau spėriai šaknis įleidžiantis reiškinys.

Tiesą sakant, konservatoriai jau yra atli-
kę vieną labai svarbų darbą kovoje su skurdu: 
didžiausios šimtmečio ekonominės krizės aki-
vaizdoje jie neleido valstybei subankrutuoti, 
nors buvo paveldėję (kitaip negu estijoje ar 
latvijoje) iššvaistytą iždą ir švaistūnišką biu-
džetą. kad ir kaip galvotum, tai esminė apsi-
saugojimo nuo skurdo prielaida. Būta ir toles-
nių veiksmų – sukurtos smulkias ir vidutines 
įmones, šeimos verslą remiančios priemonės. 

Penkiose pilotinėse savivaldybėse įgyvendin-
tas paramos skirstymas per bendruomenę ir 
reikalavimas pajėgiantiems už bedarbio pašal-
pą šiek tiek atidirbti jau sutaupė dešimtis mi-
lijonų litų ir daugybę žmonių grąžino į darbo 
rinką. Tačiau to negana.

Be abejo, reikalinga skurdo mažinimo 
veiksmų programa. Būtina kryptinga regio-
ninė politika, kuri išspręstų nuolatinį ydingą 
ratą, kai provincijoje trūkstant darbo vietų 
nebelieka kvalifikuotos ar bent šiaip pajėgios 
darbo jėgos, o be jos neateina investicijos, nes 
neįmanoma sukurti darbo vietų, ir t.t. ją būti-
na derinti su tokiais socialinės politikos instru-
mentais, kaip minėtas paramos skirstymas per 
bendruomenes ir visa aibė kitų tikslinių instru-
mentų. reikia ir švietimo priemonių – tačiau 
tam turi keistis ir pats bendrojo ugdymo turi-
nys bei dvasia. Dabar švietimas nuo egzaltuo-
to aikčiojimo, kokie visi vaikai iš prigimties ga-
būs, kūrybiški ir iniciatyvūs, kad net pažymių 
pradinėse klasėse negalima rašyti, mat esą 
nedera gniuždyti spontaniškumo, tereikia tik 
jiems leisti skleistis, per dvylika metų palaips-
niui pereina prie dejavimų, kad per visus tuos 
metus mokykloje vaikai ne kažin ką teišmo-
ko, ir neaišku, ką toliau su jais daryti (nemaža 
dalis eina į universitetus, kur kiek pavėluotai 
mokomi rašyti ir skaityti). Tuo tarpu didžioji 
dauguma mokyklų turėtų kelti sau kur kas pa-
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prastesnį, bet drauge ir sunkesnį uždavinį, kurį 
taikliai vienu sakiniu yra suformulavęs Dovy-
das Skarolskis: „ar lietuvos mokyklos yra įga-
lios paruošti skurdžių šeimų vaikus tam, kad 
jie nebegyventų tėvų skurde?“ koordinuo-
tai veikiant šiomis trimis kryptimis – vykdant 
kryptingą regioninę politiką, taikant apgalvo-
tų socialinių-ekonominių stimulų bei sankcijų 
paketą, galiausiai, užsiimant tikslinga švietimo 
veikla ir viešosios nuomonės formavimu, – per 
dešimtmetį galima pasiekti išties svarbių ilga-
laikių, struktūrinių poslinkių mažinant skurdą.

Tačiau – tačiau jokio tokio teigiamo po-
slinkio neįvyks, jeigu tokios valstybės pastan-
gos nesulauks atsakomojo veiksmo iš pačių 
skurde gyvenančių žmonių, jeigu orumas, 
savarankiškumas, atsakomybė ir aspiraci-
ja netaps viešosios nuomonės dominante ir 
skurstančių sluoksnių savimonės dalimi. Vals-
tybė neturi instrumentų, kuriais galėtų iš-
traukti žmones iš skurdo, jeigu jie tam nededa 
pastangų. Netgi dar daugiau – didžioji dalis 
valstybės taikomų skurdo mažinimo priemo-
nių (pvz., įvairūs stimulai ir sankcijos, švietimo 
priemonės) skirta pirmiausia sužadinti aspira-
cijas pačiuose žmonėse ir sukurti savarankiško 
veikimo įgūdžius. Iš pirmo žvilgsnio šis faktas 
nuteikia pesimistiškai – vargu ar kas pradės 
keistis, kol nepradės keistis žmonių mentalite-
tas, o tai, kaip žinoma, slegiančiai lėtas proce-
sas. 

antra vertus, į tokią padėtį galėtume 
žvelgti optimistiškai, kaip į galimybę – mat 
norint, kad kas nors pradėtų keistis, visiškai 
nebūtina laukti, kol iš valdžios pasitrauks soci-
aldemokratai ir populistai, suinteresuoti išsau-
goti nuo valdžios malonės priklausomą skurdo 
klasę. ronaldas reaganas, kurio gimtadienį ką 
tik šventėme, mėgdavo cituoti šiaipjau ne itin 
konservatyvaus autoriaus Thomaso Paine’o 
žodžius: „mes turime tai savo galioje – pasaulį 
pradėti vėl iš naujo“. jau dabar bendruomenių, 
šeimų iniciatyva, atskirų asmenų veiksmais 
gali prasidėti skurdo įveikimas ir tie pokyčiai, 
kurie ves į kitokios socialinės tikrovės kūrimą, į 
lietuvos visuomenės audinio regeneraciją.

Todėl toliau pateiksiu dešimt paprastų 
priemonių, kurių dėka žmonės gali išvengti 
skurdo arba iš jo išbristi. Tiek ilgalaikė žmoni-
jos patirtis, tiek naujausios šioje srityje dirban-
čių mokslininkų ir analitinių centrų įžvalgos 
sako, kad į skurdą šiuolaikinėje Vakarų visuo-
menėje daugiausia veda penki keliai: šeimos 
suirimas, švietimo nesėkmė, bedarbystė bei 
ekonominis nesavarankiškumas, priklausomy-
bės, prasiskolinimas. juos eliminavus išnyksta 
ir skurdas.

Taigi, pradedame.
1. mokykis. mokymasis nereiškia bega-

linio suolo trynimo kokioje nors „diplomų 
kalvėje“ su viltimi išsitarnauti iki eilinio berei-
kalingo teisės ar vadybos diplomo ir jį gavus 
giminių dėka įsitaisyti valstybės tarnyboje iki 
gyvos galvos. Tai reiškia siekti žinių ir tikro iš-
silavinimo vidurinėje mokykloje, siekti įgyti to 
nepaliaujančio žingeidumo bei akiračio platu-
mo, kuriuo pasižymi civilizuotas žmogus. Tai 
reiškia norą būti ne blogesnis, negu bendra-
amžiai, ir juos pralenkti. mokymasis reiškia ga-
limybę nebūti susaistytam šeimos padėties ir 

įpročių, bet aspiraciją siekti daugiau, kad tuo-
met pats galėtum padėti aplinkiniams. moky-
masis – tai ir tikros laisvės pagrindas: suvoki-
mas, kad svarbiausia pareiga yra sau pačiam 
– pareiga tobulėti, ieškoti to, ką gyvenime nori 
daryti, kam jauti pašaukimą ir turi gebėjimų, o 
ne gyventi taip, kaip liepia aplinka, bendraam-
žiai, populiarioji kultūra. 

Galiausiai mokytis reiškia ir labai papras-
tą dalyką – jeigu jautiesi atsidūręs gyvenimo 
akligatvyje, be darbo ir perspektyvų, eik ir mo-
kykis: įgyk naują specialybę, išmok užsienio 
kalbą, išmok naudotis kompiuteriu ir t.t. Tam 
yra perkvalifikavimo centrai, bibliotekos, ga-
liausia –, internetas su savo beveik begaliniais 
resursais. Niekas, kas moka skaityti, nėra pa-
smerktas skurdui. Išmesk televizorių ir įsivesk 
internetą – pastarajame ne mažiau šlamšto, 
negu pirmajame, tačiau jis skatina visai kitokį, 
aktyvų, o ne pasyvų santykį su tikrove: nerei-
kia laukti, kol tau praneš reikiamą informaciją, 
gali pats greitai ją susirasti. 

2. Sukurk ir išsaugok šeimą. Socialinė sta-
tistika liudija, kad būtent stabili, santuokoje 
gyvenanti šeima yra veiksmingiausias eko-
nominės gerovės generatorius (o ne tiesiogi-
nės užsienio investicijos, struktūrinių fondų 
parama, naudingosios iškasenos ir pan.). Ir 
atvirkščiai – skurdo klasės formavimasis prasi-
deda nuo santuokinės šeimos struktūrų irimo. 
jungtinėje karalystėje 1995-2005 m. vykdyti 
tyrimai rodo, kad santuokoje gyvenanti šeima 
vidutiniškai sukaupia iki 200 kartų daugiau 
turto, negu kitokie santykių modeliai. Nieko 
nuostabaus – šeima kuria tarpusavio atsako-
mybę ir pareigas vienas kitam. Tai tiesiogiai 
skatina dirbti, išlaikyti darbą ir protingai elgtis 
su gaunamu atlygiu (pavyzdžiui, nupirkti vai-
kams knygučių ar maisto, parnešti žmonai, o 
ne pragerti). Santuoka yra ilgalaikis įsipareigo-
jimas, dažnai tai ilgiausiai gyvenime trunkan-
tis kontraktas, mokantis susitarimų laikymosi, 
pareigingumo bei daugelio kitų vertybių, svar-
bių visais gyvenimo atvejais.

3. eik į bažnyčią (arba sinagogą, arba ke-
nesę – tai ne religinio, o socialinio pobūdžio 
priesakas). Be bažnyčios kaime savaitgalį nėra 
nieko, tik televizorius ir alus. Be to, parapijos 
bendruomenė dažnai yra vienintelė pilietinės 
visuomenės forma – dalyvavimas jos gyveni-
me skatina socialinį aktyvumą, dalyvavimą 
viešajame gyvenime, kuria vertingus horizon-
talius bendruomeninius ryšius ir didina sociali-
nį kapitalą. Be to, tai vertybinė aplinka, propa-
guojanti asmeninės atsakomybės, darbštumo, 
pareigos vertybes – visa tai, ko reikia ir darbo 
rinkoje.

4. Susirask darbą ir jį vertink. Nepavyks 
savo kaime – važiuok į artimiausią mieste-
lį, nerasi miestelyje – važiuok į rajono centrą, 
nepavyks ten – važiuok į Vilnių. Galiausiai vis 
tiek rasi. Žinoma, jeigu nuoširdžiai ieškosi – o 
ne tam, kad prieš save, artimuosius ir darbo 
biržą pasiteisintum: „Bandžiau, ieškojau, nieko 
neradau“. radus darbą reikia jį išlaikyti – ne-
sielgti taip, tarsi darytum malonę darbdaviui 
jam dirbdamas. Žmogus, turintis pastovų dar-
bą, šiuolaikinėje europos visuomenėje beveik 
automatiškai tampa vidurinės klasės nariu. So-
cialistai vis dar klaidinamai kalba apie „viduri-

nę klasę“ ir „dirbančiuosius“ (ar „darbo klasę“) 
kaip apie du atskirus dalykus. Tuo tarpu Va-
karų visuomenės jau seniai skaidosi į „dirban-
čiuosius“, kurie yra ir vidurinė klasė, „nedirban-
čiuosius“ – skurdo ir socialinės atskirties klasę, 
ir turtinguosius – tuos, kuriems nereikia dirbti, 
kad išgyventų (nors kartais jie tą daro).

5. mesk gerti. jau nekalbu apie narkoti-
kus.

6. atsisakyk minties greitai, vienu mostu 
praturtėti. orientacija į greitą praturtėjimą ne-
skatina nuosekliai dirbti ir stengtis kasdieny-
bėje, o tai vienintelis patikimas būdas pasiek-
ti gerovę. Nustok žaisti milijonus žadančiose 
loterijose: tai kvailumo mokestis, kurį vargšai 
sumoka protingesniems (daugiausia loterijose 
dalyvauja mažesnių pajamų žmonės). liaukis 
svajoti apie žvaigždės ar modelio karjerą, vog-
ti, vežti kontrabandines cigaretes, prekiauti 
narkotikais – gresia užsimušimas automobily-
je, lekiančiame per laukus be šviesų, tapimas 
prostitute ar narkomanu. Neatidėliok tapimo 
padoriu žmogumi: „Na va, prasuksiu šitą rei-
kaliuką, ir jau gyvensiu pagal įstatymus“. Taip 
niekada neįvyks. 

7. Nenorėk nieko gauti veltui – gyventi iš 
pašalpos, sufalsifikuoto invalidumo. manaisi 
labai gudriai prasisukęs, tačiau iš tiesų tokie 
pagudravimai užkerta kelią rimtoms pastan-
goms ir rimtam uždarbiui, įklampina sukčiavi-
mo rate. Iš pašalpų dar niekas nėra praturtėjęs. 
Neišleisk daugiau negu uždirbi, netikėk greito-
mis paskolomis, ateities pagerėjimo pažadais 
ir iliuzija. Turi tiek pinigų, kiek turi. 

8. Neremk populizmo ir išlaikytinių kultū-
ros: tai suėda bendrąsias lėšas, kurios galėtų 
būti panaudotos infrastruktūrai kurti ir darbo 
vietų atsiradimui skatinti. Nebalsuok už tuos, 
kurie žada sutvarkyti gyvenimą už Tave, žada 
nerealią minimalią algą, išmokas, pensijas ir 
pan. 

9. liaukis remti korupciją – keli Tavo lai-
mėti litai perkant kontrabandines cigaretes 
ir benziną valstybės mastu virsta milijoni-
niais nuostoliais, nuo kurių prastėja viešosios 
paslaugos ir labiausiai nukenčia skurdžiausi 
valstybės piliečiai (taip, Tu). jie virsta „kon-
trabandininkų kunigaikštystėmis“, kur vietos 
valdžioje įsitvirtinę korupcinės nusikalstamos 
grupuotės suinteresuotos laikyti žmones eko-
nomiškai nesavarankiškus, priklausomus nuo 
vietos valdžios malonių. Gyveni mieste ir viską 
sumoki už šildymą, kamuoja aukšti komunali-
niai mokesčiai? Nebalsuok už partijas ir asme-
nis, kurie sukuria abonentinį priklausomybės 
tinklą, komunalines paslaugas susižeria į savo 
rankas ir paskui dvigubai brangiau jas parda-
vinėja Tau.

10. Įgyk aspiracijų ir patikėk savo jėgomis. 
Susirask rolės modelį, gyvenimišką pavyzdį, 
į kurį galėtum orientuotis ir siekti įkvėpimo. 
Tegu tai būna ne kokia popžvaigždė ar pra-
sisiekęs oligarchas, bet realistiškas pavyzdys 
žmogaus, kuris savo pastangomis ir atkakliu 
darbu susitvarkė sau gyvenimą. Nesiorientuok 
į mažiausią praeinamą balą, į minimalų stan-
dartą ir minimalų atlyginimą, siek daugiau, 
net jeigu dabar turi tenkintis kukliu darbu. Tuo 
tikslu, jei reikia, grįžk į 1 punktą.

Daryk tai, ir Tau pasiseks. Pažadu.
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Iki šiol buvo priimta galvoti, kad lietuvos 
respublikos Seimas, atspindintis tautos valią, 
sudarytas paritetiniu visų įmanomų interesų 
atstovavimo pagrindu. ko gero, dažnas tokį Par-
lamento sudarymo principą ir šiandien pateiks 
kaip neginčijamą demokratinės išraiškos formą, 
kurios kvestionavimas turėtų būti apšauktas 
mažų mažiausiai neetišku.

Tačiau kuo toliau, tuo labiau neapleidžia 
jausmas, kad vos šimtą dienų dirbantis Seimas, 
prieš du mėnesius patvirtinęs XVI Vyriausybės 
programą bei ją įsipareigojusius vykdyti minis-
trus, jau šiandien nebeatitinka jo rinkusios tau-
tos lūkesčių. lūkesčių, kurie buvo teisėtai grįsti 
įvairiais pažadais naujų-senų „gelbėtojų“, kurie, 
viešai paniekinę ir pasmerkę buvusios valdan-
čiosios daugumos „nuodėmes“ ekonomikos er-
dvėje, įsipareigojo pašviesinti Saulės spindulius 
ir, užmarštin pasiuntę  branduolinės energijos 
šalininkų „erezijas“, sumažinti skurdo lygį, apmo-
kestindami progresiniais mokesčiais dar nespė-
jusį susiformuoti vidutinį socialinį sluoksnį – vi-
duriniąją klasę. 

Idėjos būtų neginčytinai kilnios ir sveikin-
tinos, o jų kritika pelnytai susilauktų didžiosios 
lietuvos gyventojų, išrinkusių šios sudėties 
Seimą, dalies nepasitenkinimo ir visuotinio pa-
smerkimo. Bet neatsitiktinai tai sakau tariamąja 
nuosaka, nes iki šios dienos esamasis laikas taip 
ir neatėjo... maža to, Seimas dar praėjusių metų 
gruodžio mėnesio viduryje, absoliučia balsų 
dauguma priėmęs XV vyriausybės parengtą 
valstybės biudžeto projektą, praktiškai pripažino 
„buvusiųjų“ teisingą politiką bei jos vykdomas 
programas. Tuo metu aš, kaip profesionalios po-
litikos naujokas, naiviai tikėjau, kad kažko nesu-
prantu, nes sveiku ir racionaliu protu šio reiškinio 
sau paaiškinti nesugebėjau. 

Tačiau šiandien, ko gero, ir gimnazistui, 
besidominčiam politikos procesais, nesudėtin-
ga pamatyti, kad visos šios sumaišties priežas-
tis – paprasčiausia nekompetencija, pridengta 
dar aukštosiose partinėse mokyklose tobulai 
įsisavintu „moksliniu populizmu“. ko verta vien 
kultūros ministro paieškos istorija, tapusi puikia 
medžiaga satyriniam feljetonui! Beje, šis juokais 
paverstas valstybinio masto ir svarbos procesas, 
atėmęs brangų laiką, per kurį buvo galima tinka-
mai pasiruošti valdžios perėmimui, dabar atsi-
šaukia aidu, kuomet iki šiol nesugebėta užvesti 
gyvybiškai reikalingo kultūros tarybos mecha-
nizmo, kurio nebuvimas tiesiogine prasme stab-
do sklandų lietuvos kultūros ir meno įstaigų dar-
bą. Ir tai nėra mano asmeninė nuomonė, o citata 
iš lietuvos meno kūrėjų asociacijos Tarybos vals-
tybės vadovams skirto laiško, persmelkto susirū-
pinimu ir gresiančio pavojaus nuojauta. Šią orga-
nizaciją apkaltinti politikavimu ar pataikavimu 
kuriai nors politinei jėgai būtų itin sudėtinga...

Žinoma, kiekvienu atveju, kuomet stringa 
koks nors naujosios valdžios projektas, lengviau-
sia apkaltinti konservatorius, specialiai palikusius 

lietuvos respublikos Seimas: utopija ir realybė
Prof.  vytautas  Juozapait is
lr Seimo TS-lkD frakci jos  nar ys
Nacional inės  kultūros  i r  meno premijos  laureatas

tokius įstatymus ir kitokius spąstus, kad tik vi-
siems būtų blogiau... Tačiau ir vėl, netgi neturint 
daug politinės patirties, o tik pasidomėjus nese-
na istorija, kuomet 2008-aisiais į valdžią išrinktos 
centro-dešiniosioms idėjoms atstovaujančios 
partijos sugebėjo per tris pirmąsias Seimo dar-
bo savaites pataisyti kairiųjų vyriausybės paliktą 
valstybės biudžeto projektą taip, kad originalo jis 
nė iš tolo nepriminė. Beje, ši detalė ir išgelbėjo 
lietuvą nuo ekonominės komos, nes jeigu nau-
jai paskirta Vyriausybė būtų vykdžiusi anos dau-
gumos paliktą biudžetą, pasekmės būtų buvu-
sios pragaištingos. 

Vėlgi nieku gyvu nenoriu kritikuoti dabar-
tinės valdančiosios daugumos už jų pažiūras ar 
skleidžiamas idėjas. atvirkščiai, netgi  būdamas 
opozicijoje ir turėdamas savo požiūrį į aplinką bei 
gyvenimą, džiaugčiausi galėdamas jas kritikuoti 
ar ginčytis. Bet dabar randasi labai paradoksali si-
tuacija: kairiųjų vyriausybė, deklaruodama savo 
socialiai orientuotą programą, remiasi dešiniųjų 
parengtu biudžetu bei fiskaline politika ir vyk-
do jos planą! Ir, iškilus menkiausiai problemai 
ar nesusipratimui, nesigėdija suversti kaltę opo-
zicijai, kuri, beje, jau net šiame Seime ne kartą 
savo balsais gelbėjo situaciją priimant valstybei 
gyvybiškai reikalingas įstatymų pataisas, kai po-
zicija nesugebėdavo susitarti tarpusavyje, arba, 
demonstruodama neregėtą nedrausmingumą, 
nepajėgdavo užtikrinti Seimo narių dalyvavimo 
posėdyje. 

kas tai? Iššūkis, provokacija, ar paprasčiau-
sias nesuvokimas savo atsakomybės? Niekaip 
negaliu suprasti, kaip atsakingi žmonės, bemaž 
pusę metų tikinę lietuvos gyventojus, kad žino, 
kaip ir ką, agitavę prieš dainininkus, kaip nesuge-
bančius racionaliai mąstyti ir valstybiškai dirbti, 
rinkimų dienai patys nebuvo paruošę papras-
čiausių namų darbų?! Nejaugi „darbo grupių“ 
sudarymas, kurios taip pat nežada jokių revoliu-
cijų, ir bus aukščiausia deklaruoto rūpesčio Žmo-
gumi išraiškos forma? o jeigu jos nuspręs, kad 
iki šiol vykdyta politika buvo pati racionaliausia, 
ir pasirodys, kad nauji pažadai buvo tik rytme-
čio migla ar besisklaidantis, su realybe prasilen-
kiančių žodžių lengvą svaigulį sukėlęs dūmas? 
juk jau šiandien girdime ir švelnėjančią, arčiau 
racionalumo linkstančią Premjero retoriką, kuri 
vis dažniau disonuoja su lkP ir llkjS idėjomis 
auklėto lSDP sparno atstovų choru. Vis dažniau 
patys artimiausi koalicijos partneriai, nepaisyda-
mi turį problemų su teisėsauga, „darbiečiai“ stoja 
atviron konfrontacijon su savais ministrais ir jų 
vykdoma politika. Vien ko verta Seimo Sveikatos 
komiteto pirmininkės kalba, prieš kelias dienas 
pasakyta lietuvos medikų ir politikų apskritojo 
stalo diskusijoje Seimo konstitucijos salėje ir skir-
ta sveikatos apsaugos ministro veiklai, kurią ne-
dviprasmiškai jau įvertino lr Prezidentė. Taip pat 
vieša ūkio ministrės kritika Premjerui už tai, kad 
Vae akcijų valdymas perduotas Finansų ministe-
rijos žinion, tuo pačiu parodant, kad minėtoji pa-

reigūnė galimai netenka reikiamo pasitikėjimo. 
Na, o vėliausiai prisijungusio ketvirto brolio – 
lenkų rinkimų akcijos vado viešas „saviškių“ šan-
tažas dėl tautinių mažumų reikalavimų skubaus 
įteisinimo rodo ypač trapią būklę koalicijos, kuri 
buvo suformuota ne ideologiniu bei valstybės 
interesams atstovavimo principo, o labai siaurų 
interesų, kartais nusileidžiant iki asmeninių po-
reikių tenkinimo lygmens, pagrindu.

atkreipiu dėmesį, kad šie faktai, kurių čia 
paminėjau vos kelis, fiksuoti dar nesulaukus Vy-
riausybės veiklos, arba tiksliau, neveiklos šim-
tadienio, yra pačios valdančiosios daugumos 
komandos narių tarpusavio santykių ir darbų pa-
sekmė! Tai kas bus vėliau?! kita vertus, tokia pa-
dėtis jaudina bent jau tuos, kuriems ne juokais 
rūpi tolesnė valstybės raida. apmaudu, kad opo-
zicijos veikla nebetenka savo prigimtinės pras-
mės, nes dirbant tokiu režimu, kuomet neprii-
mami jokie sprendimai, Vyriausybė atima netgi 
teorinę galimybę kritikuoti, nes nėra ką... Iki šiol 
yra nesukomplektuota įvairių ministerijų vado-
vybė, jau nekalbant, kad niekaip neapsispren-
džiama dėl pagrindinių valstybės strategijos 
krypčių, blaškomasi tarp pragmatizmo instinktų 
valdomos oligarchinės sąmonės ir sąžinės liku-
čių veikiamos gležnos ideologinės pasąmonės. 

kita vertus, koalicijos stuburo vaidmenį at-
liekantys socialdemokratai, siekdami dominuoti 
politinėje arenoje, įsipareigojo savo partneriams, 
nepaisydami jų toli gražu ne visada su lietuvos 
respublikos pagrindiniu Įstatymu besikoreliuo-
jančių užmačių. Tad būtent jie yra pagrindinė de-
damoji, nulemsianti artimiausiu metu priimamų 
sprendimų turinį, kuris priklausys nuo to stuburo 
tvirtumo. Deja, užsienio reikalų ministro savivei-
kla, užsienyje atsiprašant už demokratiškai lietu-
vių Tautos išrinkto Seimo sprendimus, indikuo-
ja labai pavojingą situaciją, kuomet vykdomoji 
valdžia imasi atsakomybės vykdyti savarankišką 
ar galimai kitos valstybės primestą politiką. Tuo 
tarpu man neteko girdėti, kad tokia konkreti 
užduotis būtų suformuluota valstybės vadovės 
– Prezidentės, tiesiogiai atsakingos už vykdomą 
užsienio politiką. Taip pat galiu paliudyti, kad 
neteko girdėti, jog lietuvos respublikos Seimas 
būtų įpareigojęs ministrą kaip nors pakomen-
tuoti galiojančius teisės aktus, o juolab savaip 
juos interpretuoti. Nebent tokios užduotys buvo 
slaptos. Bet tuomet ir atsiprašymas turėtų būti 
slaptas... 

Nepaisant visų čia išdėstytų aplinkybių ir 
faktų, viliuosi, kad lietuvos respublikos Seimas, 
atspindintis tautos valią bei sudarytas paritetiniu 
visų įmanomų interesų atstovavimo pagrindu, 
vis dėlto kada nors taps ne pašaipų, patyčių ir 
neapykantos objektu, o Tautos pasididžiavimo 
simboliu, kurio sprendimai ir priimami teisės ak-
tai nesuskaldys, o sutelks lietuvos bendruome-
nę darbams, kuriais didžiuosis mūsų palikuonys. 

Skamba neįtikėtinai...? 
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Dar prieš dešimtį metų kalbėti apie euro-
pos Sąjungos ir viso integracijos proceso pa-
baigą buvo šventvagiška. Viena vertus, didelė 
grupė šalių dar laukė bilieto į šį klubą, kita ver-
tus, neabejota, kad eS pasiruošusi veikiau sti-
printi savo pozicijas visose gyvenimo srityse, 
nei baimintis dėl gręsiančios mirties.

Šiandien viskas kiek kitaip. abejonių kelia 
šalių narių drausmė ir solidarumas, ne vieną 
reikia gelbėti lengvabūdiškai prašvilpusį eu-
ropietiškus pinigus, šalys veikiau pyksta viena 
ant kitos nei myli, skurdesnės skaičiuoja turtin-
gesniųjų pinigus ir derasi, kuriai daugiau pri-
klauso, ir taip toliau ir panašai. laikas pagalvo-
ti, gal išties integracijos projektas išsisėmė ar 
pasuko klystkeliais? jei taip kalbėtų priešai, sa-
kytume – propaganda, juk, palyginus su liku-
siu pasauliu, europoje dar labai gerai... Tačiau 
kai kažką panašaus kalba vienos didžiausių 
europos Sąjungos šalių premjeras, laikas su-
klusti. Britų salų vadovai rimtai abejoja (ir jau 
ne pirmą kartą), ar jų gyventojams tikrai vieta 
kontinente.

Davido Camerono kalba gal ir nebuvo 
tokia lemianti ir tokia epochinė, kokią kažka-
da pasakė Winstonas Churchillis, pasižadėjęs 
ginti Britaniją visame pasaulyje, tačiau vien jau 
pasiūlymas surengti referendumą dėl jung-
tinės karalystės tolesnio buvimo Sąjungoje 
vertas dėmesio – pirmą kartą siūloma neprisi-
jungti, o atsiskirti. referendumas, žinoma, ne 
čia ir ne dabar, – tai galėtų įvykti apie 2017 me-
tus, – gali ir iš viso neįvykti, jei pasikeis aplin-
kybės. kai kas mano, kad tos aplinkybės – viso 
labo nuolaida britams, o pats referendumas 
– tik smulkus šantažas, tačiau kur kas daugiau 
yra manančių, kad tai rimtas bandymas iš nau-
jo spręsti visos europos likimą. Tikimės, kad 
britai mūsų nepaliks, tiesiog ras pretekstą re-
ferendumo išvengti. Viskas dar gali pasikeisti „į 
gera“, dar daug laiko, bet įvykiai gali keistis ir „į 
bloga“, tam irgi laiko pakanka. Galima ginčytis, 
ar tai britaniškas projektas, ar tik konservato-
rių išmonė, ar kur kas daugiau. Pasakyčiau, kad 
kur kas daugiau. Nesu tikras, kad jie teisūs, bet 
reiškiu pagarbą britams ir konservatoriams už 
nepasinaudojimą galimybe patylėti.

kad suprastume, kuo čia dėti konservato-
riai, pabandykime europos integracijos raidą 
suskirstyti į kelis „partinius“ etapus.

Niekas neabejoja, kad integracijos pradžia 
buvo krikščioniškai demokratiška, su nemažu 
konservatyvumo prieskoniu. Po antrojo pa-
saulinio karo svarbiausi dalykai buvo ne kokia 
nors politinė sąjunga, o bendras Vakarų euro-
pos saugumas, regiono sutvarkymas ir sovietų 
grėsmės sulaikymas. Siūlymai, beje, vienas už 
kitą radikalesni, įskaitant prancūzų siūlytą kari-
nę sąjungą ir jungtinių europos valstijų viziją, 
kurią ištarė jau minėtas Churchillis.

Pirmasis integracijos periodas laikytinas 
sėkmingu todėl, kad integracijos idėja prigijo, 

Davido Camerono kalbėjimai ir mūsų 
nerimas dėl europos ateities
D r.  egidijus  vareik is

o stalinistinės socialistinės revoliucijos ekspor-
tas nepavyko, tačiau po kelerių metų europos 
bendrija ėmė skęsti vadinamoje eurosklerozė-
je, tiesiog nebežinodama, ką daryti toliau.

Tuomet prasidėjo socialistų valdymu pa-
ženklintas integracijos laikotarpis. Socialde-
mokratai, tapę didžiausi ir įtakingiausi ben-
drijoje, ėmė didinti biudžetą, įvedinėti vis 
daugiau sutartų reguliavimo mechanizmų, o 
tam reikėjo ir biurokratijos ir bent jau dalinės 
centralizacijos. Taip atsirado visokie „Delorso 
paketai“, didėjančios išmokos žemės ūkiui ir 
visa ta didelė pinigų paskirstymo mašinerija, 
kuri šiandien mus ir džiugina (pinigų juk yra), 
ir slegia (baisi konkurencija, biurokratija, pa-
gunda nusikaltimams ir nesusipratimai). Gerai, 
kad atsirado bendrų pinigų, blogai, kad jų ga-
vimo būdas pats nenašiausias – socialistiškai 
perskirstant.

Nors socialistus vėliau išstūmė jau minėti 
krikdemai-konservatoriai, jie pasirinko tikriau-
siai ne patį geriausią kelią – ne visai tikrą „poli-
tinį korektiškumą“. konservatoriai ne kovojo su 
socialistais ir liberalais, o veikiau susitarė dirbti 
kartu bendram labui. Skamba lyg ir neblogai, 
tačiau įvyko ne skirtingų vertybių sinergija, o 
veikiau jų atsisakymas, politika ėmė virsti tie-
siog administravimu. Vadinamieji administra-
ciniai gebėjimai tapo svarbesni už sugebėjimą 
gyventi moraliai.

Panašias nuotaikas europos klube rado-
me ir mes, pravėrę jo duris. Viskas ten gražu, 
harmoninga ir suderinta, be abejonės, viskas 

mums naudinga ir reikalinga, nors kažkaip ne 
taip, kaip tikėjomės.

o kas toliau?
rinkiminės ir porinkiminės nuostatos 

rodo, kad dideliu greičiu ritamės į populistinės 
politikos etapą, kuriame politikai pataikauja 
ne vieni kitiems, o vadinamiems „žmonėms 
iš gatvės“ – publikai, kuri nori vis daugiau tu-
rėti ir vis mažiau jaustis atsakinga... rinkėjų 
valia tampa absoliučia tiesa, kurią reikia vyk-
dyti, nors ta tiesa neretai tik saviapgaulė. ar 
ne tokią tendenciją simbolizuoja vis didesnis 
vadinamųjų nesisteminių ar „vieno klausimo“ 
partijų skaičius? Pratęsus populistinį laikotarpį 
galima susilaukti likimo, kokį patyrė senovės 
romėnai – „duonos ir pramogų“, – štai dėl ko 
europa žavi.

Populistinės europos piliečiai siekia ne 
kuo nors praturtinti sąjungą, bet reikalauja jau 
esančių turtų, ne kurti, bet vartoti... liūdna ir 
gėda, tačiau diskusijose apie europą savo ša-
lyje girdžiu beveik vien kalbas apie tai, kaip iš 
jos daugiau paimti, o ne ką nors jai duoti. Taip 
ir skęstame ginčuose – kas kiek moka, kas iš-
laidauja. jei klubas svarstys tik tokias temas, jo 
likimas liūdnas.

Britų elgesys šioje situacijoje nėra jau toks 
radikalus. Tai veikiau pasiūlymas stabtelėti ir 
susimąstyti, ar tikrai sukūrėme tai, apie ką sva-
jojome.

Davidas Cameronas paneigia Briuselyje 
populiarią tezę „viskas arba nieko“ – arba tam-
pame europos tauta, arba viskas žlunga. o ko-
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leidinys išeina kartą per savaitę.

dėl turi žlugti ekonominė sąjunga, jei negalioja 
politinė? Nebūtinai. Galima ir reikia stabtelėti 
nebūtinai ties europos tauta, galima stabtelėti 
ties tokia integracijos forma, kuri šiandien vei-
kia efektyviausiai. o politinė sąjunga, – galime 
rasti nemažai įrodymų, – veikia ne be trūku-
mų. Pasirodo, kad teiginys „daugiau europos“ 
ne visada yra neginčijamai geras. kapodami 
nacionalizmą neturime nukirsti tautiškumo; 
kovodami prieš fanatizmą, neturime paminti 
tikėjimo; norėdami būti turtingesni, neturime 
pamiršti solidarumo su kenčiančiais. Ir jokie 
administraciniai gebėjimai neatstos jausmo. 
Tad jausmą gerai būtų palikti kiekvieno sąži-
nei, o ne perkelti į mažai ką sakančias sutartis. 
Tad gal ir nereikia „daugiau europos“? Gal dau-
giau politinės sąžinės?

Pripažinkime, kad pastarųjų metų sutar-
tys buvo gerokai skubotos ir pritemptos, jos 
prognozavo ramų ir neproblemišką pasaulį ir 
„istorijos pabaigą“, o pasaulis juk pilnas pro-
blemų. Įspėjamieji signalai buvo prieš kelerius 
metus nepavykę referendumai Prancūzijoje, 
Nyderlanduose ir airijoje, aktyvus Čekijos eu-
roskepticizmas ar Vengrijos grįžimas prie tra-
dicinių, nors gerokai pamintų vertybių. Vaiz-
delis sudėtingas.

Nepaisant to, kad mums visada buvo ge-
riau prisijungti prie kad ir netobulų sutarčių, 
nei nesijungti, trūkumų galėjome pastebėti 
visai nesunkiai. Politinė sąjunga lietuvai išties 
nėra blogai, tačiau blogai funkcionuojanti po-
litinė sąjunga, ypač ciniškai sandoriaujanti su 
nedemokratišku pasauliu, gali pakenkti. juk 

dauguma dabar esančių pretenzijų kyla kaip 
tik iš politinės sąjungos funkcionavimo pro-
blemų. Nereikia bijoti politinės sąjungos kaip 
idėjos, nereikia bijoti federalizmo. Viena ir kita 
yra decentralizuojančios politinės idėjos, kaip 
tik padedančios išlikti ir suklestėti tokiems 
kaip mes. europos politinis vienijimasis yra 
dėsningas europos raidos procesas, jei jis na-
tūralus, o ne sugalvotas taip, kaip moko kokia 
nors nebūtinai teisinga teorija. lietuvai reikia 
integruotos europos, reikia joje būti, tačiau ne 
paslaptis, kad atsiranda jausmas, jog geroje 
kompanijoje, kurios neniekiname, jaučiamės 
ne taip komfortabiliai, kaip tikėjoms. lietu-
va pirmą kartą taip toli Vakaruose, ir tai labai 
gerai – matome, kaip gerąja prasme skiriamės 
nuo nespėjusių su mumis į tą patį traukinį.

lietuvoje, deja, europos ateitimi domima-
si per mažai. reakcija dažniausiai yra panaši į 
džiaugsmą dėl to, kad kažkas kažką kritikuo-
ja... o koks gi lietuvos interesas – eS griūtis, 
populistinė ateitis griebti iš maišo, kol jis dar 
populistinis ar konservatoriškas scenarijus?

Diskusija, jei ji prasideda, neturi būti nei 
per daug teorinė (neva, tai ne mūsų reikalas), 
nei labai fatališka (ach, mes negalime sau leis-
ti atskiros nuomonės kaip britai). Gal tai lėmė 
Vytauto Didžiojo epochos klaidos, kad šian-
dien esame mažesni už kažkokius britus? la-
bai jau paika manyti, kad kokia nors šalis daro 
ką nori. Niekas nerašo pasaulio raidos scenari-
jaus su sau laiminga pabaiga, tad istorija ne-
sibaigia. Britai, beje, nemano, kad gali išnykti 
sužlugus integraciniam projektui. Ir jie teisūs. 

lietuviai mano, kad be europos gali tapti len-
gvu rusijos grobiu, ir yra taip pat teisūs. Netu-
rime tapti rusijos įkaitais, nes tai nėra kurianti 
teorija. rusijai blogai ne tada, kai jai „atsikirti-
nėjama“, o kai gyvenama parodant, jog ne ji 
priima sprendimus, tiesiog nekreipiant dėme-
sio į jos gąsdinimus.

Tad mums reikia integruotos europos, ku-
rioje svarbiausia būtų ne pinigai ir žinojimas, 
kaip juos pasiimti. Svarbiau žinojimas, kaip no-
rime gyventi, kad vakarais jaustumės dorai pa-
vargę, o ne kieno nors sąskaita gerai privalgę. 
Galiausiai sutvarkius europą racionaliai ir pro-
tingai, bus išties „daugiau europos“.

Davidas Cameronas nepatylėjo, o mes ne-
verkime. Išgirdome išties konservatyvią kriti-
ką, į kurią verta įsiklausyti.... ir netylėti.
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