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Lietuviškas centras ir jo 
politinės implikacijos 

Kalbėdami apie Lietuvos poli
tiką šiandien, turime prisiminti, 
kad jos veidas pastaraisiais me
tais nuolat ir labai greitai keičia
si. Padėtis, kurią turėjome prieš 
dvejus metus visai pasikeitė šian
dien, ir už dvejų metų bus vėl 
kitaip. Susigrupavimas, partijų 
populiarumas ir asmenybių ver
tinimas keisis. Tuo labiau, kad po 
pačių didžiųjų ir nelauktų po
kyčių politiniame spektre mes 
ir vėl galime ateityje pama
tyti nemažiau drastišką, politinį 
pakitimą. Užtat žvilgsnis į centrą 
šiandieną yra trumpalaikės ver
tės, nes jo situacija ateityje ti
kriausiai keisis, kaip keisis visa 
politinė padėtis. 

Galvodami apie centrą, iš pat 
pradžių turėtume atpažinti, apie 
kokį centrą kalbame. Vien kriti
kavimas abiejų pusių vienodai — 
ir dešiniųjų, ir kairiųjų, dar 
nepadaro centristo, jei toks 
asmuo neturi tinkamai išvystytos 
savo paties politines ideologijos. 
Jis gali būti vadinamas nuosai
kiu, neutraliu ar kompromisų 
ieškančiu Lietuvos labui, bet 
kada kyla įvairių problemų išri
šimui laikas, tada centristas turi 
būti pasiruošęs pristatyti savo 
gerai išdirbtus atsakymus pagal 
tam tikrą daugiau ar mažiau nu
sistovėjusią, savitą pasaulėžiūrą. 

Šiandien daugelis pavadintų 
centru tuos, kurie laikosi neutra
liai darbiečių ir dešiniųjų pozicijų 
atžvilgiu. Tas, žinoma, neturi nie
ko bendro su ideologinėm nuosta
tom, liečiančiom viešojo gyveni
mo struktūrą ar ekonominę kraš
to sistemą. Centro sąjungos asme
nybės, kaip Ozolas ar Bičkaus
kas, turi nemažą piliečių pasiti
kėjimą todėl, kad jie vienodai ver
tina tiek kairės, tiek dešinės 
pasisakymus ir veiklą, nors 
dažnai pasirodo neturį stiprios 
savitos pasaulėžiūrinės bazės, 
kad ir skelbdamiesi esą u i libera-
listines idėjas. 

Užtat atrodytų, kad Lietuvos 
Liberalų sąjunga visai teisingai 
laiko save esančiais dešiniųjų 
pusėje, o vadinami centristai nori 
būti neutraliais ir labiau pragma
tiškais politikais. Iš to matyti, 
kad kas buvo centristas Aukš
čiausiojoje Taryboje, pasiliko toks 

* Pastabos per simpoziumą „At
viras ar uždaras centras Lietuvos 
politikoje" Santaros-Šviesos suvažia
vimo metu, 1994 m. rugsėjo 9 d. Le-
mont, Illinois. 

ir šiandieną, nors tada dirbo 
Liberalų frakcijoje. Glaveckas, 
Kvietkauskas, Kumža, Leščins
kas, Lubys, Morkūnas, Pikturna, 
Tamulis, Valatka ir Vilkas buvo 
nuosaikūs ekonominiai liberalai. 
Dabartinei Lietuvos liberalų są
jungai vadovauja ideologiškai 
aiškesnės jėgos ir drauge politiš
kai dogmatiškesnės. Aukščiau
siosios Tarybos deputatai buvo ne 
tik už ekonominį liberalizmą, bet 
ir už lietuviškų tradicijų išlaiky
mą, kas implikuoja, jog nemažai 
tuometinių liberalų nusiteikimų 
buvo pajungta senai lietuviškai 
galvosenai apie moralę, religiją, 
teisę, aplamai visą viešąjį krašto 
gyvenimą. Nepaisant šitos gana 
nuosaikios ir gerai paruoštos po
litinės ideologijos, tuometiniai 
liberalai — centristai skaudžiai 
pralaimėjo. Gaila, nes jie buvo 
vieni iš mažiausiai demagogiškų 
ir daugeliu atvejų dalykiškiausi. 

Aiškėja balsuotojų nusiteiki
mas, rodantis, jog daugiausia dar 
yra pasilikęs noras klasifikuoti 
politikus ne pagal jų siūlomas 
programas, bet pagal tai, kaip jie 
nusistatę buvusių komunistų — 
darbiečių atžvilgiu. Yra dešinieji, 
kurie dažnai nieko gero nemato, 
ką daro darbiečiai; darbiečių sim-
patikai, kurie visus dešiniuosius 
laiko primityviais politikais, ir 
neutralieji, kurie šiandieną yra 
vienodai nepatenkinti ir tais, ir 
tais. 

I centrą galime pažiūrėti iš 
pozicinio ir iš ideloginio taško. 
Liberalų sąjunga yra labai tei
singai pasisakiusi, jog ideologiš
kai yra dešinėje. Kelios kitos par
tijos neranda reikalo pasirodyti 
ideologiškai dešinės, kairės ar 
centro, o tik užima pro- ar anti-
darbiečių pozicijas. Pavyzdžiui, 
Vakarų akimis žiūrint, krikščio
nys demokratai savo požiūriu į 
ekonomiką būtų centro kairėje, 
o viešosios tvarkos atžvilgiu 
stipriai dešinėje. Savo pozicija jie 
yra irgi dešinėje. 

Atrodo, kad Centro sąjunga siū
lo nuosaikų liberalizmą, panašų 
į Aukščiausiosios Tarybos frak
cijos, su sušvelnintu kapitalizmu. 
Tokia programą, kuri dabar, pa
vyzdžiui, Lotynų Amerikoje iden
tifikuojama kaip neoliberalizmas. 
Toks ideologinis centras bent 
prieš dvejus metus neturėjo pa
sisekimo mūsų balsuotojų eilėse. 
Atrodo, kad lietuvis politikoje 
nesidomi liberališkai nusiteiku 
šiais. Jis tokiais, pripažinkime. 

MIRTIS PASIŠA UKĖ SA VO DAINIŲ 
Keli žodžiai 

Juozui Girniui atminti 
Gimęs 1915 m. gegužės 23 d. 

Sudeikiuose prie Utenos, šių me
tų rugsėjo 13 dieną Bostone užge
so Juozas Girnius. Apie šį didį 
žmogų galima kalbėti įvairiais 
požiūriais. Jis buvo filosofas, — 
būties, žmogaus, mirties, laisvės, 
tautiškumo, krikščionių atsako
mybės temomis parašęs bene 
reikšmingiausius lietuvių kalba 
sukurtus veikalus. Jis buvo re
daktorius ir enciklopedistas, iš-
puoselėjęs kultūros žurnalą Aidai 
ir išeivijos Lietuvių enciklopediją. 
Jis buvo visuomenininkas, puo
šęs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, Ateitininkų ir Fronto bi
čiulių sąjūdžius. J is buvo šeimos 
tėvas, su žmona Marija išugdęs 
tris mokslui, minčiai ir darbui 
naudingus sūnus. Taip Juozas 
Girnius ne tik skelbė, bet ir savo 
gyvenimu įkūnijo ateitininkiš-
kuosius katalikiškumo, tautiš
kumo, inteligentiškumo, visuo
meniškumo, šeimyniškumo prin
cipus. 

Prieš trisdešimt metų Juozas 
Girnius išleido savo stambiau
siąjį filosofijos veikalą — apie 
mirtį, šią savaitę sesulė Mirtis 
atėjo pasiimti savo dainiaus. Ano
je knygoje jis rašė taip: ,,Pagal 
Platoną, t ik ra i atsidėjusieji 
filosofijai rūpinasi tik tuo, kaip 
reikia tinkamai mirti. Tikroji 
išmintis slypi pasiruošime mir
čiai, ir pagal tai filosofija yra 
menas sutikti mirtį tinkamai 
pasiruošus. Užuot besibaiminus 
mirt ies, filosofų didybė yra 
tinkamai mirti, kaip Sokratas pa
liudijo savo mirtimi". Ir toliau 
Juozas Girnius rašė: „Mirtis 
žadina mus kelti nelygstamosios 
Būties klausimą, ieškant savojo 
pasaulyje buvimo prasmės. Žmo
giškasis prasmės rūpestis inty
miai susijęs su mirties rūpesčiu, 
nes visu metafiziniu aštrumu jis 

iškyla mirties akivaizdoje. Visi 
atskiri rūpesčiai pasaulyje turi 
tam tikra prasme. Bet kokia viso 
gyvenimo prasmė? Šiuo klausimu 
žengiame nuo dalinių rūpesčių 
pasaulyje į nelygstamąjį rūpestį 
savimi pačiais, tuo pačiu žengda
mi nuo patirtinės tikrovės tyrimo 
į filosofinį savo padėties nušvie
timą būties visumoje. Visa gyve
nime prasminga, bet kokia paties 
gyvenimo prasmė? Kuria prasme 
gyvenimo visumos klausimas yra 
mirties prasmės klausimas? Ar 
mirtis nuprasmina visa, ko buvo 
gyvenime siekta, ar greičiau 
savotiškai žmogui išskiria, kas 
prasminga ir abejinga? Kas mir
tyje yra pasaulio palikimas — vi
siškas išnykimas ar laikinės 
egzistencijos perkeitimas amži
nąja egzistencija? Visi šie klausi
mai kyla mirties akivaizdoje, bet 
jie kreipiasi į gyvenimą: kaip pri
valu gyventi, kad netektų mirties 
baimintis? ... Ir kadangi filosofi
ja kyla iš žmogaus rūpesčio rasti 
savo egzistencijai prasmę mirties 
akivaizdoje, tai vienaip ar ant
raip mirties atžvilgiu nusistato-
ma kiekviename filosofiniame 
mąstyme. Kaip žiūrima į mirtį, 
taip žiūrima ir į gyvenimą". 

Tad Juozas Girnius šioje knygo
je ir ėmėsi visapusiškai, nuodug
niai aptarti, kaip į mirtį — ir tuo 
pačiu į gyvenimą — žvelgia šiuo
laikinis ateistas, žmogus be Die
vo. Galutinė Girniaus išvada to
kia: „įvairiai ieškoma savęs 
įprasminimo, nuo revoliucinės 
patetikos ligi kasdienės pareigos. 
Bet galutinai mirties akivaizdo
je žmogus be Dievo visur turi 
išpažinti savo beprasmybę. Vienu 
atveju tai atvirai liudijama, pro
testuojant prieš mirties likimo 
neteisybę. Antru atveju prasmės 
klausimas atmetamas kaip tuš
čias ir dėl to beprasmiškas. Kiek
vienu atveju nebūtin sunykimas 

nesidomėjo ir tarpkarinėje Nepri
klausomoje Lietuvoje. 

Jeigu nėra ateities liberalios 
minties centrui, tai gal yra kokios 
nors galimybės poziciniam cent
rui? Pernai Saulius Stoma, buvęs 
Lietuvos aido vyriausias redakto
rius ir krikščionių demokratų 
partijos narys, o dabar Lietuvos 
ryto bendradarb i s , s iūlė 
(Apžvalga, 1993 m. balandžio 23 
d.), kad krikščionys demokratai 
pasuktų į centrą tiek iš ideologi 
nio, tiek iš pozicinio taško. Pati 
Centro sąjunga dažnai atranda 
bendrą kalbą su kai kuriais nuo
saikiais dešiniaisiais. 

Praktiškai žiūrint, ir atsižvel
g iant į Lietuvos balsuotojų 

v 

Siame numeryje: 
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• „I Laisvę" fondo studijų dienos Mastaičiuose • Istorikei Van 
dai Daugirdaitei-Sruogienei 95 metai • Alfonso Tyruolio eilėrašcia 

nusiteikimus, galime numatyti 
sunkią ateitj centro ideologijai, 
bent dabartinėmis sąlygomis. 
Galėtų būti mėginimas atsisukti 
į kairę, ieškant darbiečių dezer
tyrų, jei LDDP partija pradėtų 
skaldytis. Vienas mėginimas 
sudaryt i kairįjį centrą — 
steigiant Ateities forumą — 
nenusisekė. Cent ru i ga l ima 
mėginti sudaryti koaliciją su 
socialdemokratais ir krikščio
nimis demokratais. Kalbame čia 
apie pozicini susigrupavimą 
Ideologiškai :rgi būtų daug kas 
bendro. Yra tačiau problemų. 

Dabar vyrauja nusiteikimas, 
kad mano priešo bendradarbis 
yra mano priešas, nesvarbu, ko
kiuose užsimojimuose, nesvarbu, 
kas siūloma. Sunku bus įtikinti 
kad ir nuosaikią dešinę, ypač jos 
pasekėjus, kad atsikabindami 
nuo konservatorių jie neišduoda 
Vytauto Landsbergio ir jo pat 
riotinio palikimo. Dešinės žmonės 
toliau reikalaus, kad buvusieji 
komunistai, norį bendradarbiauti 
su dešine ar su pertvarkytu cent 
ru, kur nors. kokiu nors būdu pa 
sisakytų, kad komunistų partija 
padare žiauriu klaidų. 

Yra gal ir kita galimybe Užuot 
kėlus centrizmą kaip alternaty-

(Nukelta į 2 psl.) 

Juozas Girnius (1915-19945 

lieka visko nuprasminimu, ir 
ateizmas savo esme apreiškia ni
hi l izmą. . . Tačiau n ih i l i zmu 
negalima gyventi, gyvenimui rei
kia rasti prasmę, ir todėl ateiz
mas virsta laisvinimusi iš savo 
nihilistinės esmės — ieškojimu 
vienokio ar kitokio savęs įprasmi
nimo iš nihilizmo išsiveržti. Bet 
kada ieškoma prasmės, tuo pačiu 
faktiškai ieškoma Dievo. Ir tada. 
kai ieškoma prasmes be Dievo, iš 
tiesų kreipiamasi į Dievą. Ieško
ti prasmės tai ieškoti to. kas ne
praeitų su dingstančia akimirka 
laiko tėkmėje, bet kas savo dvasi
ne verte peržengtų laiką. Todėl, 
degdami prasmes ilgesiu, iš tiesų 
degame nemirtingumo ilgesiu. 
Nemirtingumo viltyje slypi pras
mės pažadas. Be nemirtingumo 
vilties beviltiška prasmės ieško
ti. Tačiau nemirtingumo viltis 
savo ruožtu neįmanoma be Amži
nosios Būties, kuri yra pati Am
žinybė. Degdami nemirtingumo 
ilgesiu, tuo pačiu degame paties 
Dievo ilgesiu, nepaisant, ar tiki
me į Dievą, abejojame ar neigia 
me. Savuoju prasmės ieškojimu 
žmogus liudija Dievą, tikėdamas, 
abejodamas ir — neigdamas" 

Galima su šia Juozo Girniaus 
išvada nesutikti, bet negalima 
nesutikti su tuo. kad Girnius ją 
pasiekė p la taus , au tent i ško , 
sąžiningo. į netikinčiojo mintis 
jautr ia i įsiklausančio dialogo 
krliu. Ir savo teistiniam po 
žiūriui paremti Girnius sutel 
ke tiek įtikinančios argumentaci 
jos, jog drįsčiau teigti, kad u* 
gerokai IMljgiim tas dialektikos 

svarstykles, kurios jau nuo ano 
šimtmečio pabaigos buvo aiškiai 
pakrypusios į ateistų pusę. O tai 
jau nebe vietinės reikšmės filoso
finis pasiekimas. Jis. manyčiau, 
būtų sulaukęs deramo pasaulinio 
atgarsio, jeigu Girniaus knyga 
būtų buvusi prieinama ir prancū
zų, vokiečių, anglų skaitytojui. 
Girniaus baisa tas skaitytojas 
būtų išgirdės kaip stiprų kontra
punktą Heideggerio. Sartre'o. 
Camus, Malraux bei kitų didžiųjų 
humanistinio ateizmo mąstytoju 
balsams. Tuo labiau neginčytina, 
kad šie balsai savo ruožtu per 
Girnių ataidėjo ir lietuvių išeivi
jos intelektualinėje kultūroje. 
Juk daugiausia per jo žodį į Vaka
ruose atsidūrusių lietuvių pašau 
lį sruveno prancūzų ir vokiečių 
mąstytojų ryškiai artikuliuota 
egzistencinio rūpesčio sąmonė, 
tiesiogiai sustiprinta pačiu 
išeivių tėvynės netekties patirti 
mi. Šios sąmonės fone išaugo 
gyvybingiausioji išeivijos — žemi
ninkų ir bežemių kartos — litera 
tūra bei literatūros kritika. Mes, 
pokario vaikai, skaitėme Girnių 
- ir supratome Škėmą. Mackų. 
N'vką-Niliūną. Nagį, Bradūną. 
Landsbergį, Ostrauską. . ir save 
pačius. 

Nemažiau svarbi buvo ir Gir 
niaus visuomeninė įtaka. Cia 
teigiamai veikė ne tik filosofo, bet 
ir publicisto, redaktoriaus, ateiti
ninko, pakantaus krikščionio 
Girniaus puoselėjama mintis, 
kad idėjų rungtyje priešai yra tik 
klaida ir tiesa, o ne klystantieji 
ir teisieji, ir kad antgamtinis 

Vytauto Maželio nuotrauka 

krikščionybės žvilgsnis nėra iš 
principo priešingas liberalinei 
demokratijai, nes tai dviejų 
atskirų ir todėl nesikryžiuojančių 
plotmių dalykai. Šių idėjų įsisą
moninimas išeivijos visuomenėj 
iš tikro šalino dar iš devyniolikto 
šimtmečio paveldėtus nesusipra
timus ir leido dviejų tradicijų — 
katalikiškosios Valančiaus-Dovy-
daičio ir laicistines Kudirkos-
Šliūpo — įpėdiniams rasti bendrą 
kalbą daugelyje išeivijos veiklos 
barų. kaip antai: kultūros verty 
bių kūryba, priešinantis jų bana-
iizavimui. visuomenes telkimas 
visoms pasauležiūroms atviroje 
Bendruomenėje, priešinantis sek
tantiškam grupių interesų suab
soliutinimui, jaunimo tautinis 
ugdymas, priešinantis niveliuo
jančiam aplinkos spaudimui ir 
moralinė talka Lietuvai, prieši
nantis jos sovietizacijai Aišku, 
pasaulėžiūros skirtumai išeivijoje 
neišnyko, tačiau Girniaus dėka 
jie vis dažniau tapo akstinu ne 
vien bergždžiai polemikai, bet ir 
vaisingai sąveikai. Ir manytina. 
kad kuo tvirčiau Juozo Girniaus 
nusistatymai, pritaikyti šiandie
ninės Lietuvos kontekstui, įsišak
nys tėvynėje, tuo greičiau ir Lie
tuva, grįždama Europon, pasuks 
ne atavistines balkanizacnos. o. 
tarkime, prancūziškos integraci
jos kryptimi, kur, viena iš kitos 
maitindamasi, tradicija san
tykiauja su naujove ir ta pati 
kūrybinio nerimo upe skalauja 
tiek dešinjjj. tiek ir kairijj 
krantą. 

Mykolas Drunga 

> 
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Partizanų vizija ir tikrovė 
I Laisvę fondo studijų dienos Mastaičiuose 

J U O Z A S B A U Ž Y S 

I Laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti Lietuvoje liepos 
20-24 dienomis surengė savo tre
čiąją studijų sava i tę . Pirmoji 
įvyko 1992 m e t a i s Vilniuje ir 
Nidoje, antroj i — perna i Biršto
ne, o š iemet j i buvo Mastaičiuo
se, netoli Kauno ir Garliavos. 
Mastaičių Aukštesniosios žemės 
ūkio mokyklos patalpose vyko sa
vaitės programa, dalyviai gyveno 
jaukiuose bendrabučio kamba
riuose. Už penkių kilometrų yra 
Pažėrų kaimo pamiškė, ku r iš
duotas žuvo Juozas Lukša-Dau
mantas, o u i poros kilometrų — 
Garliavoje — dabar jo vardu pava
dinta gimnazija. Tad tokioje da
lyviams reikšmingoje aplinkoje 
vyko paskaitos, pranešimai , ap
valaus stalo diskusijos. Dalyvių iš 
Lietuvos, JAV. Vokietijos ir Šve
dijos buvo netol i šimto, kiti 
suvažiuodavo iš apylinkių. Pa
grindinė studijų tema buvo Lietu
vos politine ku l tū ra , pastaruoju 
laiku labai populiari įvairių orga 
nizacijų susibūrimuose. Buvo at
virai žvelgiama į Lietuvos poli
tinio gyvenimo, ekonomikos ir ki 
tų sričių sunkumus , moraliniu 
nuostatų stoką, opozicinių grupių 
vienybės problemas ir visuome
nes apatija. Viena diena buvo 
skirta lietuvių t au tos rezistenci
jos prieš komunistus ir prieš 
nacius klausimams. Savaime aiš
ku, kad dalyvių dauguma buvo 
dešiniojo sparno žmonės, tačiau 
reikia pažymėti, kad visa studijų 
nuotaika buvo labai išbalansuo
ta. Visi kalbėtojai — tiek prele
gentai, tiek ir diskusijų dalyviai 
bandė realiai ir objektyviai žvelg
ti į keliamus klausimus, nebijo
davo iškelti ir opozicijos a r apsk
ritai savųjų daromas klaidas. 

Studijinę programa pradėjo J 
Laisve fondo Lietuvos filialo tary
bos pirmininkas J o n a s Kai re-
vičius, savo įžanginiame žodyje 
akcentuodamas krikščioniškų 
vertybių, moralės ir demokra
tinių idėjų svarbą Lietuvos vals
tybės gyvenime. Pirmajame stu
dijų s a v a i t ė s p r a n e š i m e dr. 
Vytau tas B ie l i auskas klausyto
jus supažindino su užsienio lietu
vių politinės kul tūros nuostato
mis ir polinkiais, kuriems didelės 
reikšmės turi ir pačios Lietuvos 
neretai ats tumianti laikysena už
sienio lietuvių atžvilgiu. 

Vienerių metų (nuo praėju
sios vasaros* Lietuvos politinio 
gyvenimo spektrą apžvelgė prof 
Bronius K u z m i c k a s . Prelegen
tas Rusijos kar iuomenės išvedi
mą iš Lietuvos laikė, be abejo, pa 
čiu reikšmingiausiu nepriklauso
mybę įtvirtinančiu įvykiu, tačiau 
dar t inkamai neišspręstas Rusi
jos karinio tranzito klausimas su
daro didžiulį pavojų Lietuvai pa 
sidaryti Rusijos satelit ine valsty
be. Ekonominio stabilumo lygis ir 
investicijų saugumas per metus 
taip pat nepagerėjo. Vidaus poli
tikoje valdančioji partija tvir tai 
laikėsi jai įprasto politinio elge
sio stiliaus ir gerokai pasistūmė
jo vienvaldystės link. Todėl ir de
sovietizacijos procesas vis sunkė
ja. Žvelgdamas į ateitį, prelegen 
tas abejojo dėl galimybių gTeitai 
pakeisti vyriausybę, tačiau pažy
mėjo, kad opozicija stiprėja, o 
visuomenė vis labiau darosi nepa
tenkinta esama padėtimi. 

Itin intriguojančiai įdomi ir 
skirt inga buvo dr . Kęs tuč io 
Girniaus paskaita, liečianti prin 
cipus, jų išsižadėjimą bei pakeiti 
ma, idealizmą ir oportunizmą, gy
vai pailiustruotą konkrečiais gy
venimo pavyzdžiais. Pavyzdžiui 
prezidentas Brazauskas, dar prieš 
septynerius metus išdidžiai kal
bėjęs LKP CK sekretor iaus var 
du, Šiandien bando įsijungti į 
chorą kritikų, smerkiančių Lietu
vos kovų ir kančių istorijos pi r 
mąjj tomą, nes j is esą perdėm ro 
žinem spalvomis vaizduoja masi 
mus trėmimus 

Prie kryžiaus, pastatyto Juozo Lukšos-Daumanto žuvimo vietoje: dr. Kazys Am-
brozaitis, Nijole Bražėnaite-Lukšienė, poetas Kazys Bradūnas. 

Opozicijos jėgų, o taip pat ir bė
dų, klausimams gvildenti buvo 
pakviesti du jauni ir nauji veidai, 
Krikščionių demokratų partijos 
veikėjai — dr. Virgis Valentina
v ič ius ir dr. Egid i jus Vareikis , 
savo įžvalgomis į esamą padėtį ir 
t am tikromis prognozėmis pasiro
dę labai konstruktyvūs. Virgis 
Va len t inav ič ius , ka lbėdamas 
apie lietuviškąją opoziciją, davė 
konkrečius Lietuvos partijų cha
rakteristikos bruožus, apibūdin
damas partijas ir jų ..partejimą". 
<Šis terminas, nukaltas Algirdo 
Saudargo, rodo partijų brendimo 
ir organizuotumo vystymąsi.) Di
džiausia opozicijos partija — 
Tėvynės sąjunga ^Lietuvos kon
servatoriai) remiasi savo vadų, 
Vytauto Landsbergio ir Gedimino 
Vagnoriaus asmenybėmis, tačiau 
populiarumo tautoje atžvilgiu 
pirmąją vietą užleidžia Krikščio
nims demokratams. Konservato
rių veikla, anot prelegento, pa
naši į bravūriškas kavalerijos 
ataka.s. kuriomis galima kartais 
daug laimėti, bet daug ir pralai-
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mėti. Tuo tarpu populiariausia 
opozicinė partija — Krikščionys 
demokratai — partėja lėtai, bet 
atkakliai kariaudami poziciniu 
apkasų karu. Gerai susiorganiza
vusi, bet negausi yra LSDP, ga
linti vėliau turėti įtakos darbi
ninkų judėjimui. Centro partija 
taip pat paremta tik savo dviem 
vadais — Romualdu Ozolu ir Egi
dijum Bičkausku. Kitos partijos 
tuo tarpu didesnės reikšmės ne
turi. Apskritai, opozicinių partijų 
bendradarbiavimas nėra geras, 
trūksta profesionalumo ir savi-
kritikos, neateina naujų žmonių 
su naujomis idėjomis. 

Egidijus Vareikis į Lietuvos 
valdžios ir opozicinių grupių 
santykius pažiūrėjo labiau iš te
oretinės pusės ir palygino su kitų 
kraštų pavyzdžiais Vakaruose ši 
kova reiškiasi politinės konku
rencijos principu, Lietuvoje vyks
ta politinė kova, pasireiškianti ne 
programų skirtumais, bet chariz
matinių vadovų kova- Jis reko
mendavo pozicijai ir opozicijai 
rasti kelių į partnerystę ir taip 
įgyvendinti Vakarų tipo demo
kratiją. Tik tam reikėsią laiko ir 
gal net naujos politikų kartos. 

Visos šios paskaitos padėjo pa
grindus per du vakarus vyku
sioms apvalaus stalo diskusijoms. 
Pirmąjj vakarą, vadovaujant Vi
lijai Aleknaitei ir dr. Fel iksui 
Palubinskui , buvo kalbamasi te
ma ,,50 metų nuo išsiskyrimo — 
žvilgsnis j Lietuvos ir išeivijos 
santykius". Tas žvilgsnis pokal
biuose kažkaip atsiliepė nusivy
limu ir konstatavimu, kad atgi
musi Lietuva nėra tokia, kokios 
užsienio lietuviai laukė ir apie ją 
svajojo. Štai kelios mintys. Palu
binskas: Mes tenorime tik būti 
priimti kaip lietuviai, o ne atmes
ti. Kuzmickas: Tauta dar sovieti-
zuota, juokiasi iš patriotizmo, bi
jo konkurencijos. Raškinis: Lietu
va — tai ne vien tik jos vyriausy
be, kurioje auginama cinizmo 
kultūra. Ja turėtų atsverti čia I 
Laisvę fondo propaguojama 
krikščioniškoji kultūra. L. Jonu-
šys: Kultūrinėje srityje bendra
darbiavimas tarp Lietuvos ir už 
sienio lietuvių jau vyksta. Juozas 
Tumelis: Ar tikrai išeiviai turi 
jaustis kalti, kad išbėgo? — Jokiu 
būdu, ne' Vilija Aleknaite: Juk ir 
Kovo 11 buvo reikšminga tuo, 
kad buvo žmonių, kurie mm už 
krikščioniškąja kultiną l.i> 'u 
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Antrą vakarą buvo kalbamasi 
apie politinių partijų bendradar
biavimą ir svarstoma, koks bus 
būsimas Lietuvos Seimas. Pokal
biams vadovavo Juozas Tumelis 
ir Juozas Baužys. Kalbėjusių 
tais klausimais buvo daug, tad 
daug ir prifilosofuuta, nors prie 
konkrečių ėjimų, kaip opozici
nėms grupėms susitarti ir tuo lai
mėti rinkimus, nebuvo prieita. 
Gal pats įdomiausias pareiški
mas buvo tame pokalbyje dalyva
vusio opozicijos vadovo profeso
riaus Vytauto Landsbergio. Jis 
pasisakė, kad, jeigu matysiąs, jog 
asmeniškas jo vadovavimas opo
zicijai yra tam tikra kliūtis lai
mėti, — tokiu atveju jis sutiktų 
savo vadovaujančio vaidmens at
sisakyti. 

Popiete prieš šio antrojo vakaro 
diskusijas buvo skirta ekskursi
jai į Pažėrų kaimo pamiškę, kur 
buvo aplankyta Juozo Lukšos-
Daumanto žuvime vieta. Ten 
dabar pastatytas baltas kryžius, 
prie kurio susibūrus buvo išklau
sytas ano įvykio liudininko, vos 
per plauką išlikusio gyvo, Povilo 
Pečiulaičio pasakojimas, poeto 
Kazio Bradūno poezijos posmai, 
sudainuotos partizanų dainos. Iš
vykoje dalyvavo ir Nijole Bražė-
naitė-Lukšienė. Buvo dar aplan
kytos ir kitų partizanų kapinės, 
nuvažiuota į Garliavą, kurioje 
vos prieš keletą savaičių nauji ir 
puikūs gimnazijos rūmai buvo pa
vadinti Juozo Lukšos vardu, o 
aikštėje prie rūmu pašventintas 
įspūdingas paminklas. Tai gim
nazijos direktoriau- Vidmanto 
Vitkausko nuopelnas. Bet kiek 
nelauktų ir grubiu užsipuolimu 
bei triukšmo jis susilaukė iš 
buvusių stribų ir jų draugų dėl 
gimnazijos dedikavimo ,,banditų 
vadui"! Šioje gimnazijoje įrengtas 
ir nedidelis, gražiai tvarkomas 
partizanų muziejus, o gimnazijos 
bibliotekai direktorius Vitkaus
kas prašo paramos iš viso pasau
lio lietuvių knygomis ir leidi 
niais. 

Kitą dieną politinės kultūros 
temas pakeitė antisovietinės ir 
antinacinės rezistencijos ir jos 
istorijos klausimai. Buvo kartu 
paminėta ir 50 metų sukaktis 
nuo pogrindinio žurnalo / laisvą 
pasirodymo. Dr. Kazys Am-
broza i t i s , pasidžiaugęs, kad 
vakarykštė išvyka į Daumanto 
žuvimo vietą gražiai derinasi su 
šiandien prisimenama lietuviško
sios rezistencijos pradžia, ypačiai 
iškėlė / laisvą žurnalo reikšmingą 
sukaktį. Jo pakviestas, savo at
siminimus apie pogrindinės / 
laisvę leidimą pasakojo Vladislo
vas Telksnys, vienas iš ano lai
ko pogrindžio darbuotojų. Jis bu
vo nacių išvežtas į Stutthof ą, vė
liau, antrojo sovietmečio laikais, 
pakeitęs pavardę, turėjo visą lai
ką slapstytis. Taip pat buvo 
perskaitytas ir kito pogrindžio 
darbuotojo Juozo Gražio laiškas. 
Juozas Gražys buvo tos spaustu
vės vadovas, kurioje buvo spaus
dinami pogrindžio leidiniai, tarp 
jų ir / laisvę. Apie šį žurnalą, 
tebeleidžiamą dar iki šiol Ameri
koje, kalbėjo redaktorius Juozas 
Baužys. 

Pernai rudenį netikėtai miręs 

Kulautuvoje liepos 20 dieną susitiko 1941 metų sukilimo Kaune štabo nariai: 
Uš kaires) Kazys Ambrozaitis, Vytautas Stonis. Juozas Prapuolenis. 

Profesorius Bronius Kuzmickas ir žmona studijų dienose Mastaičiuose. 
Kazio Ambrozaičio nuotrauka 

dr. Vytautas Vardys, buvęs I 
Laisvę fondo tarybos pirmininkas 
ir anksčiau / laisvę žurnalo re
daktorius, buvo prisimintas gra
žia ir išsamia dr. Sau l i aus Gir
n iaus paskaita. J is apie velionį 
kalbėjo kaip apie žmogų, istoriką 
ir politiką. 

,,Nepriklausoma Lietuva: par
tizanų vizija ir tikrovė", — buvo 
tema paskaitos, kurią skaitė 
Ni jolė G a š k a i t ė , dirbusi 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos komisijoje KGB veiklai tirti 
ir Lietuvos spaudoje paskelbusi 
daugybę faktų ir medžiagos rezis
tencijos ir tautos genocido klau
simais. Nijolė Gaškaitė prisiminė 
tas viltis, kurias pokario partiza
nai savo pasipriešinimu okupan
tams ir net savo mirtimi dėjo į bū
simos laisvos Lietuvos viziją. De
ja, ilgi okupacijos metai nuolat 
augino naujas kartas prisitaikė
lių — žmonių su kaukėmis, tapu
siu deologijos tarnais . Jie ir 
daba • „nebemoka gyventi be kau
kių ir skubiai bando užsidėti nau
jas patriotų kaukes". Nijolės Gaš
kaitės paskaita buvo nepaprastai 
šiltai sutikta. 

Čia reikia paminėti faktą, kad 
I Laisvę fondo vadovybių JAV ir 
Lietuvoje nutarimu šiemet buvo 
įsteigta metinė premija už lietu
viškosios rezistencijos istorijos 
tyrimus ir paskelbtus darbus. 
Pirmoji tokia premija šiemet kaip 
tik ir buvo paskirta Nijolei Gaš
kaitei. Tą patį vakarą jai buvo 
įteikta piniginė 4,000 litų premi
ja, kurios mecenatas šiemet yra 
dr. Albinas Šmulkštys. 

Studijų dienų pabaigai didžiu
lėje rūmų salėje, kur tiek daug 
buvo kalbėta apie politinės kul
tūros realybes, paskutinį vakarą 
vyravo dainos ir poezijos kultūra. 
Solistė Nijole Ambrazai tytė , 
poetai Kazys B r a d ū n a s ir Ber
n a r d a s Brazdžionis bei jauna 
deklamatorė Mėta Valiušaitytė 
atliko nuostabią vakaro progra
mą, kuriai vadovavo dr. Vytau
tas Majauskas . Už visą puikų 
šių studijų dienų pasisekimą ten
ka padėkoti I Laisvę fondo Lietu
vos filialo tarybos pirmininkui 
Jonui Kairevičiui, valdybos pir
mininkui Juozui Tumeliui, iždi
ninkui Ignui Misiūnui ir visiems 
ten dalyvavusiems. 

„| Laisve" fondo studijų dienos* diskusijoms vadovauja Vilija Aleknaite Abr.imiku n. ir dr Feliksas 
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Lietuviškas 
centras 

(Atkelta iš 1 psl.) 

vą, plėsti dešinę į centrą. Tai jau 
senokai siūloma, bet dėl įvairių 
ekstremistų ir asmeninių ambi
cijų arba savotiško dogmatizmo, 
tai nesisekė padaryti. Ideologiš
kai ekonomijos atžvilgiu dešinė
je lieka tik: Liberalų sąjunga, gal 
kai kurie neoliberališkai galvo
jantys centristai, šiek tiek tau
tininkų, verslininkų remiami 
klasiški kap i t a l i s t a i („liber-
tarians") ir nežinia kiek konser
vatorių, kurie pasirinko neokapi-
talizmo vėliavą, bet daugiausia 
galvoja kaip kolektyvistai. Ir tai 
tik ekonominis žvilgsnis, nes vie
šojo krašto gyvenimo atžvilgiu 
Lietuvoje didelės daugumos nusi
teikimas yra už daugiau regu
liuotą visuomenę. Tai lygiai ma
tyti tiek kairėje, tiek dešinėje. Po
ziciniu pobūdžiu žiūrint, yra gali
mybė centristams patraukt i prie 
savęs dalį dešinės ir iš to padaryti 
nuosaikią dešinę, nors tai įvykdy
ti būtų nelengva. Krikščionys de
mokratai pastaruoju laiku dau
giausia yra atsiriboję nuo dema
gogų, taip kad bendravimas su 
jais ir kelias į platesnę, nuosaikią 
dešinę galbūt galimas. Kai kurie 
konservatoriai, pastebėję savo 
ideologinius t rūkumus ir pasi-
bodėję kai kurių savo kolegų 
kraštutinumais, gal pasistūmėtų 
centro link — į nuosaikią dešinę. 
Nemažam skaičiui dešiniųjų su
daro didelę problemą patys cent
ristai, į kuriuos žiūrima kaip į 
nepatikimus partnerius vien dėl 
to, kad šimtu procentų nesutinka 
su visomis dešiniųjų pozicijomis, 
arba dar blogiau — pritaria kai 
kada darbiečiams. 

Pavyzdžiui, ir krikščionims de
mokratams kai kur priekaištau
jama, kad jie eina prieš Landsber
gį vien todėl, kad jie nori balsuoti 
už savo žmones ir turėti savąją 
programą. Reiškia, kad dabarti
nių dešiniųjų partijų bendravi
mas su nuosaikiaisiais ar neutra
liais centristais yra interpretuo
jamas kaip visos dešinės išdavi
mas. Dešinės, kuriai, sako, teisę 
atstovauti turi tik Landsbergio 
konservatoriai. Dešinės, po kon
servatorių vėliava (Sąjūdžio pali
kuonių), drausmės ardymas, ieš
kant daugiau ir kitokių partne
rių, ta ip pat traktuojamas kaip 
visos pozicinės dešinės išdavimas. 
Daug dešiniųjų kol kas nėra 
pasiruošę tai daryti. 

Jeigu nusistatoma už centro, 
kaip pozicinės grupuotės, stipri
nimą, ta i išeiviai galėtų tokiems 
uždaviniams pasitarnauti . Tas 
pats galiotų ir dėl galimo dešinės 
praplėtimo į centrą. Ne vienam iš 
išeivių nuosaikesnė politika Lie
tuvoje ir tuo pačiu vakarietiškai 
stipresnė visuomeniška ar ekono
miška pasaulėžiūra būtų prie 
širdies, nesvarbu, kokios j i s 
ideologijos bebūtų, ar socialdemo
kratas , Fronto bičiulis, san-
tarietis, krikščionis demokratas 
ar tautininkas. Problema užjūrie-
čiams yra keleriopa. Pavyzdžiui, 
nei santariečiai, nei Lietuvių 
fronto bičiuliai individualiai nėra 
vienodai apsisprendę ką palaiky
ti, nepaisant kai kurių viešų tų 
sambūrių apraiškų. Kitaip yra su 
krikščionimis demokrata is i r 
socialdemokratais, kurie tu r i 
aiškius ideologinius pagrindus, ir 
jais tų partijų nariai bazuo
jasi. Poziciškai susidaro irgi 
problemų. 

Pavyzdžiui, Akiračių nusi
teikimo santariečiai kurį laiką 
pasitarnavo išeiviams pristatyda
mi skirtinga nuomonę apie val
dančią dešinę, kuri buvo nekritiš
kai traktuojama daugumos užju 
nečių. J ie tačiau buvo ir pasiliko 
atsivertusių komunistų - darbie-
čių užtarėjai arba tų, pavadinki
me, nepaliestųjų, kuriuos dažnai 
ir kartais perdėtai puola dešinieji. 
Akiračių pozicija vokiečių ir 
sovietų okupacijų laikotarpių su 
pratime, atrodo, determinuoja, 

(Nukelta j 4 psl ) 
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Lietuvoje švęsta istorikės 
Vandos Daugirdaitės- Sruogienės 

95 metų sukaktis 
Kauno Žal iakalnyje , Balio 

Sruogos gatvėje (buv. Ramiojoje) 
stovi nedidelis medinis namas, 
kuriame j kur tas rašytojo Balio 
Sruogos memorialinis muziejus. 
Šį namą, pagal architekto V. 
Zubovo planą, Sruogai pasistaty
dino 1938 metais iš Žemaitijos 
rąstų, atvežtų iš Vandos Sruogie
nės tėvo Kazimiero Daugirdo 
miško Bugiuose, netoli Viekšnių. 
Neilgai Sruogai jame gyveno, nes 
Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą 
abu išvyko dirbti į Vilnių. 

Muziejaus direktorė Angelė 
Galnaityte jau seniai atstatė, 
kiek įmanoma, namuko interjerą, 
atsodino išnykusį sodą ir papuošė 
sklypą gėlėmis, tokiomis pat, 
kokias prieš 56 metų sodino 
naujakuriai... 

Kasmet Balio Sruogos gimimo 
ir mirties metinių dienomis 
Angele ruošia rašytojo prisimini
mą, kuriame dalyvauja rašytojai, 
teatralai, draugai, pažįstami ir 
Sruogos gerbėjai. O 1994 m. rug
pjūčio 16 d. į muziejų sukvietė 
gausia visuomene pagerbti profe
sorę dr. Vandą Daugi rda i 
tė-Sruogienę jos 95 metų amžiaus 
jubiliejaus proga. Susirinko dau
giau kaip šimtas žmonių, kurie 
net netilpo kambariuose, veran
doje ir prieangyje. Daugeliui teko 
klausytis įdomių ir jautriu prisi
minimų, skaitovės Dainos Kaz
lauskienės deklamacijų, stovi
niuojant kieme. 

Angelė su savo bendradarbe Ri 
ta Mačiulyte paruošė Vandos 
Sruogienės gyvenimo ir kūrybos 
parodą, išstatydamos jos raštus, 
knygas, daugybę jos ir šeimos 
nuotraukų, Daugirdų genealogi
nį medį, kurio pradžia siekia 
1385 metus. Visus sudomino 
V;>ndos Sruogiem s proanūkės 
Almos (dešimties metų amžiaus) 
atsiųstas pokalbis su promočiute. 
Ten buvusios močiutės baisiai 
susirūpino, kad jos savo anūkams 
nieko apie savo giminę ir senus 
laikus nepasakoja... 

Plati Lietuvos spauda, net 
Akmenės rajono laikraštis Vieny
bė šiltai ir pagarbiai skyrė 
jubiliatei išimtinai daug skilčių. 
Taip pat Lietuvos radijo bango
mis nebuvo pagailėta nuoširdžių 
žodžių. 

Vandos Daugirdaitės-Sruogie-
nės biografija yra itin įdomi ir 
spalvinga. Gimė ji Kaukaze, Pia-
tigorske, 1899 m. rugpjūčio 16 d. 
(senuoju stiliumi rugpjūčio 4 d.». 

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 

bajorų inteligentų Kazimiero 
Daugirdo ir Jadvygos Paulavičiū
tės šeimoje. Jos tėvas buvo caro 
valdžios pašalintas iš Šiaulių 
gimnazijos už Aušros skaitymą 
be teisės grįžti į Lietuvą, tad Van
dos nerūpestinga jaunystė prabė
go Ukrainoje (Podolės srity, prie 
Balino miestelio i, kur Kazimieras 
Daugirdas gavo darbą kaip val
stybinio žirgyno veterinaras. 

Apie savo vaikyste Vanda Dau
girdaitė-Sruogienė pasakoja: 
„Buvau vienturtė duktė, rūpes
tingai auklėjama, nors nei kiek 
nelepinama. 9 metų amžiaus ga
vau boną prancūzę, išmokau lais
vai kalbėti prancūziškai. Nuo 
mažens mokėjau rusiškai, žaisda
ma su kaimo vaikais įpratau var
toti ukrainiečių kalbą, o namie 
kalbėta lenkiškai, nors tėvai 
niekad lenkais nesivadino, tik 
žemaičiais..." 

Tėvas jai buvo atvežęs auklę 
žemaitę, kad pramoktų žemaitiš
kai, o motina jai dainavusi seno-
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viskas lietuviškas daineles. Ta
čiau tikrą lietuvišką aplinką 
galėjo pajusti tik per atostogas 
tėvo dvarelyje Bugiuose (jos 
motina Jadvyga taip pat buvo 
kilusi iš netolimo Pavirvytės 
dvaro). 

Tėvų namuose buvusi demokra
tiška nuotaika. Mergaite buvo 
skatinama draugauti su darbi
ninkų, kumečių, kaimynų ūki
ninkų vaikais. Viekšniuose ben
dravo su Biržiškų ir vaistininko 
Aleksandravičiaus vaikais, susi
pažino ir susidraugavo su jau
niausia M. K. Čiurlionio seserim 
Jadvyga, kuri jai pasakojo apie 
Čiurlionį ir atskleidė visai naują 
pasaulį. 

Gyvendama toli nuo Lietuvos 
Vanda Daugirdaitė visą laiką 
jautė tėvynės ilgesį ir anksti 
pradėjo domėtis istorija. Beje, 
daug vėliau ji sužinojo, kad Bali
ne, kur vaikystėje gyveno, jos 
tėvų namas stovėjęs Vytauto Di
džiojo statydintos pilies vietoje, 
piliakalnio papėdėje, ir kad gal 
\ietovės vardas buvęs lietuvių 
atneštas j Ukrainą. Taip pat Ka-
menece, kur jubiliatė ėjo pra
džios mokslą, komendantu Vy
tauto laikais buvęs Daugirdas. 

Gimnaziją baigusi Rostove. 
1916 metais pradėjo studijas 
Maskvoje. Ten susibūrė karo 
audros nublokšti lietuviai studen
tai, jų tarpe Kazimiero Daugirdo 
pusbrolis Tadas Petkevičius (vė
liau Lietuvos diplomatas). Tado 
paskatinta, pradėjo mokytis lietu
viškai ir įsijungė į lietuvių 
studentų būrį. Maskvoje vėl susi
tiko su Jadvyga Čiurlionyte ir 
susipažino su jos seserim Vale, 
tada draugavusia su Baliu Sruo
ga, ku r i s iš karto ją labai 
sudomino. Užėjus revoliucijai ir 
badui, grįžo pas tėvą į Ukrainą. 
Ten, tarp kovų, bombardavimų 
bei įvairių frontu, kas rytą 
keldavosi 4-5 vai. ir ,,kaldavo"' 
Kriaušaičio gramatiką, o skaity
mui teturėjusi tik Krėves „Saru 
na ir vieną Santaros numeri. 
kui buvo išspausdintos Sruogos 
eilėraštis. ..Ne pusės žodžių 
nesuprasdama mokiaus atmin
tinai ir žavėjaus žodžių melodija 

Taip tykiai kūrenas kudmentas 
rūsčioj gūdybėj . ." prisimena 
I (au.t.'H il.n!<> Sruogiene. 

Taip žemaitiškai užsispyrus 
liiiiHiiili' i Mii'kc lntuvisk.il ir 
1918 metais sužinojus, kad 
Lietui.i t.i|><> nepriklausoma, su 

pirmaisiais karių ir pabėgėlių 
ešelonais grįžo į Lietuvą ir 
įsitraukė į kultūrinį darbą (tėvui 
pasisekė grįžti tik 1920 metais, 
motina mirė, kai Vandai buvo 12 
metų). Tuoj pat pradėjo dirbti 
Šiaulių gimnazijoj, kur dėstė 
(daugeliui u i ją vyresnių moki
nių) prancūzų kalbą ir istoriją. 

1919 metų vasarą pradėjo dirbti 
Kaune „Spaudos biure" ir kartu 
su Baliu Sruoga Lietuios redakci
joj. 1921-23 metais studijavo 
istoriją Berlyne. O 1924 metais 
susituokė su rašytoju Baliu Sruo
ga, grįžusiu iš Muenchen'o uni
versiteto su filosofijos daktaro 
laipsniu. Kaune Vanda Sruogie
nė tęsė studijas Lietuvos univer
sitete, klausydama mūsų žymių
jų profesorių I. Jonyno, Vaclovo 
Biržiškos, A. Janulaičio ir kt. 
paskaitų. 1927 metais parašiusi 
diplominį darbą „Žemaičių bajo
rų ūkis XIX šimtmečio pirmoje 
pusėje" gavo aukštojo mokslo 
baigimo diplomą. 

Nuo 1928 iki 1939 metų buvo 
Kauno III gimnazijos istorijos 
mokytoja, o nuo 1935 metų pa
skirta tos gimnazijos inspektore. 
Persikėlus Sruogams j Vilnių, vėl 
dėstė Lietuvos istoriją, būdama 
IV ir Kunigaikštienes Birutės 
gimnazijų direktore 11939-1944). 

Šalia atsakingų pareigų gim
nazijose, Vanda Sruogienė plačiai 
reiškėsi po Pirmojo pasaulinio 
karo atsistatančios Lietuvos kul
tūrinėje veikloje. Nuo 19f,9 metų 
pradėto leisti menesir 10 žur
nalo Motina ir vaikas, skirto 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
sveikatai ir auklėjimui, buvo 
viena iš redaktorių kartu su 
Vincenta Maf.laityte-Lozoraitie-
ne, Ma»-;j Nemeikšaite ir dr. 
Aldona Birutiene. Pirmojo žurna
lo numerio viršeli puošė Stasio 
Lozoraituko i!' nuotrauka. Įsitrau
kusi į visuomeninį gyvenimą. 
dalyvavo daugelio draugijų vei
kloje, rašė straipsnius įvairioje 
spaudoje. 1935 metais išleido Lie
tuvos istorijos vadovėlį, skirtą 
mokykloms. Lietuvos vyriausybė 
už jos pedagoginę ir kultūrine 
veikiąją apdovanojo Lietuvos D. 
K. Gedimino ordinu. 1939 metais 
buvo dar spėta išleisti jos parašy
ta pirmoji Lietuvos istorijos skai
tinių knyga — chrestomatija 
„Lietuvos istorijos vaizdai ir 
raštai". 

Gyvenimas Kaune Vandai 
Sruogienei, atrodo, buvo pats 
la imingiausias . Tuomet in
teligentai lietuviai, atsisakę savo 
asmeniškos gerovės, idealistiškai 
dirbo jaunutės Lietuvos labui. 
Sruogų namuose nuolat burdavo
si rašytojai, teatralai, profesoriai, 
mokytojai, jaunimas. Vykdavo 
gyvos kalbos, diskusijos, politika
vimai.. Vandos Sruogienės kam
bary rinkdavosi skautes įvai
riems jas dominantiems po
kalbiams. 

Balys Sruoga, nors ir buvo 
užimtas dėstymu universitete ir 
kūryba, domėjosi žmonos darbais, 
o jos aistra Lietuvos istorijai 
nukreipė ir JĮ į istorinių dramų 
rašymą. Vanda Sruogienė buvo ir 
vaikų laikraščio Vyturys redakci
jos narė. Kartą tam laikraščiui 
parašė trumpa apysakaitę. Balį 
Sruogą patraukė jos turinys ir jis 

Alfonsas Tyruolis 

PO VASAROS DANGUM 
D A I N Ų Š V E N T Ė 

Po penkdešimtmečio galingai, 
Darniai suskambo vėl daina 
Iš tūkstančių mūs dainininkų 
Su saulėj virpančia diena. 

Ji iš Maironio ir Brazdžionio 
Ir liaudies žodžių sukurtų 
Žaviam Dainų ir Vingio klony 
Aidėjo skambančiu skliautu. 

Aidėjo ji dienas sunkiąsias 
Tartum užkasus kapuose, 
Kai kūrės aukuras užgesęs 
Ir kėlės prislėgta dvasia; 

Kada nuo Talino lig Vilniaus, 
Padavus ranką viens kitam, 
Bangavo tartum jūros vilnys 
Išlaisvint užgriautiem krantam. 

Žaviai, didingai nuaidėjus, 
O Daina, jungei brolius mūs 
Vienybė n ardančiuos ją vėjuos, 
Į laisvės grįžus vėl namus. 

Lai tavo aidas pasilieka 
Iš jų kiekvieno širdyje, 
Kad keltų meilę, ryžtą, jėgą 
Jiems likt Tėvynėj laisvoje. 

„ATEITĮ REGIM T Ė V Y N Ė S LAIMINGĄ" 

.,Ateitį regim tėvynės laimingą" — 
Skamba tie žodžiai lyg meilės žavai. 
Po penkdešimtmečio audrų nedingę, 
Aule j svetingoj prabilę gyvai. 

Sminga lic žodžiai į širdis jaunimo. 
Subėgusio čia iš pasaulio plataus. 
Į ateitį naują žengti jis ima, 
Žengt po košmaro siaubingo, skaudaus. 

Paguodai ne vieno jis svarųjį žodį 
Čia girdi, priminus pirmuosius vadus, 
Kurie ir tremty jau besilpstančius guodė, 
Nors bandė pačius juos likimas skaudus. 

O „Visa atnaujinti Kristuje" aidi 
Jaunimo širdy ir be parašų: 
fš Rūpintojėlio išskaito jis veido. 
Kaip kelias Tėvynė, kaip pamažu... 

Palaimos jis laukia brangiai Tėvynei 
Iš dieviškų rankų, iš malonių. 
Ir regi jos ateitį šviesią, auksinę 
Tikėjimo nušviestu savo žvilgsniu. 

ŽINGSNIAI AMŽINYBĖN 

In memoriam 
Česlovui Grincevičiui 

Mes spėjom: gal tai bus naktis, 
Gal vakaras, šviesus gal rytas, 
Kai reiks išeiti į sritis 
Dar niekad, niekad nelankytas. 

Kai jau nukris kančios našta 
Ir vienut vienas iškeliausi, 
Išeidamas pro angą tą, 
Kuri yra visų siauriausia. 

Išeina taip kiti kasdieną, 
O šiandie išėjai ir Tu, 
Kaip i auksinę mėnesieną 
Iš saulėj atskleistų vaizdų. 

Nedingsta žingsniai nueitieji, 
Ir kaip Čiurlionio vaizduose 
į amžių taką įsilieja 
Jie atmintim tokia šviesia. 

G E N I J Ų K A P U S APLANKIUS 

Būga, Čiurlio s — mūs tautos 
Didieji vyrai — genijai, 
Kalbos ir meno sukurtuos 
Darbuos išlikdami gajai. 

Kas leidos į kalbos gelmes, 
Kaip Kalbininkas uolusai, 
Lyg brangų perlą išsemiąs 
Iš liūno, ankančio visai? 

Kas kūrė simboliais vaizdus 
Praamžių žvakės šviesoje, 
Kaip Menininkas nuostabus, 
Kad neužgestų amžiam jie? 

Seniai pasaulį stebina 
Šių didvyrių gaji dvasia — 
Jų atneštoji dovana 
Tartum karalių rankose. 

Su jais išliksi, Lietuva, 
Tėvyne mūsų mylima. 
Ir kūrybinga, ir gyva, 
Ir suokalbiais neardoma.' 

Vilnius-Kaunas 
1994 m. liepa 

ją išplėtė į apysaka jaunimui 
„Kas bus. kas nebus, bet žemaitis 
nepražus", pasirašęs abiejų auto
rių vardų-pavardžių išradingu 
slapyvardžiu Valys Daugą (1937). 

Rodėsi, jog darniam. įdomiam ir 
kūrybingam abiejų Sruogų gyve
nimui niekad nenustos širdis ir jų 
darbus šildžiusi saulė. Deja. 
užėjęs karas, siaubas, trėmimai. 
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okupacijos, žiauriai sunaikino 
visas ateities viltis. Atsisakius 
Lietuvos jaunimui stoti į vokišką
sias SS eiles. 1943 m. kovo 16 d. 
profesorius Balys Sruoga, drauge 
su kitais žymiais lietuviais nacių 
suimamas ir išvežamas kaip Lietu
vos įkaitas į Stutthofo koncen
tracijos lagerį. Nuo tos dienos 
prasidėjo Vandos Sruogienės 
kryžiaus kel ia i , stengiantis 
gelbėti rašytoją. Deja, visos durys 
į vokiškąsias įstaigas jai buvo 
uždarytos. 

1944 m. spalio 9 d. užėjus fron
tui pačiuose Bugiuose, kur Van
da Sruogienė su dukra laukė karo 
pabaigos, teko vokiečių karo 
vadų įsakymu iš ten pasitraukti. 
Prasidėjo ilga. iki šiai dienai 
užtrukusi išeiviška dalia. Ii 
pradžių Vokietijos DP stovyklose, 
o nuo 1949 metų Čikagoje. 

Pareigos ir meilės Lietuvai 
šaukiama Vanda Sruogienė, nors 
ir giliai suskaudusia širdimi dėl 
vyro likimo, pačiomis pirmomis 
Vokietijoje dienomis vėl dirba 
visuomeninį darbą. Greifswald'e 

(Nukelta i 4 psl.) 
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Balys, dukrele Dalia ir Vanda Sruogai 1926 metais. 
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Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 
95 metų sukaktis 

(Atkelta iš 3 psl.) 

— lietuvių globos įgaliotine, 
Lueneburg'e — Lietuvių s"»"ingos 
komiteto narė. Detmo!d"« lietu
vių gimnazijos mokytoja, vaikų 
darželių auklėtojų kursų organi
zatorė ir vedėja. Raudonojo 
kryžiaus darbuotoja. Truputį vė
liau įstoja į Bonn'os universitetą, 
kur jau studijavo duktė Dalia, ir 
1948 metais gavo filosofijos 
daktares laipsnį. 

Šis laikotarpis joms abiems 
buvo skaudžiai sunkus, nes visiš
kai nutrūko ryšiai su vyru ir tėvu 
Baliu Sruoga. Aplinkiniais ke
liais tik sužinojo, jog palaužta 
sveikata buvo grąžintas į Lietu
vą, tačiau gana greitai atėjo liūd
niausia žinia: Balys Sruoga 
mirė... '1947). 

1949 metais Vanda Sruogienė 
su dukros šeima apsigyveno Či
kagoje ir beveik dešimtį metų dir
bo fabrikuose, viešbučiuose, pri
vačiuose butuose kaip valytoja. 
Daktarė dėl to nesijaudino, nes 
visada gerbė kiekvieną dorą 
darbą ir nesijautė pažeminta. 
Spėdavo dar padėti dukrai, augi
nant Aušrinę ir Algį. 

Lie tuvos didinga prae i t i s , 
slopinama okupanto, nedavė 
ramybės istorikei ir ji ryžosi 
rašyti knygą Lietuvos istorija: 
Lietuva amžių sūkuryje. Mokėda
ma septynias užsienio kalbas, 
lankė išsimėčiusias Čikagoje bib
liotekas (net 18!), rinko medžiaga, 
ir 1956 metais Tėvynės mylėtoju 
draugija išleido jos 968 psl. 
knyga. Autorės žodyje Vanda 
Sruogienė rašo: „Būsiu laiminga, 
jei ši, kad ir netobula knyga, 
pakels mūsų visuomenės susido
mėjimą Lietuvos praeitimi, su
tvirtins jos meile ir ryšius su 
tėvyne, jei ji patarnaus rašyto
jams, teatralams ir meninin
kams, suteiks kiek paguodos 
senajai kartai ir paskatins bent 
keletą jaunuoliu atsidėjus studi
juoti mūsų praeitį". 

1958 metais pradėjo dėstyti 
rusų, prancūzų kalbą, Rusijos 
istorijos ir kul tūros kursą 
Europos studijų profesorės titulu 
Aurora City College (dabar jau 
universitetas), Aurora. Illinois. Ir 
ten profesorė įvairiomis progomis 
stengėsi amerikiečius supažin 
dinti su Lietuva, jos istorija 

Nuo pat Čikagos Aukštesnio 
šios lituanistines mokyklos jsikū 
rimo dėstė ten Lietuvos istorija. 
vėliau Padagoginiame lituanisti 
jos institute ir jo neakivaizdinio 
dėstymo skyriuje Kažkodėl Bro 
niaus Juodelio aprašyme „Pėda 
goginio lituanistikos instituto 
absolventų vakaras" (Draugas 
1994 m gegužės 27 d i visų 
i š v a r d i n t ų l< k t u r i ' j t a r p . y, 

Vanda ir Balys Sruogai Kaune 1937 metais . 

pavardės nėra. Už nuopelnus ug
dant jaunąją kartą ir puoselėjant 
lietuvių kultūrą išeivijoje dr. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ap
dovanota Pedagoginio li
tuanis t ikos ins t i tu to ga rbės 
diplomu ir išrinkta šio instituto 
garbės nare. 

-JAV buvo Lietuvių enciklopedi
jos bendradarbe, paskelbė daugy
be straipsnių Lietuvos istorijos ir 
pedagoginėmis bei visuomeninė
mis temomis, skaitė paskaitas 
įvairiose organizaci jose i r 
amerikiečių klubuose. 1981 me

tais išrinkta Lituanistikos in
stituto garbės nare. 

Už paramą lietuviškam jauni
mui ir skautams Čikagos Korp! 
..Gintaras" apdovanojo sukaktu
vininke Gintaro ordinu, o LSS 
Seserija taip pat už jos nuopelnus 
sesėms apdovanojo ordinu už 
Nuopelnus. 

O Lietuvoje, 1988 metais atkū
rus Lietuvos istorijos draugiją, dr. 
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 
šios draugijos mokytojų sekcijos 
organizatorei ir valdybos narei 
1938-1940 metais, suteiktas Gar-
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bes narės vardas. 
Paminėtina dar, kad Profesorė 

buvo Čikagoje viena iš Lietuvių 
Moterų Federacijos steigėju ir 
aktyvi šios tarptautines organiza
cijos narė. 

Dauguma Balio Sruogos dra
mų, kaip per daug patriotiškos, 
okupantų buvo išimtos iš biblio
tekų, todėl našle Vanda savo 
jėgomis, be jokio honoraro, pakar
tojamai išleido Čikagoje Balio 
Sruogos „Kazimierą Sapiegą", 
„Milžino paunksme", „Radvilą 
Perkūną', „Giesme apie Gedimi
ną", taip pat „Kas bus, kas 
nebus, bet žemaitis nepražus" ir 
sovietinės cenzūros apkarpytą 
Dievų mišką. Tik Balio Sruogos 
verstą S. Benelio dramą „Apsiau-
talą" išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas. Daugelį 
metų rinkusi išeivių atsiminimus 
apie vyrą rašytoją, kartu su 
dukra parengė įspūdingą knygą 
Balys Sruoga mūsų atsimini
muose (1974). 

O jos pačios svarbiausi, šalia 
smulkesnių, darbai puošia mūsų 
knygų lentynas: Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, Aušros ga
dynes dukra Eglė Malinauskaitė 
Šliūpienė, Lietuvos kultūros 
bruožai, Žemaičiu bajorų ūkis I 
pusėj XIX šimtmečio. Jos 
Lietuvos istorijos vadovėlis JAV 
susilaukė net keturių papildomų 
leidimų. Dabar Lietuvoje visi 
mokiniai mokosi iš aštuntojo šio 
vadovėlio leidinio, kuriame yra 
plati istorikės Inges Lukšaitės 
apžvalga apie autorę. 

Dabar Vanda Daugirdaitė-
Sruogienė, net ir tokio garbingo 
amžiaus sulaukusi, rūpinasi, kad 
nacių okupuotos Lietuvos įkaitai 
nebūtų pamiršti, kad ir jiems 
būtų skiriamas dėmesys, kaip ir 
visiems nekaltai nukentėjusiems 
ir žuvusiems Lietuvos pa
triotams. 

Netekusi beveik visų savo 
draugų-amžininkų, Daktarė 
džiaugiasi duk te rs Dalios 
visuomenine veikla (juk ji pirmoji 
išeiviškoje Čikagoje, susirūpinusi 
lietuvių literatūra, dar 1953 
metais įsteigė savaitinę lietuviš
ką literatūrinę valandėle „Pelkių 
žiburėlį" Margučio radijuje ir jai 
vadovavo 25 metus). 

Rūpi jai, kad vis dar laukia 
leidėjo dukraitės Aušrinės išvers
tas anglų kalbon „Dievų 
miškas"... 

Jos vienatvę praskaidrina vai
kaičių Aušrinės, dirbančios 
pedagoginį darbą ir redaguojan
čios žurnalą The Pen bei Algio, 
..Blue grass" grupės smuikininko 
ir vandenų ekologo, dabar sie
kiančio daktarato apie Lietuvos 
pūgžlius, darbai. Gi proanūkė 
Alina, laimėjusi konkursinius 
egzaminus į talentingų vaiku 
mokyklą, rimtai studijuoja gar
sioje Joffrey baleto studijoje, 
dainuoja rinktiniame vaikų chore 
New York'e ir rašo eilėraščius bei 
apsakymėlius. 

Angelė Galnaitytė, rašiusi 
Kauno dienoje (1994 m. rugpjūčio 
15 d.) apie Vandą Daugirdai-
tę-Sruogienę. užbaigia: „Tėvynė
je, kurion sruvo širdies šiluma, 
kuriai atiduota visa kūrybine 
energija, tegyventa neilgai . 
Tačiau visa savo būtimi Daktarė 
visuomet buvo Lietuvoje, tarsi 
gyvenimo negandų nebūtų 
nublokšta užjūrin. Ir šiandien jos 
mintys, pilnos ilgesio, skrenda į 
Lietuvą, jos nerimastingi laiškų 
žodžiai kalba apie nelengvą 
Tėvynės dabartį, apie jos ateitį". 

Linkėdami gerbiamai Jubilia
tei sveikatos ir daug šviesių 
dienų, visada j auč iame jos 
nenuilstamas pastangas primin 
ti mums garbingą Lietuvos pra
eitį ir rūpintis lietuviškom 
atžalom toli nuo Tėvynes. 

Lietuva ja prisiminė, prisimin
kime ir mes! 

(p.r.) 

Pasinaudota Lietuvių enciklope 
dija. Balys Sruoga mūsų atsimi
nimuose. Lietuvos sp;nida ir kt ) 

( ik..į4«,>. Aukotųjų lituanistikos pedagoginių kursų (dabar 
- Pt.-dugoginis lituanistikos institutas) mokytojui 1950-uju 

dešimtmetį: pr ieky, kairėje — Domas Velička, toliau iš 

kairės — Ignas Serapinas, Aleksandras Dundulis. Vincen
ta- Mulevičius, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Pe t ras 
Jon ikas , Matas Krikščiūnas. 

1,1 ie*. f * \ 

Lituanistu ir istorikų būrelis 1977 metais Čikagoje: (iš 
kairės) Pe t r a s Jonikas , Vanda Daugirdai tė-Sruogienė, 

Dovydas Fajnhauzas. Marija Krasauskaite, J o n a s Puzi-
nas, Vincas Maciūnas. 

Lietuviškas 
centras 

(Atkelta iš 2 psl.) 
kurioje pusėje jie buvo ir tebė
ra. Čia matyti įtikinančiai for
muluotas buvusios nomenklatū
ros rėmimas, jos atjautimas bei 
supratimas, ko aiškiai pasigen
dama, vertinant Laikinąją vy
riausybę, partizanus, įvairius 
disidentus ir tų laikotarpių repre
siją. Dėl daugumos Akiračių pa
sisakymų, galime pasakyti, kad 
jie yra šališki. Tokiu būdu jie 
turėtų save diskvalifikuoti, kaip 
neutralūs tarpininkai, kaip pozi-
ciški centristai, mėginant ką nors 
daryti dėl centro išplėtimo, ne
bent jis būtų į darbiečių pusę. 

Šitoje situacijoje tie „dešinieji" 
santariečiai, kurie palaikė Lands
bergį ir kurie yra linkę prie 
Amerikos konservatorių ar res
publikonų ideologijų, galėtų 
pažiūrėti, kiek jie įtakos gali 
turėti Lietuvos konservatoriams, 
nes ideologiškai, ne poziciškai, 
dešinieji santariečiai turėtų būti 
panašūs į Lietuvos konser
vatorius. 

Pavyzdžiui, jeigu Valdas Adam
kus norėtų pasireikšti Lietuvos 
politikoje, tai jis šiandien ta i 
galėtų tik kaip Lietuvos „Ross 
Perot", be aiškaus ir plataus 
politiškai ideologinio užnugario. 
Visai kitas reikalas būtų, jei jis 
galėtų susitarti su jam ideologiš
kai panašiais konservatoriais ir 
mėginti pakeisti jų pozicine 
politiką. Žinoma, čia užkliūtų 
įsisenėjęs anticentristinis nusitei
kimas. Jis šiek tiek buvo pasikei
tęs, kada buvo pasisakyta už 
I-ozoraitį. Lozoraičio pavyzdys lyg 
rodo, kad praplėsta į centrą 
dešinė, atmetus dešinės ekstre
mistus, gali turėti geriausias 
galimybes prieš darbiečius. Eko
nomiškai — ideologiniu atžvilgiu 
visa pozicinė dešinė pasidarytų 
didelė kairiojo centro grupė, 
nepaisant konservatorių pasi
rinktos neokapitalistų vėliavos. 
Tokiu būdu dėl kraštą liečiančių 
sprendimų susitartų centriniai 
neoliberalai. socialdemokratai, 
krikščionys demokratai ir dalis 
konservatorių. Žinoma, visokio 
plauko primadonos turėtų pa 
klusti bendram tikslui: laimėti 

prieš darbiečius. 
Galime atpažinti ir kitokią 

situaciją. Centro žmonės tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje, gali at
sisakyti savo ir pozicijos, ir 
ideologijos ir eiti dirbti su 
darbiečiais. J a u kai kur tai 
matyti. Aiškinama, kad jie tai 
daro tautos labui. Darbo partijai 
sujos dauguma nereikia koalici
jų. Pamačius tačiau, kad reikalai 
eina tikrai blogyn, bus kitiems 
siūlomos ministerijos ir kiti svar
būs postai, kad nepasiliktų tik jie 
kalti dėl ekonominės nevilties. 
Bus žmonių, kurie nutars, kad 
darbiečiai vis tiek liks valdžioje 
dar daug metų, tad užuot keitus 
Lietuvą politiškai, nutars su jais 
dirbti. Kai kurie tai darys dėl 
garbes, bet pasiaiškinę, jog daro 
tai iš pasiaukojimo. Kiti, kad 
turėtų gerą vietą valdžioje. 

Lietuvos politiniame galvojime 
beveik nėra likę vietos ekonomi
niam liberalizmui, išskyrus mažą 
grupelę verslininkų ir gal Libera
lų sąjungą. Ta pati pastaba ga
liotų ir Amerikos kairiųjų libera
lų pasaulėžiūrai. Atrodo, kad 
Lietuvoje nėra politinės dirvos 
nei Woodstock nusiteikimams, 
nei tam patrakusiam Amerikos 
individualizmui su įstatymiškai 
remiamu ištvirkimu. Salia to, 
liberalizmo eks t remai , iškilę 
Lietuvos kaimynuose be tinka
mos teisėtvarkos, pasidarė pavyz
džiu daugeliui Lietuvoje ir iššū
kiu, kad reikia saugotis visko. 

kas iš Vakarų, kad mums netek
tų Rusijos likimas. 

Atrodo, kad įvairaus nusistaty
mo liberalai labai greit užmiršta 
Vokietijos Weimar'o respublikos 
šalininkų pavyzdį. Persisteng
dami įvesti ar išlaikyti savo 
ideologijos visas krašto valdymosi 
gaires, net tuo ypatingu laikotar
piu, leido totalitaristams įsigalėti 
ir perimti valdžią. Iš istorinių 
įvykių turime pasimokyti ir 
dabar juos prisiminti. 

Tiek Lietuvos Centrui ir jo sim-
patikams, tiek visiems politi
kams, kurie siekia tinkamai ir 
iš pagrindų persiorientuoti krašto 
valdyme, turėtų būti svarbu iš
dirbti ne tik geras programas, bet 
numatyti, kokiais būdais galima 
pakliūti į valdžią, tiek Seime, 
tiek vyriausybėje bei savivaldy
bėse. Čia reikia atsisakyti par
tinio savanaudiškumo ir asme
niškos pozicijos tam. kad demo
kratiškai perėmus, kiek galint, 
daugiau valdančių vietų. Tikėki
mės, kad atsiras užtektinai įta
kingų ir išmintingų mūsų politi
nių vadų, kurie sugebės atrasti 
kalbą su galimais bendradar
biais. Tik tokių tautos vadų 
pavyzdys nustelbs mūsų visuome
nės pamatus graužiančius 
primityvius demagogus. Dėl mū
sų politiniu vadų neišmintingu
mo dažnai neįmanoma tautai 
gerinti savo padėtį ir žengti į 
geresnę ateitį. 

J o n a s Pabed inskas 

Nijule l>iivi;in«.kvt< 
fa 
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