
Pasaulio jūras ir vandenynus 
išmaišęs tolimojo plaukiojimo 
kapitonas Juozas LiePonius 
nebetiki, kad Lietuvai dar kada 
nors pavyks turėti tokį įspūdingą 
laivyną, kokiu ji pelnytai 
didžiavosi nepriklausomybės 
atkūrimo aušroje. „Į tą pačią 
upę du kartus neįbrisi“, - 
konstatuoja klaipėdietis ir 
apgailestauja dėl daug šaliai 
kainavusio, o jūrininkams net ir 
pražūtingo pirmųjų valstybės 
vadovų netoliaregiškumo.

Darius ČIUŽAUSKAS
„Respublikos“ žurnalistas

J.Lieponius pasaulio jūrose ir 
vandenynuose plaukiojo apie 35 
metus. Šiuo metu 61 metų  klaipė-
dietis jau ketverius metus vado-
vauja Jūrų kapitonų klubui, yra lai-
vybos ekspertas, jo kompetencija 
abejonių nekelia - nuolat užsienio 
kompanijų kviečiamas atlikti tech-
ninės laivų priežiūros.

Uostamiestyje veikiantis Jūrų 
kapitonų klubas vienija 67 narius, 
jų amžius nuo 37 iki 80 metų. Nors 
kapitonus turi net patys mažiausi 
laiveliai, priešingai nei kaimynai, 
lietuviai nesivaiko masiškumo, tad 
visi klubo nariai yra tik tolimojo 
plaukiojimo kapitonai, daugiau ar 
mažiau žinomi jūrininkai.

„Kapitonas - tai vardas iki gy-
vos galvos. Ypač jūrinėse valsty-
bėse. Net jei žmogus jau daugybę 
metų neplaukioja, į jį vis tiek krei-
piamasi ne vardu, o kapitonu“, - 
tikina J.Lieponius.

Jo teigimu, būtent todėl savo 
gyvenimą jūrai bei laivams paau-
kojusiems seniesiems Lietuvos ka-
pitonams ir yra skaudžiausia ma-
tyti, ką gimtoji šalis savo pačios 
rankomis padarė su savo laivynu. 
Prieš du dešimtmečius, Nepriklau-
somybės pradžioje, Lietuva turėjo 
kone pusę tūkstančio laivų, o jos 
okeaninis laivynas buvo vienas di-
džiausių visame pasaulyje.

Klaipėdos jūrų uoste bazavosi 
didžiulis žvejybos laivynas. Prie 
krantinių švartavosi okeaniniai 
žvejybos laivai, dideli transporti-
niai refrižeratoriai ir net plaukio-
jančios žvejybos bazės. Uoste bu-
vo statomi ir remontuojami laivai, 
atsirado konservų, taros, kitų su 
žvejybos pramone susijusių ga-
myklų. Apie uostą formavosi ir 
visa miesto infrastruktūra, pra-
monės šakos.

Kas nutiko laivynui, geriausiai 
iliustruoja apie 160 laivų valdžiu-
sios valstybinės žvejybos įmonės 
„Jūra“ pavyzdys. Prasidėjus priva-
tizacijai, jie išnyko lyg mostelėjus 
burtininko lazdele - vieni pusvel-
čiui parduoti, kiti supjaustyti ar 
pap rasčiausiai pavogti. O pati įmo-
nė skandalingai bankrutavo.

Senus jūrininkus džiugina tik 
tai, kad jūrų uostui pavyko atgimti. 
Senąjį primena tik pasikeitusios, 
tačiau likusios laivų remonto ir sta-
tybos įmonės. Pastarosios kitados 
be darbo paliko tūkstančius klaipė-
diečių, o dabar pačios sunkiai ran-
da kvalifikuotų darbuotojų.

Ant kojų atsistoti pavyko ne vi-
siems. Labiausiai apraudami žvejai, 

kurių lieka vis mažiau, tad greitai 
juos teks įtraukti į Raudonąją kny-
gą. Tai liudija ir pagrindinė pasikei-
tusio Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto veikla - pačių įvairiausių kro-
vinių krova. Tai patvirtina, jog tiek 
uostas, tiek visa Lietuva gyvena iš 
tranzito.

- Kapitone, jūs kaip niekas 
geriau žinote, ar dar galima 
Lietuvą vadinti jūrine valstybe, 
ar tik valstybe prie jūros?

- Kad ir kaip ten būtų, esame 
jūrinė valstybė. Pastaraisiais me-
tais valdžia atsisuko į jūrininkus, 
jūrinį verslą, susirūpino jūrinės 
valstybės įvaizdžiu. Nesakau, kad 
daroma labai daug ir konkrečiai. 
Tačiau požiūris yra labiau teigia-
mas, o ne tik koks dažniausiai būna 
prieš rinkimus. Bent man taip at-
rodo. Aišku, dėmesio jūrininkams 
dar labai trūksta.

- Prieš Nepriklausomybės 
atkūrimą Lietuvos laivynas bu-
vo labai įspūdingas. Atgavome 
laisvę ir jį beveik visą prarado-
me. Niekas jo iš mūsų neatėmė, 
o viską padarėme patys, savo-
mis rankomis.

- Du kartus į tą pačią upę neį-
brisi. Matyti, kas tada buvo daroma 
su mūsų laivynu, buvo labai skau-
du ir gaila. Tuometinių šalies va-
dovų netoliaregiškas požiūris pa-
darė daug blogo, daug jūrininkų 
paliko be duonos kąsnio. Pritrūko 
valstybinio požiūrio, kur ir kaip pa-
naudoti sukurtą bazę bei turimas 
lėšas, kad ir dabar visu tuo būtų 
galima naudotis.

Viso to pavyzdys yra gelbėji-
mo laivas „Šakiai“. Jį perdarė iš 
rusiško žvejybinio laivo, sukišo 
milijonus. Nežinau, kiek sąžinin-
gai, bet tai jau detalės. Nors tuo 
metu Klaipėdos uoste buvo tikras 
gelbėjimo laivas, galingas ir sta-
tytas Suomijoje. Laivas priklausė 
valstybei, Uosto direkcija buvo 
valstybės, bet trumparegiškas po-
žiūris nulėmė, kad iš vienos vals-
tybės kišenės jis nebuvo perdėtas 
į kitą. Pardavė nežinia kur, nežinia 
kam ir nežinia už kokius pinigus. 
O tai buvo tikras gelbėjimo laivas, 
kokio iki šiol mūsų regione nėra. 
Ir dar dabar būtų.

- Bet juk Lietuva yra artojų 
kraštas, gal todėl mes jūrinių 
reikalų ir nesuprantame?

- Nepriklausomybės pradžioje 
taip ir atrodė, nes būtent toks vals-
tybės vadovų požiūris ir buvo. Da-

bar jis pradėjo keistis ar bent jau 
taip deklaruojame.

- Ar Lietuva pajėgi atgaivin-
ti sužlugdytą laivyną? Gal tai 
tik bergždžios svajonės?

- To, kas buvo, tikrai nebebus. 
Viskas priklauso nuo daugybės fak-
torių. Nuo ekonominės situacijos 
ne tik šalyje, bet ir pasaulyje, ar 
dabar ir ateityje apskritai bus rei-
kalingas toks laivynas. Koks bus 
mūsų valdžios noras - tikras ar tik 
proginis, kaip kartais atrodo. Da-

bartinė valdžia lyg ir nusiteikusi 
teigiamai, bet laikas bėga. Ateis ki-
ti vadovai, tad ir nežinai, ar jie taip 
pat galvos.

Reikia ne tik teisingo valdžios 
požiūrio, bet ir sąlygų bei įstatymų. 
Juk kiek pasaulyje kad ir nedidelių 
valstybių gyvena iš jūrinio verslo. 
Laivai plaukioti gali ne tik prie sa-
vo krantų. Būtent tokio toliaregiš-
kesnio požiūrio ir pritrūko pirmie-
siems valstybės vadovams. Jiems 
atrodė, kad dideli laivai Lietuvai 
nereikalingi, tačiau niekas nesusi-
mąstė ar nenorėjo susimąstyti, kad 
jie pinigus šaliai gali uždirbti užsie-
nyje. Būtų ir jūrininkams darbo, o 
valstybei - prestižas ir pelnas, juk 
ne vien iš idėjos reikia dirbti.

O faktą, kad padaryti galime, 
įrodėme pastatydami Šventosios 
uostą. Kad tai buvo padaryta ne-
mokšiškai ir išmesti milijonai litų 
į balą - kitas dalykas. Juk niekas 
nepradeda statyti namo nuo stogo, 
o ne nuo pamatų.

- Vadovaudamas Jūrų kapi-
tonų klubui tikriausiai esate iš-
klausęs ne vieno patyrusio jū-
rininko nuoskaudos?

- Vyresnio amžiaus kapitonai 
labai išgyvena dėl to, kas įvyko. 
Jiems skaudu ir ta širdgėla aiškiai 
matyti. Dalis žmonių tiesiog ne-

spėjo susiorientuoti situacijoje. 
Apmaudu, bet, kaip sakoma, viskas 
ateina ir praeina. Na, o jaunesni 
kapitonai greičiau prisitaikė. Tik 
gaila, kad jiems tenka dirbti ne Lie-
tuvos valstybei, o svetimiems.

- Kiek Lietuvos kapitonų 
dirba su kitų valstybių vėliava 
plaukiojančiuose laivuose?

- Du trečdaliai, o gal ir daugiau.

- Tai Lietuvos kapitonai pa-
saulyje yra vertinami.

- Vertinami kaip geri ir aukšto 
lygio specialistai. Paimkite bet kokio 
mūsų universiteto diplomą ir nuva-
žiuokite į užsienį. Jo nepripažins ir 
teks mokytis iš naujo ar viską per-
laikyti. O mūsų diplomai tinka. Pa-
tikrina kvalifikaciją ir gali dirbti.

Aišku, iš pradžių žiūri labai 
priekabiai. Prisimenu, kaip mane 

tikrino. Mokėdami atlyginimą 
pervesdavo viena kita šimtine do-
lerių daugiau. Aš sakau, kad per 
daug. O man atsako, kad negali 
būti, viskas gerai. Ir tik išdirbus 
trejus metus prisipažino, kad taip 
buvau tikrinamas. Žiūrėjo net į 
smulkmenas.

O dabar mūsų kapitonai plau-
kioja 150-200 tūkst. tonų talpinan-
čiais tanklaiviais, galingais kontei-
neriniais laivais ir dirba didelėse 
kompanijose. Prasimušė ir yra ver-
tinami. Tai tikrai džiugina.

- Tai gal mes ir valstybėje 
nemokame padaryti tvarkos, 
kaip kitados nemokėjome susit-
varkyti su savo laivynu?

- Iš principo tokią paralelę 
galima daryti. Kartais mes per 
daug vadovaujamės emocijomis, 
nepatylime, kai reikia patylėti, 
išsišokame, nors to nereikėtų 
daryti. Tokiais atvejais svarbiau-
sias turėtų būti blaivaus proto 
balsas.

- Jei šalies valdžia jį išgirs, 
galime tikėti, kad valstybė at-
sigręš į jūrą?

- Turėtų. Dabartinė tendencija, 
jei ji išliks, juda teisinga kryptimi. 
Jau pamažu bendradarbiaujame su 
Vyriausybe aukščiausiu lygiu. Mus 
pradeda vėl vertinti. Labai teigia-
mas yra Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos ir jos vadovų po-
žiūris. Nuoširdus, o ne koks apsi-
mestinis, tik parodomasis. Junta-
ma, kad yra noras padėti.
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 �PRISIDIRBOME. Tolimojo plaukiojimo kapitonas Juozas Lieponius 
liūdnai konstatuoja, kad tokio laivyno, kokiu Lietuva pelnytai didžiavosi 
nepriklausomybės pradžioje, tikrai nebeturėsime

Mūsų šalies jūrinio laivyno ny-
kimą ar sunaikinimą puikiausiai 
iliustruoja 1991 metų rugsėjo mė-
nesį įkurtos Lietuvos valstybinės 
žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ 
istorija. Taip atkūrus Nepriklauso-
mybę pervadintas gamybinis susi-
vienijimas „Litrybprom“, kurį sudarė 
tralerių, okeaninis ir refrižeratorių 
laivynai. „Jūra“ turėjo 21 mažąjį, 52 
vidutinius ir 46 didžiuosius tralerius, 
penkias plaukiojančias bazes ir ke-
turis refrižeratorius. Dar 1990 metais 

„Litrybprom“ dirbo 10,7 tūkstančiai 
žmonių.

Nesugebėjusi prisitaikyti prie 
naujų ekonominių sąlygų ir pade-
dama įvairiausio plauko politikų, 
valdininkų, verslininkų bei nusikal-
tėlių, viena iš stambiausiųjų Lietu-
vos įmonių žlugo.

„Jūros“ laivų ir darbuotojų skai-
čius nuolat bei labai sparčiai „tirpo“, 
per metus vien pastarųjų atleisda-
vo net po kelis tūkstančius. 1998 
metais galutinai bankrutavusioje ir 

likviduojamoje įmonėje buvo likę 
tik 18 darbuotojų. Iš juridinių asme-
nų registro „Jūra“ išregistruota 2001 
metais.

Su Lietuvos vėliava plau-
kiojančių laivų vis mažėja. 2014 
metų spalio 1 d. Lietuvos Res-
publikos jūrų laivų registre buvo 
įregistruoti 108 laivai - 9 transpor-
tiniai refrižeratoriai, 28 krovininiai, 
8 ro-ro keleiviniai keltai, 47 žvejy-
biniai, 10 vilkikų ir 6 specialiosios 
paskirties.
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Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo dis-
kutavo Mykolo Romerio universiteto 
teisės filosofijos profesorius Saulius 
ARLAUSkAS, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signataras, teisinin-
kas Egidijus BIČkAUSkAS, Seimo 
narys Povilas URBŠYS ir politolo-
gas Marius kUNDROtAS. Disku-
siją vedė žalgirietis Gediminas  
JAkAVONIS.

G.JAKAVONIS: Ar gerai, 
kai valdžia koncentruojama 
vienose - prezidentės rankose?

P.URBŠYS: Problemos, esančios 
valstybėje, iš tikrųjų reikalauja neati-
dėliotinų sprendimų. Dabar kovoji-
mas su tais iššūkiais, vadovaujantis 
valdžios principais, kurie kai kuriais 
atvejais primena autoritarinio valdy-
mo metodus, kai kuriais - totalitarinio 
valdymo metodus, tą mūsų demokra-
tiją padaro imitacinę. Nes esant, sa-
kykim, autoritariniam valdymui vi-
suomenė yra nereikalinga, o esant 
totalitariniam valdymui visuomenė 
yra reikalinga tiek, kiek ji vykdo val-
džios nurodymus ir kiek valdžia ak-
tyvina tą visuomenę. Todėl situacija, 
kokia šiandien susidariusi dėl Rusijos 
agresijos grėsmės, yra labai pavojin-
ga, nes mes neturime politinės de-
mokratijos institucijų, kurios sudary-
tų tam tikrą pusiausvyrą ir neleistų  
valstybės vadovams bei politikams, 
kurie turi savo rankose įgaliojimus, 
piktnaudžiauti savo galiomis. Dar ga-
lėtume pasakyti taip - kai priešas yra 
už pilies vartų, nebeturi vykti jokių 
diskusijų. Manyčiau, kad po Rugsėjo 
11-osios Jungtinėse Valstijose buvo 
teisingai diskutuota, ar galima valsty-
bės militarizavimą, valstybės saugu-
mą iškelti aukščiau už laisvę.

Mano galva, šiandienos situa-
cijoje mes turime aiškiai suvokti, 
kad didžiausias mūsų valstybės na-
cionalinis garantas vis dėlto yra ne 
stipri valdžia, o būtent stipri pilie-
tinė visuomenė.

G.JAKAVONIS: Ar iš tikrų-
jų Rusijos grėsmė verčia mus 
atsisakyti demokratijos?

E.BIČKAUSKAS: Neakcentuo-
čiau Rusijos grėsmės. Tam tikra pras-
me politikai ją tarsi ir kuria, ir - galbūt 
per skambiai pasakysiu - šiek tiek is-
terizuoja. O ruoštis reikia, be jokios 
abejonės. Visą laiką, ir gana ramiai.

Aišku, kai kam iš tikrųjų krizi-
nėje situacijoje turi būti aiškus ly-
deris, aiški valdžia. Bet tokioje si-
tuacijoje diskusijoms erdvės nebe-
lieka. Dėl priešingos per diskusijas 
pareikštos nuomonės tampama vos 
ne valstybės priešu.

O kalbėdami apie pačią prezi-
dento instituciją nepamirškim, ko-
kiomis sąlygomis kūrėsi pati Kons-
titucija. Tada įtampa visuomenėje 
buvo labai didelė - dėl pasirinkimo, 
kokia turi būti Lietuva: parlamen-
tinė ar prezidentinė. Nepamirški-
me, kad kai buvo kuriama Konsti-
tucija, buvo kalbama apie vieną 
konkretų asmenį: ar suteikti tam 
konkrečiam asmeniui neribotus 
prezidento įgaliojimus, ar ne. Buvo 
pasirinktas tarpinis variantas.

Dabar iš tikrųjų sudėtinga teisiš-
kai įvardyti, ar mūsų valstybė yra 
prezidentinė, ar parlamentinė. Mūsų 
prezidentas turi tokias tarsi tarpines 
galias. Jokiu būdu ne tokias galias, 
kaip Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Prancūzijos ar Rusijos prezidentai. 
Bet ir nėra visiškai butaforinė figūra.

Drįsčiau pasakyti, kad mūsų 
Konstitucija, mano požiūriu, buvo 
sukurta tokia, kurioje subalansuo-
tos visos valdžios, taip pat ir san-
tykiai tarp prezidento ir Parlamen-
to. Iš dabartinės mūsų prezidentės 
kadencijos akivaizdžiai matyti, kad 
tas balansas de facto nyksta, o val-
džios galios persikelia į Preziden-
tūros pusę.

Aš tikiu Lietuvos valstybe. Kai 
dalyvavau ją kuriant, tikėjausi ir 
dabar tikiu, kad ne vienam dešim-
tmečiui ir ne vienam šimtui metų 
ją kūrėme. Nebebus nei pono Bič-
kausko, na, nedrįstu lyginti, bet 

nebebus ir ponios Grybauskaitės, 
bet tai, ką sukūrėme, galimas da-
lykas išliks. Koks konkretus as-
muo bus po dešimties ar dvidešim-
ties metų, aš nežinau, tačiau jis 
naudosis tuo, kas pasiekta dabar. 
Kurdami Konstituciją siekėme, kad 
valdžios lygis būtų subalansuotas, 
nors ir koks asmuo būtų išrinktas. 
Kai išsiskiria, pasikeičia balansas 
ne taip, kaip numatyta Konstituci-
joje, iškyla ir atsakomybės proble-
ma. Sakykime, prezidentės įtaka 
ūkinei veiklai, teisinei sistemai, 
švelniai tariant, yra per didelė.

Problema yra ta, kad pagal 
Konstituciją atsakomybė už ūkinę 
veiklą prisiima Vyriausybė. Ka-
dangi dėl prezidentės veiklos Vy-
riausybė negali vienaip ar kitaip 
pasielgti, iš principo atsakomybės 
atsikratoma: o ką galime padary-
ti, jeigu neleido?  Iš esmės ji (pre-
zidentė) reguliuoja, bet pagal 
Konstituciją teisinės atsakomy-
bės nėra.

Lygiai tas pat arba bent jau iš 
dalies tas pat pasakytina apie tei-
sines institucijas, tarp jų - ir pro-
kuratūrą. Prezidentė daryti įtakos 
lyg ir negali, bet ji daro įtaką de 
facto.

Paminėtinas tas, švelniai tariant, 
nekorektiškas generalinio prokuro-
ro grąžinimas į pareigas. Aš tai trak-
tuočiau turbūt taip - tam tikru mo-
mentu ponui Valiui parodė jo vietą. 
Ir dar parodė: norėsim - imsim, ne-
norėsim - neimsim. Jis jau pamoky-
tas sugrįžo. Už ką jis ten buvo nu-
baustas, nežinau, galbūt už per di-
delę iniciatyvą pradedant bylą, kuri 
tikrai buvo nesuderinta. Pradedant 
byla dėl informacijos nutekėjimo.

M.KUNDROTAS: Valdžios at-
skyrimas iš tiesų yra vienas pagrin-
dinių demokratijos principų greta 
brandžios pilietinės visuomenės ir 
minties laisvės. Tai yra įstatymų 
leidžiamosios, vykdomosios ir teis-
minės valdžios atskyrimas. Visa 
problema yra ta, kad prezidento 
funkcija nėra labai aiškiai apibrėžta: 
ar tai yra daugiau leidžiamoji, ar tai 
yra daugiau vykdomoji valdžia. Mes 
taip iki galo ir neapsisprendėme, ar 
norime grynai parlamentinės vals-
tybės, ar  prezidentinės. Ir dėl to 
kyla tam tikrų problemų. Iš tikrųjų 
būtų sunku sakyti, kad instituciniu 
lygiu šiandien Prezidentūra turi per 
daug galių. Tarkim, Seimas turi ga-
limybę netgi kvalifikuota balsų dau-
guma (balsavimo būdas, kai spren-
dimui priimti neužtenka absoliučios 
(50 proc. + 1) balsų daugumos, bet 
reikalaujama surinkti 2/3 ar 3/4 bal-
sų - red. past.) atmesti prezidento 
veto, o tai parodo, kad iš tikrųjų 
jėgų pusiausvyra yra galbūt labiau 
Seimo pusėje nei Prezidentūros.

Kita vertus, jeigu kalbėsime 
apie konkretų asmenį, šiuo atveju - 
prezidentės, taip, pirmojoje kaden-
cijoje yra buvę tokių negražių pik-
tnaudžiavimo valdžia atvejų, gal 
net, sakyčiau, balansuojančių ties 
Konstitucijos pažeidimo riba.

Vienas tokių pavyzdžių - kiši-
masis į teismų veiklą, kai teismams 
buvo diktuojami tam tikri sprendi-
mai. Konkretus pavyzdys - dėl lyti-
nių mažumų eitynių Vilniaus mies-
te. Kai klausimas buvo perduotas 
teismui, prezidentė iš karto padik-
tavo, koks turi būti sprendimas.

Kalbant apie galių koncentravi-
mą, apie valdžios koncentravimą 
Lietuvoje, matyčiau daugiau Seimo 
problemų, konkrečiau - parlamen-
tinių partijų. Tarkim, vienas po kito 
kepami nauji partijų įstatymai, vis 
labiau didinant partijos narių skai-
čių, reikalaujama, kad partija galėtų 
veikti kaip registruotas politinis 
junginys. Neseniai palyginau, kokie 
dabar yra reikalavimai Rusijoje, ku-
rią mes pagrįstai kritikuojame dėl 

demokratijos stokos, ir kokie yra 
partijų įstatymai Lietuvoje. Pas mus 
reikalaujama, kad politinėje partijo-
je būtų 2 tūkstančiai narių, jau yra 
kalbama apie dar didesnius skaičius, 
tuo metu rinkėjų yra maždaug 2 mi-
lijonai. O štai Rusijoje reikalaujama 
tik 300 ar 500 narių partijoje, nors 
rinkėjų yra 109 milijonai. Jei vertin-
tume proporciškai, pasirodytų, kad 
Rusijoje norint įsteigti politinę par-
tiją narių skaičiaus reikalavimai yra 
beveik 200 kartų mažesni negu pas 
mus, t.y. demokratinėje Lietuvoje.

Kitas pavyzdys yra Partijų fi-
nansavimo įstatymas: parlamenti-
nės partijos pačios finansuojasi iš 
valstybės biudžeto, kitaip tariant, 
iš mokesčių mokėtojų pinigų, o  ki-
toms, tarkim, nesisteminėms, par-
tijoms, galima sakyti, yra užginta 
gauti finansavimą tiek iš privačių 
šaltinių, tiek iš valstybės.

Dar vienas pavyzdys - Rinkimų 
įstatymas, kai iš politinės partijos 
reikalaujama surinkti daugiau rin-
kėjų parašų negu pačiai partijai tu-
rėti narių. Tai visiškai naujas apri-
bojimas. Taigi mes matome, kaip 
tam tikras valdantysis klanas, jeigu 
taip negražiai pavadintume, koncen-
truoja valdžią savo rankose ir vis 
labiau riboja piliečių pasirinkimą.

Kita institucija, kuri labai stip-
riai piktnaudžiauja savo galiomis, 
yra Konstitucinis Teismas. Mato-
me atvejų, kai Konstitucinis Teis-
mas savo sprendimus, savo sufor-
muluotą konstitucinę doktriną iš-
kelia aukščiau negu pats Konstitu-
cijos tekstas. Konstitucinis Teis-
mas Lietuvoje beveik uždraudė 
dalyvaujamąją demokratiją, daly-
vaujamosios demokratijos mecha-
nizmą - referendumą ir net suteikė 
Seimui galimybę atmesti iniciaty-
vas dėl referendumo. Taigi šiuo 
metu valdžios koncentravimo atve-

jai galbūt daugiau susiję su Seimu 
ir Konstituciniu Teismu, o ne su 
Prezidentūra.

G.JAKAVONIS: De jure pre-
zidentas pas mus yra trečias po-
litinis žaidėjas politinėje areno-
je šalia valdančiosios daugumos, 
opozicijos. Tad jeigu Lietuvos 
Respublika yra parlamentinė 
respublika, vadinasi, preziden-
tas negali būti politinis žaidėjas.

P.URBŠYS: Nereikėtų pamirš-
ti, kad atkurtoje valstybėje mes tu-

rėjome viziją sukurti pilietinę vi-
suomenę be baimės. Kas dabar 
vyksta Lietuvoje, kai pažeidžiamas 
valdžių pasidalijimo principas, kai 
perteklinė valdžia sukoncentruota 
prezidentės rankose?

Ne paslaptis, teismai yra pri-
klausomi, Generalinė prokuratūra - 

priklausoma, socialinės tarnybos - 
priklausomos nuo jos. Tai dvejopi 
standartai: jeigu lojalus vadovas, 
naudojamasi jo pažeidžiamumu 
tam, kad būtų sustiprinta savoji įta-
ka jam ir per jį sustiprinta įtaka tai 
teisėsaugos institucijai, o jeigu ne-
lojalus - su juo susidorojama pasi-
telkiant teisėsaugos struktūras. 
Tokį atvejį mes matėme su FNTT 
vadovais. O kas dabar išdarinėjama 
su generaliniu prokuroru?

Bet gerbiama prezidentė D.Gry-
bauskaitė nebus šimtą metų prezi-
dente. O sukurti tam tikri ydingi 
valstybės valdymo precedentai bus 
dar labiau išplėtoti ir turės dar dau-
giau neigiamų pasekmių.

Taip, būna atvejų, kai tarpusa-
vyje vyksta prezidento ir politinių 
partijų galių varžytuvės. Prezidentė 
netrukdo politinėms partijoms savo 
galių telkti tiek, kad jos nepažeistų 
jos galių, o politinės partijos netruk-
do stiprinti prezidentei savo galių 
tiek, kiek jos netrukdo jų galiai. Bet 
tos galios stiprinamos pilietinių ga-
lių sąskaita. Ir jeigu mes sukūrėme 
baimės visuomenę, tai baimės vi-
suomenė niekada nebus laisva.

Bet nereikia pamiršti vieno da-
lyko - tokioje visuomenėje žmogus 
niekada nesijaučia saugus. Jau ir 
dabar mes matome pavyzdžių, kai 
bijoma išreikšti savo nuomonę. 
Žmonės kalba apie Prezidentūrą 
neįvardydami, kas tai yra, tarsi ro-
dydami į viršų, tarsi baikščiai dai-
rydamiesi aplink. Tarsi grįžta so-
vietinių laikų ezopinė kalba.

Mūsų valstybėje pertekinę įtaką 
politiniams sprendimams turi įvairios 
finansinės grupuotės. Būna, žmogus 
linksniuojamas kaip oligarchas, blo-
gietis, bet jeigu tam oligarchui pri-
klausanti žiniasklaida pradeda nebe-
kritikuoti, sakykime, Jos Ekscelenci-
jos, jis nustojamas minėti, nebesako-
ma, kad jis yra pavojingas valstybei.

Štai buvo du bankai: „Snoro“ ir 
Ūkio. Lietuviško kapitalo. Tiek vie-
nas, tiek kitas turėjo lygiai tokių pa-
čių finansų problemų. Bet „Snoras“ 
buvo pasirinktas pirmiau todėl, kaip 
jau buvo ne kartą minėta, nes sietas 
su prezidentės kritika „Lietuvos ry-
te“. Ūkio bankui priklausantys lei-
diniai jos nekritikavo. Ir šio banko 
atžvilgiu pasirinkta visai kita taktika.

Ne kartą esu sakęs, kad banki-
ninkai už nusikaltimus turi atsaky-
ti. Bet pasirinktas būdas sutvarky-
ti „Snoro“ banką mums kainavo 5 
milijardus litų.

Dabar - apie  prezidentės kiši-
mąsi į Vyriausybės veiklą. Prisimin-
kime: per krizę buvo pasirinktas 
variantas nesiskolinti iš Pasaulio 
banko tam, kad prezidentė galėtų 
išlaikyti savo nepriklausomybę dik-
tuojant sąlygas Vyriausybei. Latvi-
joje buvo pasirinktas visai kitas va-
riantas. Matome, kad latviai skoli-
nosi daug mažesnėmis palūkanomis 
ir daug mažiau prasiskolino. O mes, 
kad išsaugotume prezidentines ga-
lias, ėmėme kreditus žymiai dides-
niais procentais. Neseniai viešai pa-
skelbta, kad mūsų valstybė pasisko-
lino 3,5 milijardo, o iš jų 2 milijardus 
mes iš karto turime atiduoti bankui.

Jeigu viską susumuosime, kiek 
kainuoja autoritarinės valdžios ap-
tarnavimas, pamatysime, kad tai 
yra milijardinės sumos. Ir tai, kad 
socialinė atskirtis didėja, manau, 
yra būtent tokio valdymo pasekmė.

E.BIČKAUSKAS: Nėra taip 
tragiška, kaip mes čia kartais kalba-
me. Bet tam tikra baimės atmosfera, 
galvoti, ką sakai, yra. Siūlyčiau pa-
daryti vieną eksperimentą. Jeigu tu-
rite pažįstamų teisėjų, pasiūlykite 
pakalbėti apie prezidentę. Pamaty-
site, koks bus rezultatas. Nei taip, 
nei kitaip nekalbės. „Šitos temos 
nelieskime, nekalbėkime.“ Net jei-
gu bus jūsų geras pažįstamas. Arba 
apsidairys, apžiūrės visus kampus 
ir tuomet galbūt pakalbės. Prisimi-
niau Sąjūdžio laikus. Prisimenu vie-
ną iš tų mūsų tikslų, kuris paskui 
lyg ir buvo pamirštas. Gal pacituosiu 
neteisingai, bet, jeigu neklystu, tai 
Voltero žodžiai: „Aš visiškai nesu-
tinku su jūsų nuomone, bet aš pasi-
ruošęs tylėti, kad jūs turėtumėte 
teisę išsakyti šitą savo nuomonę.“

S.ARLAUSKAS: Turbūt visi 
sutariame, kad yra sisteminių pro-
blemų. Pirmiausia tai nuolatinė po-
litinė įtampa tarp Seimo ir Prezi-
dentūros. Antra - baimės, nesau-
gumo jausmas. Galų gale ir nuos-
toliai. Kiek patiriame nuostolių kad 
ir mes čia šiandien liedami psichi-
nę energiją. Galėtume kalbėti apie 
kur kas įdomesnius dalykus. Bet 
nežinau, ar mes, jeigu nieko neda-
rysime, po metų vėl čia nesėdėsi-
me ir nekalbėsime ta pačia tema.

P.URBŠYS: Gal problemos 
liks, bet mes jau nesėdėsime.

S.ARLAUSKAS: Štai ką pasa-
kysiu dėl vieno asmens kaltinimo. 
Dabar sistema yra tokia, kad pre-
zidentė yra politinis žaidėjas. Dėl 
bandymo jai priekaištauti, kad ji pa-
sirinko skolinimąsi ne iš Pasaulio 
banko, ar ten darė įtaką. Jos toks 
matymas. Šiuo atveju sunku pasa-
kyti, gal ji ir teisi. Negaliu jumis 
tikėti. Nesu specialistas.

Parlamentinė sistema. Ką da-
ryti?  Pratęsti diskusijas ne spau-
doje, ne čia, bet Seime.

Mūsų grupelė, kai D.Grybaus-
kaitė tik įžengė į prezidento postą 
2009-aisiais, įteikėme savo pasta-
bas dėl to, kad problemiškas yra 
prezidento statusas. Kilo susido-
mėjimas, tačiau pasitraukus prezi-
dentės vyriausiajai patarėjai Audro-
nei Nugaraitei, diskusijos pritilo.

Dabar dėl prokuratūros... Pro-
kuratūra yra lyg ir nuo nieko ne-
priklausoma valstybinė institucija. 
Bet galų gale tampa įkaite. Nema-
nau, kad generaliniam prokurorui 
malonu girdėti ir bus malonu skai-
tyti, apie ką čia šiandien šnekame.

Teisingumą turi vykdyti Teisin-
gumo ministerija. O jai pas mus 
palikti tik formalūs dalykai.

Parengė Jovita MILAŠIENĖ

To mūsų valstybėje dar 
nebuvo, kad žmonės į 
visus postus skiriami vieno 
asmens. Prezidentūra 
sprendžia, kas vadovaus 
teisėsaugos institucijoms, 
o  kas bus atleistas. Koks 
gali būti teisingumas, 
kai S.Daukanto aikštė 
pasirenka policijos, 
FNTT, VSD, prokuratūros 
ir teismų vadovus? 
Kokio tyrimo tikėtis? 
Palankaus visuomenei, ar 
palankaus Prezidentūrai.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Saulius ArlAUSKAS
Mykolo Romerio universiteto 
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Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataras, teisininkas
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Marius KUNDroTAS
Politologas

Ar�gerai,�kai�visos�valdžios�atsiduria�vienose�rankose?

Visa filmuota  
medžiaga tinklalapyje

2015 m. prenumerata
„ResPubLika“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 

fiziniams ir juridiniams asmenims 

Visuomeninis politinis savaitraštis „Respublika“ ir puikus žurnalas „Laisvalaikis“  
su TV programa savaitei, leidžiamas penktadieniais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ leidinių grupės prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. 
Smagu, kad jums dar svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis.  

O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos 
išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti, kas rytą jus pasiekiantis dar kvepiantis spaustuvės dažais. 

Ačiū, kad esate su mumis.

Senjorams ir neįgaliesiems taikomos nuolaidos

1 mėn. - 15,55 lt 
 (4,50 €) 

3 mėn. - 46,65 lt
(13,51 €) 

6 mėn. - 92,00 lt
(26,65 €)

12 mėn. - 180,00 lt
(52,13 €)

1 mėn. - 37,00 lt 
 (10,72 €) 

3 mėn. - 111,00 lt
(32,15 €) 

6 mėn. - 222,00 lt
(64,30 €)

12 mėn. - 444,00 lt
(128,59 €)

1 mėn. - 38,00 lt 
 (11,01 €) 

3 mėn. - 114,00 lt
(33,02 €) 

6 mėn. - 228,00 lt
(66,03 €)

12 mėn. - 456,00 lt
(132,07 €)

 „ResPubLika“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VakaRo žinios“
fiziniams asmenims 

 „ResPubLika“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VakaRo žinios“
juridiniams asmenims 

Prenumerata priimama:
Internetu:

www.respublika.lt,  
www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių grupės  
platinimo tarnybose:

Vilniuje  A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05
Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab.  (8-5) 242-80-65
Klaipėdoje  Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje    V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12 

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Alytuje Dariaus ir Girėno g. 2a (8-620) 971-76
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-687) 89-040
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932

Kituose skyriuose:

Visuose „PayPost“ ir  
Lietuvos pašto skyriuose.

Visuose loterijos PERLAS  
terminaluose.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose ir loterijos 
PERLAS terminaluose taikomas papildomas aptarnavimo 
mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose Druskininkų g. 5 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke Kranto g. 7 (8-447) 79-029
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1         (8-620) 58-664,
 (8-451) 51-314
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Šatrijos g. 36-52 (8-698) 80-155
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539



Eltos�vadovė�Magdalena�Avietėnaitė
Magdalena avietėnaitė yra viena 
iškiliausių Lietuvos Respublikos 
(1918-1940) moterų. Ji buvo bene 
vienintelė moteris, prieškario 
Lietuvoje užėmusi aukštas 
pareigas valstybės aparate. nuo 
1920 m. M.avietėnaitė dirbo 
užsienio reikalų ministerijoje 
(uRM). Pradėjusi darbą kukliomis 
pareigybėmis, vėliau ji tapo eltos 
vedėja, spaudos biuro, spaudos 
departamento direktore. Per jos 
rankas pereidavo visa informacija 
apie Lietuvą iš užsienio, jos 
vadovaujamas departamentas 
garsino Lietuvą pasaulyje.

Anelė BUTKUVIeNė

M.Avietėnaitė gimė 1892 m. 
Marijampolės apskrities Brazavo 
kaime, ūkininkų Magdalenos Pau-
lionytės ir Adomo Avietėno šeimo-
je. Pragyvenimo sąlygos carinės 
priespaudos engiamoje Lietuvoje 
buvo sunkios ir Avietėnai su šeštus 
metus einančia dukrele Magdute 
1897 m. emigravo į JAV. Šeima įsi-
kūrė Masačusetso valstijos Vuste-
rio mieste netoli Bostono. JAV gi-
mė antroji dukra Izabelė. A.Avie-
tėnas buvo daug platesnio akiračio 
asmuo negu dauguma lietuvių 
imig rantų į JAV. Lietuvoje darakto-
riavęs, platinęs draudžiamą lietu-
višką spaudą, jis vertino išsilavini-
mą ir abi mergaites leido į mokslą.

Jaunoji Magdutė buvo gabi ir 
1909 m. su pagyrimu baigė aukš-
tesniąją Vusterio mokyklą. Lietu-
viškos Vusterio parapijos klebonas 
atėjęs pas mergaitės tėvą pasakė: 
„Adomai, jeigu tu neleisi toliau mo-
kytis savo dukters Magdalenos, 
padarysi didelę nuodėmę.“ Mergai-
tės tėvai ryžosi labai rizikingam 
žingsniui. Jie užstatė nekilnojamą-
jį turtą ir, paėmę iš banko paskolą, 
išleido Magdaleną studijuoti į Švei-
cariją - į Ženevos universitetą.

Universitete mergina studijavo 
literatūrą ir filosofiją. Studijų metais 
susipažino su didžiąja savo gyvenimo 
meile rumunu Michaeliu Serbanu de 
Cernesti, Ženevos universitete ren-
gusiu žemės ūkio mokslų doktoratą. 
Jaunuoliai kūrė bendros ateities pla-
nus. 1914 m. vasaros pradžioje su 
universiteto licenciato diplomu  
M.Avietėnaitė grįžo į JAV. 1914 m. 
rugpjūčio 1 d. prasidėjo Pirmasis pa-
saulinis karas. Michaelis buvo pa-
šauktas į veikiančiąją armiją, jaunuo-
lių ryšiai kuriam laikui nutrūko.

Grįžusi į Vusterį, Magdalena 
pasinėrė į lietuvišką veiklą, nors 
su savo gebėjimais, žiniomis galė-
jo rasti daug pelningesnį, prestiži-
nį darbą. Jos tautiškumo jausmas 
buvo labai stiprus ir lietuvybės rei-
kalai jai visą gyvenimą buvo patys 
reikšmingiausi. Ji tapo Vusteryje 
leidžiamo laikraščio „Amerikos lie-
tuvis“ redaktore. Vadovaujant 
M.Avietėnaitei, leidinio lygis labai 
išaugo, ji pati parašė nemažai 
straipsnių iš einamosios politikos, 
istorijos. 1917 m. istorinių straips-
nių pagrindu išleido dvi knygas 
„Didžioji Prancūzijos revoliucija“ 
ir „Istorija Europos tautų, dalyva-

vusių didžiojoj karėj“. Abi knygos 
dedikuotos Michaeliui. Norėdama 
padėti prasilavinti tautiečiams, pa-
rašė anglų, prancūzų, vokiečių kal-
bų vadovėlius, knygą moterims 
apie namų ruošą, išspausdino anglų 
kalba leidinį apie Lietuvą.

Nors Magdalenai veiklos netrū-
ko, jai norėjosi didesnių darbų, nes 
Vusteryje jos intelektui, erudicijai 
nebuvo galimybių visiškai atsiskleis-
ti. Tokia galimybė atsirado, kai 1918 
m., paskelbus Vasario 16-oios Aktą, 
Lietuvoje prasidėjo valstybės apara-
to kūrimo darbai. Lietuvos politikai 
kreipėsi į savo tautiečius, gyvenan-
čius JAV, prašydami pagalbos. Dirbti 
Lietuvos informacinėje ir dip-
lomatinėje tarnyboje atvyko 
M.Avietėnaitė, Bronius Balutis, To-
mas Naruševičius. Tada galutinai iš-
siskyrė Magdalenos ir Michaelio gy-
venimo keliai. Ji atsisakė asmeninės 
laimės ir pasirinko darbą Lietuvai.

1939 m. išleistame LR užsienio 
reikalų ministerijos žinyne chrono-
logine seka surašytos M.Avietėnai-
tės pareigybės nuo 1920 m.: URM 
vertėja, šifruotoja ir slaptojo archy-
vo tvarkytoja, URM konfidencialio-
ji sekretorė, Lietuvos telegramų 
agentūros (ELTA) vedėja, Spaudos 
biuro viršininkė, Spaudos departa-
mento direktorė. Ypač sudėtinga 
buvo vadovauti Eltai, nes trūko kva-
lifikuotų darbuotojų, techninių prie-
monių. Didžiausias darbo krūvis 
tekdavo vadovei, nes ji gerai mokė-
jo anglų, vokiečių, prancūzų kalbas, 
turėjo žurnalistinio darbo patirtį. El-
tos darbą gerai įvertino užsienio ko-
legos 1924 m. Berne vykusioje Pir-
mojoje tarptautinių Europos tele-
gramų agentūrų konferencijoje, ku-
rioje M.Avietėnaitė iš 33 dalyvių 
buvo vienintelė moteris.

1926 m. Lietuvos URM kaip 
savarankiškas padalinys buvo įkur-
tas Spaudos biuras ir M.Avietėnai-
tė buvo paskirta jo viršininke, o 
1938 m. Spaudos biurą reorganiza-
vus į Spaudos departamentą tapo 
jo direktore. Šių institucijų uždavi-
niai buvo teikti užsienio valsty-
bėms išsamią informaciją apie Lie-
tuvą, jos politinį, ekonominį, kul-
tūrinį gyvenimą. Reikėjo bendra-
darbiauti meno srityje, rengti paro-
das užsienyje, publikuoti informa-
cinius straipsnius ir leidinius.

Užsienio spaudoje buvo publi-
kuojami informatyvūs M.Avietėnai-
tės straipsniai. Ji pristatydavo Lietu-
vos meno parodas Barselonoje, Lje-
že, Stokholme, Kopenhagoje, Briu-
selyje, Geteborge, Čikagoje. Ypač 
sėkmingai Lietuva pasirodė 1937 m. 
pasaulinėje Paryžiaus parodoje „Me-
no ir technikos vieta šiuolaikiniame 
pasaulyje“. Parodos rengimo komi-
teto pirmininkė buvo M.Avietėnaitė. 
Jos profesionalumo ir meninės intui-
cijos dėka atrinkti eksponatai laimė-
jo net 58 apdovanojimus, tarp jų bu-
vo keletas didžiųjų prizų.

Departamento direktorė buvo 
ir pasirengimo 1939 m. pasaulinei 
parodai Niujorke generalinė komi-
sarė. Ta proga ji išleido bukletą 
ang lų kalba, išsamiai pateikiantį 
Lietuvos istorinį kelią, jos meninį 
gyvenimą, parodos dalyvius. Paro-
doje buvo surengta Lietuvos diena. 

Pasibaigus parodai, Niujorko bur-
mistras M.Avietėnaitei įteikė paro-
dos aukso medalį ir suteikė Niu-
jorko miesto garbės piliečio vardą.

Spaudos biuro, o vėliau Spau-
dos departamento žinioje buvo už-
sienio valstybių kultūros atstovų ir 
menininkų priėmimas Lietuvoje, 
parodų rengimas. Lietuvos žmonės 
turėjo galimybę susipažinti su už-
sienio valstybių kultūros gyveni-
mu, pamatyti užsieniečių dailinin-
kų darbus.

M.Avietėnaitė buvo įvairiapu-
sių interesų asmenybė. Ji priklausė 
Lietuvos istorijos, XXVII knygų 
mėgėjų draugijoms, vadovavo Lie-
tuvos skautų sąjungai, Lietuvos 
kanklininkų draugijai, turėjo su-
kaupusi turtingą biblioteką, mėgo 
muziką, teatrą. Šeimos nesukūrė, 
liko ištikima vienintelei savo gyve-
nimo meilei Michaeliui. Buvo labai 
rūpestinga duktė, paskatino seserį 
Izabelę Gustainienę užsiimti dai-
navimo studijomis, rėmė ją mate-
rialiai, kai ši mokėsi konservatori-
joje Vokietijoje. Mylėjo ir rūpinosi 
sesers vaikais, buvo dukterėčios 
Valentinos krikšto mama. Liko 
abejinga prabangai ir turtams, nes 
didžiausiomis vertybėmis laikė 
dvasios turtus.

1940 m. birželį, kai dalis valsty-
bės vyrų susitaikė su tragiška vals-
tybės ir tautos lemtimi, M.Avie-
tėnaitė, rizikuodama savo laisve ir 
saugumu, su kolege Elena Barš-
čiauskaite išnešė iš URM slaptas 
bylas ir perdavė jas Lietuvos archy-
vo vedėjui kunigui Juozapui Sta-
kauskui. Parodė ne mažesnę drąsą 
gelbėdama Lietuvos aukso atsargas 
užsienyje. Kai Lietuva prarado ne-
priklausomybę, JAV įšaldė Lietuvos 
aukso atsargas. Mask vos emisarui 
Lietuvoje Dekanozovui spaudžiant, 
Justo Paleckio vyriausybė pareiškė 
protestą JAV ir reikalavo atiduoti 

auksą okupuotai Lietuvai - jis iš kar-
to būtų patekęs į SSRS iždą. 
M.Avietėnaitė, nepabūgusi pase-
kmių, paskutinio susitikimo metu 
pasakė JAV pasiuntiniui Lietuvoje 
dr. Ovenui Dž.K.Noremui (Owen 
J.C.Norem): „Mes jau nebegalime 
nepriklausomai veikti. Mes labai 
vertiname, jei JAV gali padaryti dau-
giau, negu mes galime čia drįsti pa-
sakyti. Čia žmonės klausosi. Aš 
daugiau nieko negaliu pasakyti.“ Šie 
keli diplomatinės kalbos šydu pri-
dengti sakiniai buvo paskutinis JAV 
pasiuntinio pranešimas iš Lietuvos. 
Jų pakako, kad SSRS nenusavintų 
Lietuvos aukso.

1941 m. birželio dienos buvo 
tragiškos Magdalenai ir asmeniš-
kai. Per birželio 14 d. trėmimus 
buvo ištremta sesers Izabelės ir 
Valentino Gustainių šeima su 
dviem mažamečiais vaikais.

Nacių okupacijos metais  
M.Avietėnaitė buvo rezistentų greto-
se. Ji aktyviai bendradarbiavo antina-
ciniame laikraštyje „Į laisvę“, rašė 
jam straipsnius. 1944 m. vasarą, fron-
tui priartėjus prie Kauno, M.Avie-
tėnaitė pasitraukė iš Lietuvos. Jos 
turtas tilpo vienoje kuprinėje.

Iki 1947 m. glaudėsi karo pabė-
gėlių stovykloje Vokietijoje, dirbo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, vei-
kusio užsienyje, generaline sekre-
tore. 1947 m., savo bičiulės Petro 
Klimo žmonos pakviesta, laikinai 
apsistojo Paryžiuje, o iš čia 1949 m. 
išvyko į JAV. M.Avietėnaitė iš karto 
įsitraukė į lietuvišką veiklą, buvo 
VLIK politinės komisijos narė, ver-
tė į anglų kalbą visus šios organi-
zacijos rengiamus dokumentus. 
1949-1952 m. dirbo Detroito uni-
versiteto bibliotekoje, paskui me-
tus dėstė sociologiją Anhersto ko-
legijoje. Paskutinė jos darbo vieta 
buvo prestižinė Šv.Širdies kolegija 
Manhatonvilyje. Joje mokėsi JAV 
elito atstovų dukros - Džono Kene-
džio (John Kennedy) motina, dvi jo 
seserys. M.Avietėnaitės parei gos 
buvo bibliotekininkė konsultantė. 
Kaip darbuotoja buvo labai vertina-
ma, ir po 13 metų, atėjus pensijos 
amžiui (65 m.), Magdalenai buvo 
pasiūlyta dirbti dar 7 metus, kas 
JAV daroma tik išimtiniais atvejais.

Išėjusi į pensiją, Magdalena ap-
sigyveno vienuolių globojamuose 
senelių namuose Putname. Dalijosi 
pastoge su likimo drauge, žinoma 
Nepriklausomos Lietuvos katalikiš-
kojo sparno moterų veikėja Magda-
lena Draugelyte-Galdikiene. Gyve-
no viename namelyje atskiruose 
kambariuose su bendra virtuve. Abi 
labai bičiuliavosi, jas siejo tautiniai 
idealai, kuriuos realizuoti siekė visą 
savo gyvenimą, atsiminimai apie 
Nepriklausomos Lietuvos laikus, 
bendrus pažįstamus. Kol leido silps-
tantis regėjimas, tvarkė vienuolyno 
biblioteką, tęsė lietuvišką veiklą, 
kurios per visą gyvenimą JAV ne-
buvo apleidusi. Kiek leido kuklūs 
finansiniai ištekliai, rėmė lietuviš-
kas organizacijas.

Didysis jos rūpestis ir širdies 
skausmas buvo sesers šeimos liki-
mas. Kai po šešiolikos tremties 
metų I. ir V.Gustainiai iš tremties 
su vaikais grįžo į Lietuvą, seserys 
susirašinėjo. Magdalena visomis 
išgalėmis rėmė sesers šeimą ma-
terialiai. Per savo gyvenimą nesu-
kaupė jokių turtų, nes jos gyveni-
mo kredo buvo dirbti Lietuvai, jos 
žmonėms, pagalba silpnesniam ir 
vargstančiam.

M.Avietėnaitė mirė 1984 m., ei-
dama 93-iuosius metus. Palaidota 
Putname, vienuolyno kapinaitėse. 
Ant kapo pastatytas jos pačios su-
projektuotas kuklus paminklas, 
simboliškai išreiškiantis jos gyve-
nimo dramą. Kryžius su erškėčių 
vainiku - tai pavergta mylima Tėvy-
nė Lietuva, į kurią jai nebuvo lemta 
sugrįžti, nuo kurios skyrė rūsčios 
ir audringos Atlanto bangos, lyg 
simbolizuojančios tamsiąsias XX a. 
istorijos jėgas, negailestingai nioko-
jusias tautų ir žmonių likimus.
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