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ViĮnius, 2022 m. Vasario'16 d

Mietieji paSaUįio Iietuviaį,

Lietuvos RespubĮikos VyriaUsybe siekia, kad mūsų ŠaIies [aisves kovų istoriją Įiudijantys
dokumentai būtų ne tik surinkti ir išsaugoti, bet ir prieinami visiems besidomintiems
Įaisves atgavimo ir demokratinės Lietuvos kūrimo istorija. Mūsų tiksįas - kaupti ir

sisteminti su Lietuvos pasiprieŠinimu XX a. okupacijoms susijusius dokumentus ir juos

atverti visuomenei. Šiam reikaĮui stiprų postūmj suteįks Lįetuvos centrinio vaĮstybės
archyvo jgyvendinama veikla ,,SąjūdŽio istorijos, neginkĮuotų pasiprieŠinimų ir kitos
dokumentinės medŽiagos paieŠka, kaupimas ir skaitmeninimaS"'

Kadangi Lietuvos [aįsvės byĮos istorija toti perŽengia geografines Lietuvos ribas,

kreipiuosi j Jus praŠydama padėti mUmS surinkti Žinias apie susijusius su Lietuvos
pasiprieŠinimu XX a' okupacijoms įietuvįų iŠeivijoje saugomus įeidinius, dokumentus,
prisiminimus, vaizdo ir garso medŽiagą.

Be Lietuvos diasporos indėįio Lietuvos Įaisvės byĮa ir NeprikĮausomybės atkūrįmas
neisivaizduojami. Akivaizdu, kad aktyvi Lietuvos iŠeivijos veįkįa gaįėtų ir turetų būti

daug pįačiau Žinoma, matoma ir vertinama. Lietuvių bendruomenės iŠeivijoje nuoįat
ieškojo būdų pagarsinti okupuotos Lietuvos pogrindyje veikusių laisvės kovotojų

Įeidinius, pasiprieŠinimo organizacijų dokumentus ir taip reikŠmingai prisidejo prie to,

kad būtų praĮauŽta Lietuvos izoĮiacija ir geleŽinė uŽdanga.

Mūsų vaĮstybei įabai svarbios Jūsų Žinios apie kiekvieną iŠeivijos Iietuvių organizacijų,

redakcijų, jstaigų, reĮiginių bendruomenių ir atskirų Žmonių asmeniŠkai išsaugotą su

Lietuvos Įaisvės byĮa susijusj dokumentą ar Įeidinj, taip pat rezoĮiucijas, [aiškus Vakarų
pasauĮio vaĮstybių poįitikams, praneŠimus apie pĮatintus uŽ Lietuvos ribų Įietuvių ir

kitomis kaįbomis iŠ Lietuvos atgabentus pogrindŽio įeidinius ir tokiems įeidiniams
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perveŽti naudotus mikrofiįmus, prisiminimus apie pogrindŽio įiteratūros gabenimą j

kitas vaĮstybes, iŠeivijos organizacijų inicijuotų akcijų dokumentus (protokoĮus,

pĮakatus, protesto akcijų dalyvių priimtus kreipimusis ir finansinės paramos aukotojų

sąraŠus, atributiką, artefaktus ir kt.), asmeninius uŽraŠus, Įaiškus ir atsiminimus,
spaudos iŠkarpas, mitinguose ir minėjimuose sakytas ir uŽraŠytas kaIbas, nuotraukas,

vaizdo ir garso jraŠus, įiudijančius pasauĮio Iietuvių pastangas išįaisvinti Lietuvą ir

jsitrauktij Lietuvos Atgimimą bei Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdi'

ViĮiuosi, kad atsiįiepsite j Šj mano praŠymą pasidaĮyti Žiniomis apie Įietuvių iŠeivijoje

esančius ir Lįetuvos dar nepasiekusius dokumentus - Lietuvos įaisvės byĮos istorijos

Šaįtinius ir Įiudytojus.

Puikiai suprantu, kad Įietuvių iŠeivijos paveĮdas yra Jūsų paveldas ir tik Jūs gaĮite

nuspręsti dėĮ Šio dokumentinio paveįdo ateities. Lietuva nepretenduoja j uŽsienio

vaĮstybėse veikusių Įietuvių jstaigų, organizacijų, aSmenų sukauptus archyvus,

Saugomus Įituanistikos centruose, Iietuvių bendruomenėse, organizacijose įr

asmeniniuose archyvuose. Tačiau Lietuvos RespubĮikos Vyriausybė ir kitos Lietuvos

valstybės institucijos padės ir konsuįtuos, jeigu bus iniciatyvų geranoriŠkai patiketi

saugoti ar dovanoti archyvinius dokumentus Lietuvos vaĮstybei, ypač tąis atvejais, kai

tokiems archyviniams dokumentams iškyįa grėsmė.

Būčiau dėkinga, jeigu savo įaiŠkus Su aktuaĮia informacija, Žiniomis ir pasiūĮymais

siųstumėte Lietuvos RespubĮikos ambasadoms, o Šios perduos juos kompetentingoms

Lietuvos institucijoms.

Bendradarbiaudami išsaugokime Lietuvos praeities atminimą

Ministrė Pirmininkė lngrida Šimonytė


