Sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena
Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungą
įkūrimo 80-mečio proga

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS) įkurta Kaune 1940 m. gruodžio 26 d.
Pagrindinis LLKS tikslas – pasipriešinti SSRS okupacijai ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Per visą istorinį pasipriešinimo okupantams laikotarpį, Lietuvos Laisvės
Kovotojų Sąjunga aktyviai dalyvavo koviniuose veiksmuose. Sąjungos nariai aktyviai
dalyvavo kovose už Tėvynės laisvę ir išliko viena veikliausių pogrindžio organizacijų.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pagrindiniu LLKS tikslas – įtvirtinti Lietuvos
nepriklausomybę, demokratinę santvarką ir teisingumą, ugdyti lietuvių tautos, ypač
jaunimo, patriotiškumą. Taip pat, siekti, kad būtų likviduoti sovietinės okupacijos ir
komunistinio lietuvių tautos genocido padariniai, atkurti istorinę tiesą apie pasipriešinimą okupaciniam režimui, įamžinti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą.

2021 m. sausio
sukaktys

Prieš 275 metus, 1746 01 01, gimė Ksaveras
Bogušas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
visuomenės, kultūros veikėjas. Mirė 1820 04 04.
Prieš 95 metus, 1926 01 03, gimė Juozas
Pikčilingis – kalbininkas. Mirė 1991 10 17.
Prieš 130 metų, 1891 01 04, gimė Pijus Krakaitis –
prozininkas, dramaturgas. Mirė 1948 08 04
Prieš 90 metų, 1931 01 05, gimė Leonardas
Sauka – tautosakininkas, kalbininkas.
Prieš 95 metus, 1926 01 06, gimė Rimvydas
Šilbajoris – lietuvių literatūros kritikas. Mirė 2005 12 03
Prieš 110 metų, 1911 01 07, gimė Juozas
Gaudrimas – muzikologas, muzikos pedagogas.
Mirė 1994 12 03.
Prieš 245 metus, 1776 01 09, gimė Martynas
Liudvikas Gediminas Rėza – lituanistas, teologas,
tautosakininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1840 08 30.
Prieš 140 metų, 1881 01 9, gimė Vincas
Bartuška-Bartoškevičius – Romos katalikų
dvasininkas, filosofijos daktaras ir visuomenės veikėjas.
Mirė 1956 01 28.
Prieš 165 metus, 1856 01 10, gimė
Jonas Zembrickis – Mažosios Lietuvos istorikas.
Mirė 1919 03 08.
Prieš 150 metų, 1871 01 10, gimė Juozas
Lozoraitis – knygnešys, varpininkas, rašytojas, Lietuvos
spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas. Mirė 1920 09 12.
Prieš 100 metų, 1921 01 11, gimė Leonas
Jovaiša. Vienas žymiausių Lietuvos ugdymo mokslo
kūrėjų. Mirė 2017 01 17.
Prieš 195 metus, 1826 01 12, gimė
Juozapas Silvestras Dovydaitis – kunigas,
vertėjas, prozininkas. Mirė 1883 01 09.
Prieš 75 metus, 1946 01 12, gimė
Irena Tumavičiūtė. Lietuvių germanistė, Mažosios
Lietuvos kultūros tyrėja ir propaguotoja, vertėja.
Gimė 1946 01 12 Dirmeikiuose (Tryškių vlsč.).
Prieš 190 metų, 1831 01 13, gimė
Jonas Katelė – švietėjas, kunigas, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų lietuviškų vakarų
bei lietuvių mokyklų organizatorius. Mirė 1908 05 21.
Prieš 250 metų, 1771 01 15, gimė
Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, vienuolis,
pedagogas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvis, žemaičių
raštijos veikėjas ir mokslo terminijos kūrėjas, bibliofilas,
botanikas. Mirė 1849 10 30
Prieš 190 metų, 1831 01 15, gimė
Jurgis Zauerveinas (Georg Sauerwein) – sorbų
(nedidelė slavų tauta prie Bauceno m. Vokietijoje) kilmės
poliglotas, filosofijas, Mažosios Lietuvos visuomenės
veikėjas, publicistas, poetas. Mirė 1904 12 16.
Prieš 125 metus, 1896 01 20, gimė
Steponas Darius (Jucevičius) – karo lakūnas, Atlanto
vandenyno nugalėtojas. Žuvo 1933 07 17.
Prieš 100 metų, 1921 01 23, gimė Marija
Birutė Alseikaitė-Gimbutienė – archeologė,
archeomitologijos pradininkė. Mirė 1994 02 02.
Prieš 170 metų, 1851 01 25, gimė
Petras Vileišis – inžinierius, visuomenės ir politinis
veikėjas. Mirė 1926 08 12.
Prieš 140 metų, 1881 01 28 (16), gimė
Justinas Tumėnas – filosofas rašytojas ir poetas.
Mirė 1946 10 1, Vokietijoje
Prieš 100 metų, 1921 01 29, gimė
Adolfas Sprindis – prozininkas, literatūros tyrinėtojas.
Mirė 1986 12 21
Prieš 95 metus, 1926 01 31, gimė
Vytautas Klova – kompozitorius (opera Pilėnai) ir
pedagogas. Mirė 2009 12 10.
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1991 m. sausį Gedimino kalne įsikūrė gynėjai iš Šaulių sąjungos. Pradžioje šauliai telkėsi
muziejaus direktoriaus patalpoje, kuri buvo šalia Gedimino pilies bokšto (dabar ta patalpa išardyta). Gynėjai buvo rūkoriai, todėl vėliau visi
persikėlė į pilį. Naktį, kuomet muziejininkai išeidavo, vėliavą saugodavo mažiausiai 7–8 vyrai,
ginkluoti keliais sportiniais ir medžiokliniais
šautuvais, alebardomis, ietimis, akmeniniais artilerijos sviediniais.
Vėliavos stiebas buvo „užminuotas“, o ant metalinės pakėlimo mechanizmo dėžės kabėjo užrašas rusų kalba: atsargiai užminuota... Visą taką į
Gedimino kalną, tarsi viduramžiais, vyrai išliejo
vandeniu. Ledas niekaip nebeleido lipti taku.
Kaip pasakojo tuometinis Lietuvos Šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės štabo viršininkas Rimvydas Mintautas sausio 8 d. šauliai gavo įsakymą
saugoti vėliavą Gedimino pilies bokšte. Beveik
visi Vilniaus šauliai buvo Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos gynyboje, todėl teko siųsti
vilniečius saugojusius Vilniaus savivaldybę (Gedimino pr. 9) bei tuos, kurie ilsėjosi namuose ar
turėjo kitas užduotis. Pilies gynybos viršininku
buvo paskirtas šaulys Romas Šimanskas. „Vyrai

nesėdėjo rankų sudėję – iš vitrinų išėmė alebardas, ietis ir sustatė nukreipę į langus, duris. Be to
ant įvijų laiptų, kuriais kylama į pilies bokšto viršų prie vėliavos, ten, kur dabar lankytojai grožisi
Vilniaus Senamiesčio vaizdais, gynėjai sutempė
visus akmeninius patrankų sviedinius. Jei sovietų kareivos įsiveržtų ir bandytų laiptais lipti, šie
akmeniai sviediniai paridenti pro duris-liuką nudardėtų žemyn, sumaltų užpuolikus į miltus.
Pasiryžę ginti, saugoti Lietuvos simbolį Gedimino pilį vyrai pasiruošė ir žiauriam likimui.
Viršuje, prie kuoro grotų, gynėjai pririšo trejas
virves – gal likusiems gyviems, bet jau beginkliams, pavyktų pasitraukti kalno šlaitu.
Tik po 1991 m. Vasario 16-sios švenčių pilies
gynėjai sugrįžo atlikti pareigos Tėvynei į ankstesnes vietas.
Kaip prisimena R.Mintautas Gedimino pilį ir
vėliavą gynė R.Šimanskas (pilies gynybos vadas),
Robertas Basys, Daugis Bumbulis, Jonas Darulis,
Antanas Girčys, Virgis Grigaravičius, Romualdas Kairys, Andrius Lebioda, Petras Mazgelis,
Vilius Minderis, Sigitas Sasnauskas, Gintautas
Sinkevičius, Andrius Ščepkauskas, Vikintas Šimanskas, Nerijus Treinys, Laimis Vinslova.

Kiek kartų lietuviai iškėlė vėliavą Gedimino pilyje?

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais, sausio 1 d., minint Lietuvos vėliavos dieną, Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš
Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.
1 Trispalvė – laisvos Lietuvos ženklas, pirmą kartą Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 m. sausio 1 d.
Ją iškėlė Lietuvos savanoriai, vadovaujami Vilniaus miesto komendanto, pirmojo LK savanorio Kazio Škirpos.
Pakelta vėliava buvo palydėta šūvių salvėmis, savanoriai sugiedojo Lietuvos himną. K.Škirpos vadovaujamą
būrį sudarė du karo valdininkai Jonas Nistelis, Petras Gužas bei kareiviai: Albinas Rauba, Romualdas Marcalis,
Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus. 1919 m. sausio 6 d.
Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, paliko raudoną juostą.
2 Antrą kartą Lietuvos trispalvė suplevėsavo 1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių sugrįžo Lietuvos kariuomenė. Tačiau tų pačių metų spalio 9 d. Vilnių užgrobė lenkų „želigovskininkai“ ir trispalvė vėl buvo nuplėšta.
3 Trečią kartą – 1928 m. vasario 15-osios naktį, prieš pat nepriklausomybės dešimtmečio minėjimą, Gedimino pilyje vilniečiai lietuviai slapta iškėlė – vienoje pusėje sidabriniu Vyčio ženklu, kitoje – sidabriniais Gedimino
stulpais išsiuvinėtą trispalvę.
4 Ketvirtą kartą Lietuvos trispalvė iškelta virš Gedimino bokšto 1939 spalio 29 d., Lietuvai atgavus Vilnių ir
dalį buvusios lenkų užgrobtos Lietuvos. Pirmajam Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkui
buvo suteikta didžiulė garbė – Gedimino pilies bokšte iškelti Lietuvos vėliavą. Bažnyčių varpai skambėjo tol,
kol šaudė patrankos. Po vėliavos pagerbimo, kuopa, palikusi prie vėliavos garbės sargybą, nulipo nuo kalno į
Katedros aikštę ir stojo į bendrą rikiuotę. I pėstininkų LDK Gedimino pulko vadas plk. Leonas Gustaitis Vilniaus
rinktinės vadui raportavo: „Pakėliau vėliavą Gedimino kalne, pastačiau garbės sargybą ir pabrėžiau, kad kol Gedimino pulkas yra Vilniuje, tol Trispalvė vėliava čia laisvai plevėsuos“. Tačiau ir tuomet vėliava neilgai plevėsavo
(spėjama, kad neilgiau nei iki 1940 m. rugsėjo 27 d), Lietuvą užgrobė SSRS. Prasidėjo gūdus pirmosios sovietų
okupacijos laikas be Lietuvos laisvės ir trispalvės.
5 Penktą kartą Lietuvos trispalvę virš Gedimino bokšto 1941 birželio 23 d. popietę iškėlė lietuviai sukilėliai (ją
iškėlė Vilniaus universiteto asistentas teisininkas grafas Aleksandras Pliateris). Vokiečių 7-osios tankų divizijos
priešakinis būrys birželio 24 d., 8 val., rado miestą lietuvių rankose. Vermachto kariai Gedimino pilies bokšte norėjo
iškelti Vokietijos vėliavą su svastika, bet sukilėliai juos pasitiko šūviais. Tada vokiečiai atsivežė į Katedros aikštę
patranką ir ketino sunaikinti pilies bokštą bei jame esančius lietuvių sukilėlius. Papėdėje buvę sukilėliai su vokiečių
karininku išsiaiškino susidariusią padėtį: šūviai iš pilies nesužeidė vokiečių karių, todėl į patranka tylėjo. Spėjama,
kad trispalvė buvo nuleista 1941 m. liepos 1 d. vokiečių okupantams išvaikius Lietuvos Laikinąją Vyriausybę.
6 Šeštą kartą vėliavą Gedimino kalno pilies bokšte 1944 m. balandžio 5 d. iškėlė Lietuvos vietinės rinktinės
306-ojo bataliono kariai savanoriai, vadovaujami plk. ltn. P. Grebliausko. Lietuvos vietinės rinktinės iškelta trispalvė plevėsavo iki 1944 m. gegužės 15 d. Po to prasidėjo pats baisiausias lietuvių Tautos naikinimo, kankinimo
metas – antrosios SSRS okupacijos metas be Lietuvos trispalvės.
7 Septintą kartą 1988 m. spalio 7 d. trispalvė iškelta jau laisvėjančioje Lietuvoje. Tikime – plevėsuos, tol, kol
bus gyvas nors vienas lietuvis.
1988 m. birželio 24 d. Są jūdžio sukviesti į Katedros aikštę (tuomet vadinamą Gedimino aikšte) susirinko
keliasdešimt tūkstančių žmonių minia su transporantais ir trispalvėmis išlydėti komunistų delegatus į
XIX Są junginę TSKP konferenciją Maskvoje. Išlydint komunistų delegatus, LKP I sekretorius Algirdas
Brazauskas (būsimasis Lietuvos prezidentas), pareiškė: „Kol kabės šitas skuduras, aš nekalbėsiu“.

Tautos išsilaisvinimo
sausis prieš 30 metų

Sausio 4 d. Ministrė Pirmininkė
K.Prunskienė ir jos bendraminčiai Vyriausybėje, prieštaraujant Aukščiausiajai Tarybai, padidino maisto kainas.
Tuo pasinaudojo Kremlius ir pradėjo
slenkančią agresiją prieš Lietuvą .
Sausio 7 d., parduotuvėse maistas
pabrango 3 – 10 kartus.
Sausio 8 d. 1000 LKP, „Jedinstvo“,
„Demokratinių jėgų kongreso“ ir kitų
prosovietinių organizacijų bei 200 civiliai perrengtų sovietų armijos kariškių,
ginkluotų geležiniais strypais, minia
puolė Aukščiausiąją Tarybą. Rūmų
apsauga juos nustūmė savo kūnais
užstoję duris, o įsiveržusius nubloškė įjungę gaisrines vandens žarnas.
AT pirmininkas V.Landsbergis per
Lietuvos radiją ir televiziją pakvietė
Lietuvos žmones ateiti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų paremti savo
valdžios. AT atmetė vicepremjero
A.Brazausko siūlymą „nesvarstyti
klausimo dėl kainų atstatymo“. Pramonininkų asociacijos viceprezidentas
Br.Lubys suniekino kainų pakėlimą,
kaip nevykusį žingsnį. Sausio 8-osios
rytą milicija rytą nebudėjo prie AT, nes
buvo ministro M.Misiukonio atšaukta... „Kas galėtų paneigti...“ (Daugiau
sužinotumėte perskaitę Artūro Skučo
knygą „Pėstininko užrašai“).
1635 į Vilnių atvyko per 100 sovietų karinių mašinų ir šarvuočių kolona.
1645 SSRS Karinių oro pajėgų kariuomenės vadas P.Gračiovas pareiškė,
kad kariuomenė neturi dalyvauti politiniuose procesuose Baltijos šalyse. Jis
nedelsiant buvo atšauktas į Maskvą.
Į Zoknių oro uostą per vieną dieną
su baudėjais nusileido per 30 SSRS
karinių lėktuvų. Vakare K.Prunskienė
pranešė apie savo atsistatydinimą. AT
rūmus ginė apsauga, šauliai, kai kurie
jų ginkluoti medžiokliniais šautuvais,
buvo kasamas tunelis pasitraukimui iš
Aukščiausiosios Tarybos.
Sausio 9 d. – ryte virš Vilniaus ratus
suko sovietų kariniai sraigtasparniai.
Jie mėtė lapelius, kuriuose buvo rašoma, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė veda
gyventojus į pražūtį. Parduotuvės tą
dieną vis dar uždarytos.
1400 Vilniaus oro uoste nusileido pirmasis sovietų armijos lėktuvas, kurie
atgabeno 50 Pskovo divizijos parašiutininkų ir grupę aukštų sovietų armijos
kariškių. Vėliau atskrido SSRS KGB
„Alfa“ smogikai.
1600 Prie Aukščiausiosios Tarybos
vėl pradėjo rinktis „jedinstveninkai“,
sąjunginio pavaldumo įmonių darbininkai. Minia reikalavo įvesti SSRS
prezidento valdymą Lietuvoje. Kitoje
aikštės pusėje Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V.Landsbergio kvietimu susirinkę tūkstančiai vilniečių
skandavo „Lietuva“, „Landsbergis“ ir
dainavo lietuviškas dainas. Į vilniečius,

Nukelta į 4 p. ▼

Gedimino pilį ginsime kaip mūsų protėviai!

Prof. Valdas Rakutis komunizmo nešėjai. Mes puikiai žinome apie jų ištremtas,

Sausio 27 dieną pasaulis mini Tarptautinę
Holokausto atminimo dieną. Šis paminėjimas ypač
svarbus Lietuvai, kurioje
Holokausto mastai buvo,
procentaliai skaičiuojant,
vieni iš pačių didžiausių
visoje Europoje. Yra skaičiuojama, kad per kelis
1941–1944 metų metus
išžudyti apie 96 proc. Lietuvos žydų (maždaug 190
tūkst. žmonių).
Po karo Lietuvoje liko
vos apie 9 tūkst. žydų. Lietuvos istorijoje Holokaustas pasižymi didžiausiu aukų skaičiumi per trumpą laikotarpį. Tokius
duomenis pateikia Vikipedija lietuvių kalba. Tokie skaičiai
gaunami neskaičiuojant į SSRS gilumą pabėgusių žydų, jų
skaičius nėra tiksliai žinomas.
Žydų tautos naikinimas Lietuvoje matomas visur keliaujant po Lietuvą: rudi kultūros paveldą žymintys ženklai informuoja apie egzekucijos ir masinio palaidojimo vietas. Kaune ir panemuniais, kur tenka dažnai keliauti, tokius ženklus
galima rasti kas kelis kilometrus. Kai kurie čia stovi dar nuo
sovietmečio, kiti sutvarkyti neseniai.
Dėl pagarbos, reiškiamos žmonėms, kurie buvo nužudyti
vien todėl, kad jie gimė žydais, niekas abejonių nereiškia.
Mes nesirenkame, kuo gimti, nesirenkame į kokius maldos
namus eiti, nesirenkame savo plaukų spalvos, todėl negalime už tai būti baudžiami, naikinami, niekinami. Bet ar
mes tokiose vietose lankomės, skaitome užrašus, bandome
suvokti, kas ir kodėl įvyko? Kas tie hitlerininkai? Kas tie vietiniai pakalikai ar pagalbininkai? Kodėl žmonės taip elgėsi?
Kaip tai iš viso galėjo atsitikti?
Kaip yra žinoma, laiko ženklai yra svarbūs tam, kad jie
kažką papasakotų, pamokytų, perduotų svarbią žinią jaunajai kartai. Jie turi kalbėti ir jų turi būti klausomasi. Tačiau
tam, kad tai įvyktų, žmogus turi būti pasirengęs priimti informaciją. Bet labai sunku tai padaryti, kai mūsų šeimose apie
tai nėra kalbama. Tai tema, kuria nėra kalbama. O nekalbama – dėl kelių priežasčių.
Pirmiausiai, nėra aiškaus naratyvo, arba jis toks, kad priimti jį sunku. O gal nežinome, ką pasakyti, nes girdime tik vieną
pusę. Jeigu nesupranti pats, kaip gali paaiškinti kitam? Prieš
metus su savo jūrų skautais keliavome per Prienų miestelį,
sustojome prie paminklo Holokausto aukoms atminti, ir gerą
pusvalandį kalbėjomės apie Holokausto priežastis ir padarinius. Jaunimas dėkojo, jiems pasidarė aiškiau. Gal turime
kalbėti žmonėms suprantama kalba, apžvelgti visas puses, jų
idėjas, motyvacijas? Kad nevyktų atmetimo reakcija.
Atrodo, lengviausia suprasti tuos hitlerininkus, nes jie
blogi. Tokie iš esmės blogi. Bet juk jie negimė blogi, o tapo.
Tam tikro proceso pagalba, buvo tokiais išugdyti. Po I Pasaulinio karo, kurį Vokietija pralaimėjo, bet pralaimėjo karo
nepradėjus, vokiečiai buvo labai pažeminti, siekė revanšo,
ieškojo kaltų ir labai mielai priėmė informaciją, kad kalti
buvo žydai ir komunistai. Generolas Erichas Liudendorfas
sukūrė peilio į nugarą teoriją, pagal kurią vokiečiai sąžiningai ir profesionaliai kovėsi frontuose, buvo arti pergalės, bet
užnugaryje saugiai sėdėję žydai ir komunistai sukėlė riaušes ir revoliuciją, dėl ko teko pasirašyti sunkias paliaubas.
Nors tokia teorija didelio ryšio su realybe neturėjo, vokiečiai 1918 metų rudenį daugiau kariauti nebegalėjo dėl bado
ir suirutės, JAV įsijungus į karą nebuvo jokios vilties laimėti,
vis tik daug kam Vokietijoje tai buvo patogi teorija. 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios vokiečiai buvo ugdyti, kad yra patys
pačiausi, lengvai patikėjo tokiais paprastais paaiškinimais ir
lengvai priėmė rasistines nuostatas.
Ir iš čia labai pavojinga išvada, kad ir kiti, šiuolaikiniai
žmonės gali būti išugdyti blogais, jeigu bus veikiami panašių idėjų, panašiai bus kalbama mokyklose, bus veikiami
tam tikros neapykantos ir savęs sureikšminimo aplinkos. Ir
šiais laikais tai gali atsitikti, kaip kad 1941 metais, gal tik
pavadinimai bus kitokie. Rasizmas yra dvasinės prigimties
ir remiasi visuotinai pripažįstamomis, nors ir atvirai nedeklaruojamomis visuomenės dalies nuostatomis.
Holokaustą vykdė ir visiškai priešingos ideologijos –

naikintas tautas ir elitus, todėl neabejojame rudųjų ir raudonųjų metodine giminyste. Juk nacionalsocializmo lyderiai
daug ko mokėsi iš GULAG`o, Rusijos tremties ir katorgos
sistemos, ištobulintos bolševikų G. Jagodos ir N. Ježovo.
Blogį gimdo totalitarinės santvarkos ir jų lyderiai, kurie
sukurtų supervalstybių, superžmonių kūrimo vardan aukoja kitas, mažiau svarbias tautas ar tam tikrą jų dalį. Net iš
pažiūros nekaltas šūkis „America first“ dirbant kryptingai,
gali privesti prie prievartos ir noro žudyti kitokius ar kitaip
mąstančius, tą neseniai stebėjome Kapitolijaus kalvoje Vašingtone. Siaubas, tačiau tai gali atsitikti bet kur ir bet kada,
nepriklausomai nuo stereotipų ir vėliavų spalvų.
Po II Pasaulinio karo europiečiai suprato ir įvertino totalitarizmo pamoką. Tačiau tai buvo pamoka, kurią išmoko tik
per pusę: naciai yra neabejotinas blogis, tačiau dėl raudonųjų – požiūriai buvo įvairūs. Reikia pastebėti, kad demonizuotos buvo visos vokiečių ir japonų tautos. Tuo tarpu ne
visi vokiečiai buvo naciai, o komunizmas liko nepasmerktas.
Panašiai yra ir Lietuvoje: neretas lietuvis buvo ir komunistų partijos narys, o nemaža dalis mūsų piliečių sovietų
laikais padarė didesnę ar mažesnę karjerą. Tai kaip dabar
pripažinsi? Neišmoktos istorijos pamokos skatina klaidas
kartoti. Nepasmerkus stalinizmo atsiranda putinizmai.
Bet grįžkime prie nacių. Partija, kuri vadovavo nacizmo
projektui, vadinosi Vokiečių darbininkų nacional–socialistų
partija (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), kurioje buvo ir socialistinė dedamoji, ir nacionalistinė.
Manyčiau, apie juos kalbame per mažai, nesigiliname ar linkę supaprastinti. Jeigu Vakarų šalyse tai viena svarbiausių
dokumentinių filmų temų, Lietuvoje daugiau kalba simboliai
ir kinas. Kartais atrodo, kad labiau demonizuojame pačius
vokiečius nei nacizmą. O be reikalo, nacizmas turėjo šalininkų ir kitose tautose. Ir, ko gero, tebeturi.
Pažinkime Holokausto idėjų prigimtį, tai leis protu suprasti, kur blogio šaknys. Pasaulį valdo Dievas ir idėjos, bet ne
visos idėjos yra iš Dievo. Ypač neramina kai kurių žmonių
tapatinimasis su nacionalistais. Mielieji, tai labai negeras
tapatinimasis, nes nacionalistas – žmogus, kuris rūpinasi tik
savo tauta ir vardan tikro ar įsivaizduojamo tautos intereso
linkęs aukoti kitas. Tai ir yra pamatinė Holokausto idėja.
Kuo greičiau atsisakykite tokio pavadinimo, tai blogio ženklas. Lietuvių tautoje yra žinomi žymiai tinkamesnis pavadinimas – tautininkai. Nors skamba panašiai, ypač angliškai,
skirtumas didžiulis. Tautininkas – žmogus, kuris rūpinasi savo
tauta, jos kalba, papročiais, paveldu, bet lygiai taip pat gerbia
ir kitas tautas. Tai visai kitos humanistinės kultūros žmonės,
kurie atliko daugybę puikių darbų, sukūrė ir mūsų Lietuvą, ir
Latviją ir Lenkiją, ir Izraelį, ir kitas tautinio pobūdžio valstybes.
Ir tokių pažiūrų žmonės negalėjo būti Holokausto budeliais.
Bet kaip gi su tais talkininkais? Kas tie žmonės, kurie
perima baisias idėjas? Ar tai lietuvių tautos lyderiai, tokie
kaip pirmasis savanoris Kazys Škirpa ar generolas Vėtra?
O gal Antanas Smetona? Nepaisant didelio pastarųjų metų
ažiotažo niekaip nepavyko įrodyti, kad Holokaustą organizavo jie. Ne, tai visai kiti žmonės, dažnai neišsilavinę, linkę
pasijusti svarbiais gavę šautuvą į rankas, kartais stipriai
nukentėję nuo 1941 metų sovietinių represijų, kartais aklai
vykdę įsakymus. Jie panašūs į stribus.
Pažinkime juos, supraskime, kodėl jie taip darė. Juk Holokausto vykdytojų netrūko ir tarp pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose. Mes turime garsiai įvardinti šiuos žmones ir pasistengti, kad panašių į juos neatsirastų vėl. Bet taip
pat atsakyti į klausimą, kokios buvo pačių žydų pažiūros,
kokios idėjos paskatino daliai žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia, užimti svarbias pareigas represinėse sovietų
struktūrose. Kartais priežasčių suvokimas leidžia suprasti ir
pasekmes, nors ir nepateisina poelgių.
Šiandien, tarptautinę Holokausto dieną, pasikvieskime
savo vaikus ar anūkus, papasakokime apie totalitarizmo
pavojus, ypač daug dėmesio skirkime priežasčių analizei,
užsiminkime apie praeities tragediją liudijančius paminklus.
Tik supratę, kodėl taip įvyko, mes priartėsime prie sąmonės
tobulėjimo, išmoksime pastebėti blogį net pačiuose savyje.
Tad išreiškime pagarbą savo demokratijos vertybėms ir
mokykime jaunąją kartą paprastos tiesos – Viešpats visus
sutvėrė pagal savo atvaizdą, vienodus ir niekas niekada
niekam nesuteikė teisės žudyti. Net ir vardan tikrų ar įsivaizduojamų idealų. Ir uždekime žvakutes Holokausto aukoms.

palaikydamas Lietuvos teisėtą valdžią,
per radiją kreipėsi Lietuvos stačiatikių
arkivyskupas Chrizostomas. Po pietų
radijo diktorė pakvietė vilniečius atvykti į Sudervės gatvę – prie Vilniaus
televizijos bokšto pastato, jau apsupto
SSRS armijos šarvuočių.
1730 per radiją vėl prašė vilniečių pagalbos – kvietė skubiai rinktis prie
Radijo ir televizijos komiteto rūmų
S.Konarskio gatvėje.
Sausio 10 d. – SSRS prezidentas
M.Gorbačiovas paskelbė kreipimąsi
į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, kuriame ultimatyviai reikalavo nedelsiant
atkurti SSRS konstitucijos galiojimą ir
atšaukti visus anksčiau priimtus „nekonstitucinius“ aktus.
Sausio 11 d. – „Lietuvos demokratinių jėgų kongresas“ Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkui V.Landsbergiui
ir Ministrui Pirmininkui A.Šimėnui atsiuntė ultimatumą, kuriame rašoma,
kad iki sausio 11 d. 15 val. vietos laiku AT ir Vyriausybė sutiktų su SSRS
prezidento reikalavimais ir tuojau pat
atkurtų Lietuvos teritorijoje SSRS ir
Lietuvos SSR konstitucijų galiojimą.
„Jeigu iki 15 val. nebus išpildyti mūsų
reikalavimai, mes įkursime nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris imsis
rūpintis LSSR ateitimi“.
1200 sovietų kariškiai remiami tankų užėmė Vilniaus Spaudos rūmus.
Užpuolikai naudojo šaunamuosius
ginklus. Keli žmonės su šautinėmis
žaizdomis išvežti į ligoninę, dar keli
asmenys sumušti ir sužaloti, tarp sužeistųjų ir moterys.
1255 min. Vilniuje, Žalgirio ir Rinktinės
gatvių sankryžoje, sovietų armijos
tankas išvažiavo į priešpriešinę eismo
juostą, apvertė sunkvežimį ir sunkiai
sužalojo vairuotoją iš Panevėžio vežusį vaikams lėles. Vilniaus gatvėse
pagyvėjo sovietų armijos judėjimas.
1330 AT pirmininkas V.Landsbergis nesėkmingai skambino SSRS prezidentui M.Gorbačiovui. Pokalbis neįvyko,
nes prezidentas „pietavo“.
1500 Komunistų partijos CK pastate surengtoje spaudos konferencijoje Ideologijos skyriaus vedėjas
J.Jermalavičius paskelbė, kad Lietuvoje sukurtas „Lietuvos SSR gelbėjimo komitetas“, kuris į savo rankas ima
visą valdžią šalyje.
1520 AT posėdyje Ministras Pirmininkas A.Šimėnas pristatė 11 ministrų,
jie prisiekė ištikimybę Lietuvai.
1630 nuo Rudaminos Vilniaus kryptimi
pajudėjo sovietų 50 tankų. Marijampolės rajone, ties Igliauka, buvo uždarytas kelias į Vilnių. Iš Panemunės
į Vilnių pradėjo važiuoti dengtų karinių
mašinų kolona.
1640 Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Saudargas išsiuntė protesto
notą SSRS užsienio reikalų ministerijai, dėl sovietų armijos siautėjimo
Lietuvoje.
Tą pačią dieną sovietų šarvuočiai
apsupo, o paskui užgrobė Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos departamento būstinę Vilniuje. Alytuje so-
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Mes budėjome ir saugojome Laisvės daigą, kuris vadinosi
Aukščiausioji Taryba. Tokia ji tapo mūsų visų valia. Mūsų ryžtas
išsaugoti ją buvo begalinis. Buvo ir kiti – okupantai. Nuo tankų ir sutelktų bolševikinių ordų buvo perpildytas karinis Šiaurės
miestelis. Vilniaus gatvėse nuolat žlegėjo tankų vikšrai, aidėjo
šūviai, grasinamai žiojėjo patrankų vamzdžiai. Buvo ir treti – kolaborantai, nuolat šnipinėję mus ir talkinę okupantams.
Mūsų darbovietė buvo šalia Laisvės daigo. Skyrė tik upė ir žalia pievutė. Išgirdę pavojaus signalą, po kelių minučių stodavom
sargybon. Tai buvo ryžto ir vilties metas.
Okupantai, tankai ir kolaborantai
Tankas riaumojo rėpliodamas po kiemą. Jo
visi prožektoriai švaistė į namų langus. Vienas jų
šviesos šluotą buvo „įrėmęs“ į Vyturių buto langus. Marti Daiva vaitojo saugodama taip sunkiai
nešiojamą vaisių. Ėjo iš vieno kambario į kitą,
paskui į virtuvę, vonią, tačiau visur lydėjo tos
pragaro mašinos gausmas, visur plieskė akinanti
šviesa. Nebuvo slėptuvės nuo to siaubingo ūžesio,
džeržgimo ir plieskiančio prožektoriaus. Ji sustodavo, šiek tiek aprimdavo, kai po krūtine pajudėdavo būsimasis ar būsimoji – visa viltis, visa
ateitis. Tankas Ateities gatvę ardė vikšrais, geidė
palikti be Ateities ir Vilties.
Mes dirbome ir budėjome, nes parlamento
pulsą girdėjome per radiją. Pats Prezidentas mus
pakvietė skubiai ateiti ir krūtinėmis užstoti Laisvės daigą, Lietuvos širdį. Skubėjome visi, metę
kompiuterius ir braižymo lentas. Pakeliui sagstydamiesi striukes, pasitaisydami šalikus. Buvo
sausis, jis vertė mus šilčiau apsirengti, nors jautėme, kad bus karšta. Per Neries tiltą skubėjo dar
keliolika žmonių, o nuo instituto tęsėsi nesibaigianti vora. Visi buvo tylūs, susikaupę, tik retkarčiais persimesdavo žodžiu kitu.
Aukščiausiosios Tarybos kiemelis buvo pilnas įtūžusių žmogystų, besikeikiančių slaviškai,
niekinančių savo motinas, matyt, įsitikinusių,
kad ir kitų tautų moterys prigimdys tokių kaip
jie. Nuo jų sklido alkoholio tvaikas. Minia veržėsi
prie durų stengdamasi pakliūti vidun. Duris gynė
negausus drąsuolių būrelis.
Mūsų vora priartėjo iš vakarinio šono. Mes
matėme, kaip sunkiai grumiasi drąsuoliai ir jų
jėgos senka:
– Sudvejinti gretas, – sukomandavo mūsiškis
Vytautas, – nenutrūkstama vora lėtai paskui mane.
Vyrai ir moterys spraudėsi tarp slavų ir sienos: stumdomi, spardomi, draskomi, kartais gaudami ir gelžgaliais, kuriais okupantai buvo apsirūpinę.
– Ne tolkai, moji riobra treščiat! (Nestumk,
mano šonkauliai braška!), – šaukė prieš mane pakliuvęs slavas.
– Negaliu padėti, mane neša į priekį, – gelbėkis pats.
Kartu su aimana išsprūsta slaviškas keiksmažodis. Žmogysta muistosi, bet traukiasi, nes
mano krumpliai remia jo traškančius šonkaulius.
Tiesiog prieš mus būrys slavų įsiveržia į vidų, bet
greit su karšto vandens ir garų tumulais išsiverčia
pro duris atgal, o paskui juos – ir karšto vandens
čiurkšlės. Slavai atšlyja. O mes – čia pat, mūsų
gretos užstoja duris, tuoj pat užima mūsiškiai
laisvesnį plotą. Ir mes gauname karšto vandens.
Tiek to, ir sausį ištversime šlapi. Tokia mūsų revoliucija: nei peilių, nei durklų, nei strypų.

Petras Girdzijauskas

Mes turime tikslą
Tik karštas vanduo ir traškantys šonkauliai.
Kiemelyje mūsiškių daug, mes ryžtingi, mes
turime tikslą. Žūtbūt apsaugoti Laisvės daigą,
žūtbūt išstumti nepadorią minią iš kiemelio. Ir
mums sekasi, nes mūsiškių užplūsta visa minia.
Jie pamažu traukiasi. Suskamba net daina:
Neprašyti svečiai:
– Supratot ateit, supraskit išeit.
Mes pasijutome visuomene – pilietine visuomene, pajautusia ir supratusia, kad atėjo laikas
nusimesti okupacijos pančius ir vėl atgauti laisvę. Mes neturėjome ginklų tankams ir bolševikų
ordoms atremti. Mes turėjome tikslą, mes jautėme, kad laisvė čia pat, kad ją galėsime pasiekti
sutelkta dvasios stiprybe – visų pastangomis.
Tankas, riaumodamas ir žlegėdamas, atsirasdavo vis toje pačioje Ateities gatvės vietoje.
Žmonės negalėjo suprasti, kodėl jis riaumoja,
mosuoja griausmingos patrankos žiotimis, švaisto į namų langus galingais prožektoriais. Kodėl
kelia siaubą vaikams ir seneliams, gąsdina suaugusiuosius? Jis buvo užsidaręs. Nesimatė jame
nė prie jo nei kareivio, nei karininko. Tai buvo
grėsmingas žvynuotas plieno luitas, žiojėjantis
galinga patranka ir plieskiančiais prožektoriais.
Vyturienė pasirengė sutikti tanko ataką: užsidangstė langus storomis antklodėmis. Tačiau
nuo jo riaumojimo ir vikšrų žlegesio neužsidengsi. Buvo dar baisiau, nes atrodė, kad štai atžlega
ir pervažiuos kiaurai namą. Kaip tada išsaugoti ateitį? Viltį? Netikėtai tankas sustoja, nutyla
motoro gausmas. Vyturienei palengvėja. Ta tyla
keista, netikra. Prabilęs galingas ruporas skelbia:
„Demokratinių jėgų kongresas sudarė nacionalinio gelbėjimo komitetą“. Daivai šis balsas pažįstamas – jį girdėdavo skambant iš tribūnų, kai
universiteto vergiškos kolonos per Spalį ir Gegužę buvo varomos pro tribūnas prie konservatorijos. Nors ir galingas ruporas, skambėjo netikra
gaida.
– Išgirsk, sūneli, dukryte, – tai melas, tai kolaboranto išmonė, – kreipėsi į ateinantįjį Daiva.
Mes Sąjūdžio kariai
Mes nedirbome. Iš pat ryto užsukdavome į
institutą susiskaičiuoti, įsitikinti, ar visi sveiki, ar
nepateko kuris po tanko ar tanketės vikšrais, ar
nekliudė okupanto kulka. Nuo ryto per dieną, kol
gali panešti kojos, mes žingsniuojame apie Aukščiausiąją Tarybą. Neužmirštame ir Ministrų Tarybos. Ir prie jos teko susigrumti su besiveržiančiais civiliais, tik jų visų batai buvo kareiviški.
Užstojome duris, nepraleidome.
Okupacinė kariuomenė nerimo, metodiškai grobė pastatus: po Krašto apsaugos departamento – Spaudos rūmus. Nepraleido progos
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vietų desantininkai užgrobė technikos
mokyklos pastatą, kurio patalpose
buvo įsikūręs Krašto apsaugos departamento Alytaus sk. ir Krašto apsaugos pastatą Šiauliuose. Buvo užimtas
Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo Krašto apsaugos departamento
kursai, pastatas. Tuo pat metu užgrobtos ir nusiaubtos Krašto apsaugos departamento Vilniaus m. sk.
patalpos Kosciuškos gatvėje. Buvo
užimtas Nemenčinės TV retransliacijos centras. Vieno šarvuočio ekipažas
įsiveržė į Vilniaus geležinkelio stoties
dispečerinę, buvo sustabdytas traukinių eismas.Vilniečiai nešė valgį traukiniuose įstrigusiems ir šalantiems
Į sanatorijas vežamiems vaikams iš
Černobilio bei kitiems keleiviams.
Sausio 11 d. Vilniuje „Lietuvos aidas“
įsirengė 2 atsargines-slaptas leidyklas-spaustuves. AT rūmuose liko dalis įrangos dienraščiui leisti. Po Vilnių
pradeda zuiti Baltupių rokeriai, kurie
pranešinėja apie agresorių judėjimą,
žvalgo padėtį, perveža dokumentus.
Sausio 12 d. 430 Aukščiausiosios Tarybos nakties posėdyje V.Landsbergis
pranešė, kad jau 3 kartus nesėk-mingai bandė susisiekti su SSRS prezidentu M.Gorbačiovu. Vadovauti armijos veiksmams į Vilnių atvyko SSRS
gynybos viceministras generolas plk.
V.Ačialovas. „Lietuvos aidas“ persikėlė į Gedimino pr. 1 patalpas.
1120 Iš Kaliningrado į Vilnių atvežta
apie 400 sovietų armijos kareivių.
Lietuvos Respublikos AT priėmė nutarimą „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti“, sudaryta laikinoji gynybos
vadovybė. Užgrobus Spaudos rūmus
ir taip suvaržius spaudą, keli leidėjai
pradėjo leisti lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis laikraštį „Laisva Lietuva“.
1400 Kaune sovietų armijos sunkvežimio vairuotojas, pažeidęs eismo taisykles, Tvirtovės al. susidūrė su lengvuoju automobiliu. 1 žmogus žuvo,
3 – sunkiai sužeisti. Žmonės iš visos
Lietuvos budėjo prie Aukščiausiosios
Tarybos, Radijo ir televizijos komiteto,
televizijos bokšto ir tarpmiestinės telefonų stoties. Į Vilnių vykę emisarai
iš SSRS AT nepasiekė puolamos Lietuvos sostinės, nes „nori pernakvoti“
Minske...
2200 SSRS armijos tankų, šarvuočių
ir mašinų kolona iš Vilniaus Šiaurės
miestelio Žirmūnų g. pajudėjo sostinės
centro link. Kaune sovietų desantininkai gaudė jaunuolius į sovietinę armiją.
Žmonės Lietuvoje pradėjo slėpti kaimynų ir draugų sūnus savo namuose. LKP Vilniaus miesto komitete CK
darbuotojas atsargos plk. V.Šurupovas
sukviestiems „darbininkų draugovių“
atstovams davė nurodymus pasiruošti
svarbiems įvykiams.
2300 nežinomieji, pasiskelbę „nacionalinio gelbėjimo komitetu“, kreipėsi
į Aukščiausią ją Tarybą bei Lietuvos
gyventojus ir pareiškė, kad „mūsų
pareiga – paimti į savo rankas visą
valdžią Lietuvoje, kad būtų išveng-
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pasisavinti Medžiotojų draugijos ginklų.
Sustabdė traukinių eismą Vilniuje. Brendo
lemtingi įvykiai. Stengėmės jiems užbėgti
už akių, nes tapome Sąjūdžio štabo mobilia
komanda: šeši „žiguliukai“ ir 60 vyrų – Televizijos bokštas, Spaudos rūmai, Tarptautinė telefono stotis, mūsų centras prie Respublikinės bibliotekos. Mūsų slaptažodis
„Broliai“. Kai jis nuaidi, mes renkamės prie
šaukiančiojo:
– Broliai, prie Spaudos rūmų!
Po kelių minučių šeši išsipūtę žiguliukai jau ten. Rūmai apsupti tankų ir kovos
mašinų su desantininkais. Drąsuolių būriai,
apstoję įėjimus, stengiasi neįleisti okupantų
į rūmus, Okupantai labai agresyvūs. Mes
iriamės per minią arčiau besigrumenčių.
Visa galva aukštesnis, iš minios išsiskiria mano kurso draugas, Liūtu vadintas.
Jis ginčijasi su aukšto rango karininku:
pastarasis, netekęs argumentų, griebiasi
automato ir remia Liūtui į krūtinę. Mūsų
Vytautas staigiu judesiu pakelia automato
vamzdį į viršų. Šis sausai sutraška. Nuo
pastato fasado pabyra tinkas. Kulkų pėdsakų virtinė kaip liudytojas išliks ilgam.
Okupantų nervai neišlaiko: jie šaudo koviniais šoviniais. Yra sužeistų. Mes visi budime, nesitraukiame. Jų švinas mūsiškių
neišgąsdina. Neišgąsdino ir Liūto, nors jo
gyvybę tik ką išgelbėta. Liūto galva pastebima virš minios.
Ateina savaitgalis. Atskuba žmonių iš
visos Lietuvos: iš miestų ir miestelių, iš
kaimų ir nuošalėje išlikusių vienkiemių.
Visus miestus ir vietoves bevardijant išeitų
ilga nuobodi litanija. O ką jau kalbėti apie
žmones. Jų dešimtys, tūkstančiai. Todėl
ir kalbame apie žmones iš visos Lietuvos.
Mes jų sulaukėme prie Aukščiausiosios
Tarybos, Televizijos komiteto, Televizijos
bokšto, Telefono centrinės ir kitų saugomų
objektų. „Broliai“, nusiplūkę per savaitę,
gali pailsėti, nes pamaina gausi ir patikima.
Sekmadienio pavakare jų dauguma išskubės į namus. „Broliai“ vėl stos sargybon.
Įėjęs atsisėdau ant sofos, ir nuovargis
nuvarė nebūtin. Sapnuoju zyziantį uodą.
Vis negaliu jo nuvyti. Pabundu. Telefonas
skamba be perstojo.

Sausio tryliktoji
– Kur tu, kodėl neatsiliepi? – ragelyje
Sabinos balsas tarpmiestiniu ryšiu iš Marijampolės.
– Seneli, kodėl užgesinai televizorių ir
kodėl šaudai? – girdžiu keturmečio vaikaičio Juliaus balsą.
Nuovargis ir miegas dingsta. Prišoku
prie šiaurinio lango. Televizijos bokštas –
kaip ant delno. Tik jo pusėje dunksi duslūs
patrankų šūviai, trata automatai, šviečiančiom kulkom šaudo televizijos centro link,
o iš ten tokiom pat atgal.
– Bėgu prie Aukščiausiosios Tarybos, –
sušvokščiu į ragelį Sabinai ir vaikaičiui.
– Būk namuose, sau... – dedu ragelį ir
ieškaus striukės.
Mes televizijos galime ir neturėti, bet
Lietuvos širdį reikia apginti. Nežinau, kaip
aš ją ginsiu prieš tankus ir automatų papliūpas, bet žinau, kad ir aš turiu būti ten,
ir mūsiškių turi būti labai daug. Tankai važinėja gatvėmis, iš visų pusių. Iš visų pusių
žmonių minios. Patyrę okupantų budeliai
nedrįsta traiškyti tokios minios. Minioje
vieni meldžiasi, kiti gieda, dar kiti stiprina
barikadas, keikdami okupantus.
Sausio tryliktosios aukos
Prie Katedros, Šventaragio slėnyje,
išrikiuoti žuvusiųjų karstai. Aplink visa
Lietuva. Gedinti, bet pilna ryžto. Priekin
žengia Seniūnas ir klausia Lietuvą:
– „ Ar eisit per Rainių miškelį, Pravieniškes, Panevėžį, – jei reikės?“
– Neisim, – atsako Lietuva, – nes mes
ten jau buvom. Dabar tą dalią patyrė Loreta. Budeliai pasotinti ir jie iš čia išeis.
– Ar eisit per partizanų žemines, Kalniškių, Virtukų, Paparčių mūšius, – jei reikės?
– Neisim, nes tą kelią praėjo mūsų tėvai,
kurie dabar žvelgia į mus iš Dangaus. Visi,
gulintys karstuose, jų žygdarbius pakartojo. Mūsų Žemė Brolių krauju pasotinta, –
atsako Lietuva.
– Ar eisit tremtinių keliais per Ledjūrio
šaltį ir Sibiro pūgą, – jei reikės?
– Neisim, nes tą kelią praėjo su kitais,
Igno, čia žuvusiųjų jauniausiojo, motina.
Jis – vienturtis, paaukotas už mus visus. Jo
nekaltu krauju praplautos pasaulio galin-

gųjų akys. Jie praregi. Katorgą ir smurtą
sutramdys, – atsako Lietuva.
– Ar po vergijos eisit Laisvės keliu, nors
tai nelengva Golgota?
– Eisim, – atsakė sutartinai. – Mes turime savas kalvarijas ir žinome, kaip tai
daryti.
– Jūsų Kalvarijos išsprogdintos, ir tas
kelias nežinomas. Kas jį suras?
– Mes surasime kelią, atstatysime Kalvarijas ir praeisime šį kelią visi.
– Aš paskirsiu Mozę, kad jis jums vadovautų.
– Mums nereikia Mozės, jis svetimas.
Mes turime Vytautą. Lietuva visuomet turėjo Vytautą. Mes su juo einame pasitikti
Laisvės Ryto.
– Tepriima šiuos kūnus Lietuvos žemė, –
atsigręžęs į juos tarė Seniūnas.
– O jų sielas tepriglaudžia Dievas, – atsakė Lietuva.
Ir jie atgulė amžinosios garbės Vilniaus
kalnelin.
Ateities vardas – Viltė
Ateities gatvė duobėta. Ją ir toliau drasko tanko vikšrai. Daiva Vyturienė „sugriuvo“, greit bus motina. Jai padėti skuba
„greitukė“, tačiau prieš ją – išdraskyta gatvė ir riaumojantis žvynuotas plieno luitas.
Iš liuko išlenda suodinas okupanto veidas ir
išsišiepęs žvelgia į užstrigusią „greitukę“.
Staigiu judesiu tankas pasisuka ir užpila
žeme mašiną iki lango. Suodžius iš tanko
nusikvatoja ir nuvažiuoja tolyn. Pašiurpę
medikai išsikrapšto iš žemių krūvos ir su
lagaminėliais nuskuba pas gimdyvę.
Šiuo neramiu laiku, kai siautėjo okupantai, pasaulin atėjo gležna mergaitė. Ji
iš motinos krūtinės čiulpė neramų pieną ir
kėlė triukšmą.
Jos vardas bus „Viltė“, neramių laikų,
Ateities gatvės Viltis. Toks buvo tėvų - Gintauto ir Daivos, sprendimas.
Bėgo savaitės, ir vieną dieną okupantų
tankai paliko Ateities gatvę. Joje įsiviešpatavo ramybė.
Pasaulio galingieji pripažino Lietuvą.
Tai suteikė mums didžiulę Viltį.
Vilnius, 1991m. sausio 24 d.
Aukščiausiosios Tarybos šiaurrytinis postas

Laiškas „Varpo“ redakcijai
Vilnius, 2020 12 19 d.
Gavau Jūs eilinį 2020 m. gruodžio „Varpo“ el. numerį. Labai
ačiū. Daug įdomios informacijos, atskleidžiančios Lietuvos istoriją, kuri leis būsimoms kartoms orientuotis sunkmečiais.
Bet skaitant jau keletą metų „Varpą“ matosi, kad Redakcija
kažkodėl niekada nerašo apie esminę priežastį didžiausios ES atskirties tarp Lietuvos piliečių ir kylančio nusivylimo bei nevilties,
kurie veda prie valstybingumo idėjos nykimo.
O ta priežastis matosi kaip ant delno ir visiems yra žinoma –
tai gyvenimas pagal dvejopus standartus, tai nevienodas įstatymų
ir Konstitucijos taikymas. Ir viršūnė viso šito – antikonstitucinės
(žr. 29 ir 52 konstitucijos str.) privilegijos sovietmečio ir naujai
nomenklatūrai, ir tarp jų – sovietmečio teisėjams, prokurorams,
KGB bendradarbiams ir t.t., ir t.t. Viso apie 110 tūkstančių asmenų,
kuriems metų bėgyje išmokoma apie 150 milijonų eurų.

Tiesą sakant, tarp šių apie 110 tūkst. papildomų pensijų gavėjų
yra dvi nedidelės grupės piliečių – politiniai kaliniai ir tremtiniai
bei daugiavaikės motinos, panaudojamos kaip priedanga, kuriems
mes, piliečiai, privalome padėti ir juos gerbti (ir kurie gauna mažiausias simbolines išmokas). Bet tą reikėtų daryti pagarbiai, nežeminant jų iškreiptai įformintomis išmokomis kartu su sovietmečio
ir naująja nomenklatūra.
Gerb. Redakcija. Gal verta Jums pradėti diskusija šiuo klausimu? Gal jau laikas be Jūsų sutikimo ir kaltės nustoti būti priedanga faktiškai nusikalstomai veiklai prieš Konstituciją ir Lietuvą?
Prie progos siunčiu du laiškus, kuruos išsiunčiau prezidentūrai. Bet jeigu „Varpas“ ir politiniai kaliniai bei tremtiniai pakeltų
galvas – reikalai, be abejonės, pajudėtų.
Linkiu sėkmės ir sveikų Švenčių.
Ryšard Maceikianec, Lietuvos Respublikos pilietis.

„VARPO“ redakcija dėkoja už šį laišką ir paminėtą bjaurastį, nemylint politinių kalinių, tremtinių, kurie tiek daug yra netekę. Šie
klausimai yra pribrendę. Žinome ir Lietuvos laisvės gynėjus, kurie šiandieną badmiriauja, gauna juokingas pensijas. Kol aukojosi dėl Lietuvos jie buvo reikalingi. Nukentėjusių ir laisvės kovų dalyvių valstybinės pensijos dydis beveik nepasikeitė...
VARPAS
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Lietuvos karo laivyno Trispalvė

Lietuvos istorinės ginkluotės ir kariuomenės atributų
kolekcionierius Henry Gaidis ir komandoras leitenantas
Povilas Julius Labanauskas (dešinėje) apie 1940 m.

Laivas „Prezidentas Smetona“ Klaipėdoje 1938 m. Lietuvos jūrų muziejaus nuotrauka.

Tai galbūt ir vienintelė, tarpukario Lietuvos
kariuomenės vėliava, neatitekusi sovietams. Ją
išsaugojo JAV gyvenantis lietuvis kolekcininkas
Henris Gaidis, perėmęs ją iš paskutiniojo Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ vado Povilo Juliaus Labanausko rankų.
Vėliavos pagrindas – tautinė trispalvė, viduryje – geltoname ir žaliame lauke – raudoname
skyde – aukso spalvos Vyčio kryžius. Pagal specialų užsakymą Karaliaučiuje buvo pagamintos
33 laivo vėliavos: dvi didžiosios (2 x 3 m), šešios
mažosios (1,3 x 2 m).
Tarpukariu Lietuvos karinį laivyną, įsteigtą
1935 m. rugpjūčio 1 d., sudarė vienas laivas –
minų traleris „Prezidentas Smetona“. Jame tų
pačių metų spalio 26 d. pirmą kartą iškelta Lietuvos karinio laivyno vėliava.
Pasak Lietuvo09“ 1927 m. pavasarį už 272
225 Lt įsigijo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Jam buvo suteiktas „Prezidentas
Smetona“ vardas.
– Laivo pagrindinė užduotis buvo persekioti
jūrų sienos pažeidėjus – spirito kontrabandininkus, – pasakojo istorikas. – Kartu jis atliko jūrinės
valstybės reprezentacinę funkciją – įgula priimdavo aukštus valdžios pareigūnus ir ekskursijas
iš įvairių Lietuvos vietovių. O Jūros šventės metu
laivu galėdavo pasiplaukioti ir klaipėdiečiai bei
svečiai.
„Prezidentas Antanas Smetona“ –
mokomasis karo laivas
Patobulinus laivo patalpas „Prezidentas
Smetona“ tapo prezidentinė jachta šalies vadovybės iškiloms, o įsigijus pakrančių apsaugai
geriau pritaikytų laivų, 1933 m. pradžioje „Prezidentas Smetona“ perduotas Krašto apsaugos ministerijos žinion. Vadovaujant kapitonui
Antanui Kaškeliui laivas pradėtas ruošti karo
tarnybai. 1935 m. rugpjūčio 1 d. kariuomenės
vado Stasio Raštikio įsakymu įkurtas Lietuvos
karinis laivynas. 1935 m. spalio 26 d. bandomasis išplaukimas į jūrą tapo istoriniu, nes ant
„Prezidento Smetonos“ stiebo pirmą kartą buvo
iškelta Lietuvos karinio laivyno vėliava ir laivas
pirmą kartą su karine įgula išplaukė į jūrą. „Prezidentas Smetona“ buvo mokomasis karo laivas,
jame praktiką atlikdavo būsimi uosto, pasienio ir

prekybinio laivyno jūreiviai
bei jūrų puskarininkiai.
Nublokštas į Liepoją
ir Šventąją
1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos kraštą ir uostą užėmė
Vokietija. Kovo 23 d. vidurdienį karo laivas „Prezidentas Smetona“, pakrančių ap- Po penkiasdešimties metų Lietuvos karinio jūrų laivyno vėliava atsidūrė
saugos laivai ir uoste stovėję Lietuvos istorinės ginkluotės ir kariuomenės atributų kolekcionieriaus
Lietuvos prekybinio laivyno Henry Gaidžio rankose. H.Gaidis – lietuvių emigrantų šeimos iš Baltimorės
Jam teko bendrauti su Lietuvos karinio laivo kapitonu
garlaiviai išplaukė iš Klaipė- palikuonis.
P.J.Labanausku, kuris perdavė aktyviam JAV lietuvių bendruomenės nariui
dos į Liepoją prieš pat Vo- savo asmeninius daiktus, atsigabentus II Pasaulinio karo metu iš Lietuvos.
kietijos laivynui su A.Hitleriu Apie 1990 m. H.Gaidis vėliavą įsigijo ginkluotės aukcione Merylando valstijoje,
įplaukiant į Klaipėdos uostą. kurioje ilgą laiką gyveno buvęs laivyno komandoras ltn. P.J.Labanauskas
Interaktyvioje parodoje „Trispalvė jūroje
1939 m. rugsėjį, pagilinus farvaterį, „Prezidentas
Smetona“ prisišvartavo Šventosios uoste, kuria- saugo“ Valstybės pažinimo centro lankytojai
me sutiko 1940 m. birželį SSRS pradėtą nepri- pamatė karininkų išsaugotą vėliavą, laivo maklausomos Lietuvos Respublikos okupaciją. Tuo ketą, nuotraukas, taip pat galėjo pasiklausyti
metu laivui vadovavo komandoras leitenantas tarpukario Lietuvos karinio jūrų laivyno jūrininP.J.Labanauskas (1908–1999 m.) – pirmasis tar- kų maldos, kurią jie sakydavo kiekvieną dieną
pukario Lietuvos karinio laivyno karininkas, pro- išsirikiavę laivo denyje pakeliant ir nuleidžiant
fesijos pagrindus jis įgijęs Italijos ir Prancūzijos vėliavą. Tai buvo pasižadėjimas jūroje saugoti Lietuvos teritoriją, t. y. jos išėjimą į jūrą. Ši
aukštosiose karinio laivyno mokyklose.
vėliava jiems buvo Lietuvos jūrinės valstybės
Tylaus pasipriešinimo SSRS simbolis
1940 m. liepos pabaigoje SSRS okupuotos simbolis.
Nugarmėjo į gelmes
Lietuvos pajūryje vyko tylus, bet reikšmingas,
SSRS užgrobtas Lietuvos karo laivas „Prepasipriešinimas okupantams. Laivo lietuviai
nuskandinti neturėjo galimybių, tačiau, kai buvo zidentas Smetona“ II pasaulinio karo pabaigopareikalauta pakeisti trispalvę į raudoną vėlia- je užplaukęs ant minos nugarmėjo į Baltijos
vą, karininkai nepakluso. Trys jo karininkai – lai- gelmes. 2019 m. vasarą jo liekanas Suomijos
vo vadas P.J.Labanauskas, Vytautas Kuizinas įlankoje aptiko jūros dugną sonarais naršę
ir Ričardas Bernardas Nakas – nedidele jachta Klaipėdos universiteto mokslininkai ir kariškiai.
išplaukė iš Šventosios uosto, pasiėmę ir laivo Baltija tuo metu buvo nerami, tad narams nusitrispalvę. Praėjus penkiasdešimčiai metų Lietu- leisti ir apžiūrėti 80 metrų gelmėje gulintį skenvos karinio jūrų laivyno vėliava atsidūrė lietuvių duolį buvo sudėtinga. Kokią nors laivo detalę
emigrantų šeimoje Baltimorėje gimusio, Lietu- šiais laikais įmanoma iškelti į vandens paviršių
vos istorinės ginkluotės ir kariuomenės atributų specialia technika, bet tokia operacija kainuotų
kolekcionieriaus Henry Gaidžio rankose. Jis didžiulius pinigus. Ekspedicijai vadovavęs Liemetams paskolino ją Lietuvai valstybingumo tuvos povandeninės archeologijos pradininkas
atkūrimo 100-mečio proga. 2017 m. pabaigoje akademikas Vladas Žulkus nepuoselėjo iliuzijų,
ji buvo parsiųsta iš JAV. Po 80 metų vėliava lai- jog „Prezidentas Smetona“ kad nors bus iškelkinai sugrįžo į savo uostą ir buvo rodoma Lietu- tas: „To galbūt ir nereikia, žinome, kur guli laivos jūrų muziejuje, o nuo sausio 12 d., laivo tris- vas, žūties vieta pažymėta jūrlapiuose.“
VARPAS naudojosi medžiaga skelbta
palvę parodoje „Trispalvė jūroje saugo“ galėjo
Valstybės pažinimo centro, Lietuvos jūrų
išvysti Lietuvos Respublikos Prezidento kancemuziejaus, bernardinai.lt
liarijos Valstybės pažinimo centre ir vilniečiai.
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Paminėtos
102-osios Tilžės
akto metinės
2020 m. lapkričio 29 d. Kaune, VytauTilžės aktą pasirato Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie
Martyno Jankaus (1858-1946) paminklinio
biusto (skulpt. Bernardas Bučas) paminėjome Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos (Tilžės) Akto 102-ąsias
metines.
Pagerbime dalyvavo Kauno evangelikų
liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, kun. Saulius Juozaitis, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrėjai Marija ir dr.
Martynas Purvinai, Karaliaučiaus lietuvių
bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis bei Kauno Sąjūdžio atstovai.
Renginio dalyvius nuotoliniu būdu sveikino JAV lietuvių bendruomenės Religinių reikalų tarybos pirmininkas, Mažosios
Lietuvos fondo pirmininkas dr. kun Valdas
Aušra, LŠS išeivijoje vadas Julius Rūtenis
Butkus bei LŠSI centro valdybos narys, istorikas Ernestas Lukoševičius.
1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje susirinkę 53 Mažosios Lietuvos visuomenininkai
įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri
po dviejų savaičių, 1918 m. lapkričio 30 d.,
priėmė „Pareiškimą“, vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu.
Pirmasis Akto sakinys išreiškė ne vien
Mažosios Lietuvos tautinės tarybos, bet ir
senųjų vietos gyventojų poziciją:
„Mes, lietuviai Prūsų Lietuvoje gyvenantieji, sudarome šio krašto gyventojų dauguomenę ir, remdamiesi Vilsono
Tautų apsisprendimo teise, reikalaujame Mažosios Lietuvos priglaudimo prie
Didžiosios Lietuvos”.

šė 24 asmenys: J. Vanagaitis, M.Deivikas,
M.Banaitis, K.Kuipelis,
J.Lėbartas, J.Gronavas,
M.Mačiulis, J.Juška,
V.Gailius, A.Smalakys,
M.Lymantas, D.Kalniškis, E.Jagomastas,
L.Deivikas, E.Bedikas,
M.Klečkus, M.Jankus,
K.Paura,
F.Sūbaitis,
J.Arnašius, J.Užpurvis,
M.Reidys, V.Didžys,
J.Margis.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu nuo 1998 m.
lapkričio 30-oji yra
atmintina Mažosios
Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios
Lietuvos diena.
Ši data yra ne mažiau svarbi, nei sausio
15-oji ar vasario 16oji. Tilžės akto paskelbimas,
reikalaujant
Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios
Lietuvos, atvedė Lietu- A.Stulginskis S.Žukauskas Budrys M.Jankus. A.Laukzemis, Newark, N. J.
vą į 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimą, Mažosios (Prūsų) Lietuvos kultūros pavelkurio dėka Klaipėdos kraštas buvo atgautas dą, ar pakankamai stipriname savo savastį,
ir Lietuva tapo jūrine valstybe.
remiantis Tilžės akto signatarų skelbiamoTilžės aktas verčia mums visus susi- mis idėjomis, vertybėmis ar jų darbais.
mąstyti, ar tikrai mes pakankamai saugome
Raimundas Kaminskas

1923 m. sausio 15 d. lietuviai peržengė 700 metų senumo sieną

Ginkluoti būriai su žaliais raiščiais ir trimis raidėmis MLS (Mažosios Lietuvos sukilėliai) ant kairės rankos stojo į kovą su prancūzų įgula
Po Pirmojo pasaulinio karo 1919 metais buvo sudaryta Versalio taikos Jaunąją Lietuvą, Lietuvą kalbančią lietuviškai, pamėgino pertvarkyti vokišką
sutartis. Joje buvo pradėta spręsti Klaipėdos krašto problema. Šioje sutar- valdymą į lietuvišką, pasipylė skundai ne tik į Kauną, bet ir Berlyną, Londoną,
tyje (99 str.) Vokietija atsisakė savo suverenių teisių į Klaipėdos kraštą ir įsi- Vašingtoną, kad A.Smetona nori sunaikinti „vokiečių tautinę mažumą“, jog
pareigojo pripažinti visus Antantės, t.y. sąjungininkų, sprendimus dėl šios kėsinasi į liuteronų bažnyčios neliečiamybę ir t.t.
teritorijos. Vadinasi, nuo sutarties sudarymo Vokietija Klaipėdos neteko. Jos
Bijodamas „Vakarų demokratų“ priekaištų, Prezidentas A.Stulginskis neadministravimą iki galutinio krašto likimo sprendimo perėmė Antantė ir buvo gynė A.Smetonos pastangų atlietuvinti Klaipėdos kraštą primindamas, kad jis
akivaizdu, kad Klaipėdos kraštas Vokietijai jau nebepriklausys. Iš esmės vie- A.Smetoną paskyręs ne šio krašto komendantu, o tik stebėtoju, Vyriausybės
nintele pretendente į šį kraštą - dėl etninių ir istorinių ryšių bei gyventojų informuotoju. Tuometinė valdžia bijojo supykdyti Vokietiją, nors keliaklupsčiasudėties - liko Lietuva. Beje, pati Antantė atvirai skelbė savo ketinimus atei- vo ir prieš Anglijos, Prancūzijos, ir prieš JAV.
tyje iš Vokietijos perimtą Klaipėdos kraštą perduoti Lietuvai, tačiau delsė tai
2006 m. vasarą Lietuvoje kilo diskusija dėl Klaipėdos krašto atgavimo midaryti, motyvuodama, kad 1919-1922 m. dar buvo ne visiškai aiškus Lietuvos nėjimo, tuometiniam Lietuvos istorijos instituto direktoriui dr. A.Nikžentaičiui
valstybės statusas ir jos ateitis (de jure Lietuva buvo pripažinta tik 1921-1922 išsakė nuomonę, kad Lietuva Klaipėdos kraštą tiesiog okupavo. Į tokį pareišm.). Paryžiaus taikos konferencijos, kuri priėmė Versalio sutartį, pirmininkas kimą audringai reagavo grupė Seimo narių.
Klemenso, komentuodamas sutarties 99 straipsnį apie Klaipėdos kraštą, kalPasak dabartinio Konstitucinio teismo pirmininko, kuris 2006 metais ėjo
bėjo taip: „šis kraštas visada buvo lietuviškas, jo gyventojų dauguma Vilniaus universiteto Tarptautinės teisės katedros vedėjo pareigas, doc. dr.
kalbos ir kilmės atžvilgiu yra lietuviška. Tas faktas, kad Klaipėdos Dainiaus Žalimo, minėti argumentai atrodo kaip nesusipratimas tarptautinės
miestas daugiausia yra vokiškas, negalėtų pateisinti viso krašto pa- teisės požiūriu.
likimo Vokietijos suverenumui, ypač jau dėl to, kad Klaipėdos uostas
1923 m. vasario 16 d. Ambasadorių Taryba, nelaikydama to fakto jokia
yra vienatinis Lietuvos išėjimas į jūrą“.
okupacija, Klaipėdos krašto valdymą ir teises į šį kraštą perdavė Lietuvai
A.Smetona, pasveikino Ministrą Pirmininką E.Galvanauką, kad išdrįso (įvykdė tai, ką ir taip planavo dar 1919 metais). O 1924 metų gegužės 8
1923 m. sausio 15 d. organizuoti ginkluotą sukilimą, jog išvadavus Klaipėdą dieną buvo pasirašyta Klaipėdos konvencija, kuri reiškia galutinį tarpir jo kraštą nuo prancūzų ir užkirtus lenkams galimybę įsitvirtinti krašte bei tautinį šio krašto pripažinimą integralia Lietuvos teritorija. Tuo tarpu
priversti Lietuvą leisti Vilniaus okupantei netrukdomai naudotis Nemunu ir Vokietija, kaip minėjau, Versalio sutartimi atsisakiusi Klaipėdos krašto, tokį
geležinkeliais). Pirmasis Lietuvos Prezidentas mielai sutiko ir su pasiūlymu Antantės sprendimą jau buvo iš anksto įsipareigojusi pripažinti. Taigi Klaiprisiimti Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdai ir jos kraštui pareigas.
pėdos Konvencija galutinai išsprendė Klaipėdos priklausomybės klausimą
Reikia pabrėžti, kad Lietuvai atsisakius didžiojo lenkų draugo Tautų Są- ir buvo nuosekli Versalio sutarties tąsa. 1925 m. tarp Lietuvos ir Vokiejungos Tarybos pirmininko P.Himanso plano, šis labai įsižeidė ir Ambasado- tijos pasirašyta optacijos, t. y. pilietybės pasirinkimo, sutartis. Iš tuo
rių konferencijoje paskelbė, jog „nebėra Vilniaus klausimo“, t. y. Vilnius ir metu Klaipėdos krašte buvusių 141 600 gyventojų, tik 13 200 pasirinko
visa Pietryčių Lietuva lieka lenkams.
Vokietijos pilietybę...
Kai nuvykęs Klaipėdon, A.Smetona taip pat nuosekliai tęsė kovą už
VARPAS pagal Lietuvos spaudą
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ALGIMANTAS ZOLUBAS
(1933 – 2020)

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga su liūdesiu praneša, kad po ilgos sunkios
ligos mirė Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) leidinio „VARPAS“ ilgametis redaktorius, TS LKD, LS narys ALGIMANTAS ZOLUBAS.
Algimantas gimė 1933 m. Laukminiškių kaime, Kupiškio vls., Panevėžio apskr.
Sovietų okupacijos metu jų vienkiemyje prieglobstį rasdavo partizanai. Tai sužinoję okupantai ištrėmė tėvus ir seserį į Sibirą. Algimantas kelerius metus nuo gresiančios tremties slapstėsi ir suklastojęs asmens dokumentus 1952 m. įstojo į Vilniaus darbininkų jaunimo vakarinės mokyklos 9-ą klasę. Šią mokyklą baigė 1955
m. sidabro medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį
baigė 1960 m. ir gavo radijo inžinieriaus diplomą. A.Zolubas dirbo Vilniaus televizijos mazgų, vėliau tapusia radijo komponentų gamykla iki pensijos – 1993 metų.
A.R.Šakalio pieš
Prasidėjus Atgimimui 1988 m. Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi 400 Sąjūdžio narių grupė, kurios tarybos pirmininku jis tapo. Iki pat savo ligos
buvo aktyvus LLKS narys, dalyvavo Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje, buvo vienas pagrindinių LLKS renginių organizatorių ir patarėjų, redagavo mūsų leidinį „VARPAS“.
LLKS reiškia nuoširdžią užuojautą Jo žmonai Rožytei ir visai garbingai Zolubų giminei. Tebūna lengva Tau Algimantai
Vilnijos žemelė.
Urna su Algimanto palaikais palaidota Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.
Jonas Burokas, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas
Ernestas Subačius, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos pirmininkas, „VARPO“ redakcija

TS-LKD bendruomenė reiškia užuojautą dėl a.a. Algimanto Zolubo netekties
2020 m. gruodžio 21 d. netekome ilgamečio Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nario a.a. Algimanto Zolubo. Visos
TS-LKD bendruomenės vardu reiškiame užuojautą visiems pažinojusiems A.Zolubą, suo juo dirbusiems ir ėjusiems kartu, A.Zolubo žmonai
Rožytei ir artimieisiems. TS-LKD bendruomenė neteko šviesaus, drąsaus ir visais savo darbais už Lietuvą kovojusio žmogaus.
Prisimindami Algimantą, norime pasidalinti keliais prisiminimais apie
A.Zolubą ir TS-LKD bendruomenės narių užuojautomis.
TS-LKD partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis reiškia nuoširdžią užuojautą: „Lietuva neteko nuoširdaus savo krašto ir lietuvybės
mylėtojo, drąsaus kovotojo už Lietuvos laisvę, istorinės atminties puoselėtojo, kuris tuo rūpinosi kasdien savo darbais. Reiškiu užuojautą
A.Zolubo artimiesiems, draugams ir bendražygiams“.
Algimantas Zolubas priklausė TS-LKD partijai nuo pat jos įkūrimo,
buvo TS-LKD Lazdynų skyriaus narys. A.Zolubas buvo aktyvus, dalyvavo partijos veikloje, teikdavo pasiūlymus, reaguodavo į aktualijas,
daug dėmesio skyrė lietuvybės puoselėjimui.
Buvęs TS-LKD Lazdynų skyriaus pirmininkas, TS-LKD tarybos narys
dr. Audrius Skaistys primena apie A.Zolubo ryškiausius pasiekimus ir
jo asmenybės bruožus:
„1988 m. prasidėjus Atgimimui, Algimanto Zolubo iniciatyva Vilniaus
Radijo komponentų gamykloje buvo įkurta gausi Sąjūdžio grupė (apie
400 dalyvių), išrinkta jos taryba (Algimantas – jos pirmininkas). Gamyklos sąjūdininkai dalyvavo įvairiuose renginiuose, grėsmių akivaizdoje
- budėjimuose prie valstybei svarbių objektų. Vėliau – grėsmėms pakeitus pavidalą – Algimantas beatodairiškai gynė Lietuvos valstybingumui
svarbius atributus – lietuvių kalbą, raštiją, istorinę tautos atmintį. Savo
straipsniuose, pasižyminčiuose konstruktyvia kritika, kritine mąstysena, analitinėmis įžvalgomis ir kandžiu humoru A.Zolubas tęsė humanistinių idėjų sklaidą ir visuomet liko ištikimas savo principams.

Algimantas Zolubas buvo ilgametis Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos
(LLKS), Lietuvos Sąjūdžio, TS-LKD partijos narys, Lietuvos pypkorių klubo ir Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Išėjęs į pensiją aktyviai dalyvavo
visuomeninėje veikloje, Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje
skelbė straipsnius, redagavo ir prisidėjo prie žurnalo „VARPAS“ leidimo.“
Gitana Matiekuvienė, TS-LKD Lazdynų skyriaus pirmininkė. „Man
teko trumpai pažinti Algimantą, bet vyresni skyriaus nariai visada apie jį
atsiliepdavo kaip apie didų ir išmintingą žmogų, kuriam itin rūpi Lietuva,
jos raida ir ateitis. Su Algimantu kartas nuo karto pasikalbėdavome telefonu, jis niekada negailėjo patarimų, mėgdavo aptarti aktualijas, pasidalinti įžvalgomis. Dažnai kalbėdavome apie gimtą kraštą, nes mūsų
gimtinės šalimais. Kiekvienas pokalbis būdavo ypatingas, šiltas ir pakilus. Algimantas labai gražiai atsisveikindavo – „iki mielo pasikalbėjimo“.
Algimanto labai trūks.“
Hubertas Martinkėnas, TS-LKD Lazdynų skyriaus narys.
2020 metai buvo siaubą nešantieji, o 2021 – siaubas tęsiasi. Daugybė
žmonių pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje užsikrėtė korona virusu. Jų
daug mirė, neaplenkė ir mūsų artimųjų žmonių. Tame tarpe neseniai
netekome mūsų artimo žmogaus Algimanto Zolubo, kuris didelį indėlį įdėjo atgaunant Lietuvos nepriklausomybę, buvo žurnalo „VARPAS“
redaktorius, kuriame rašė daug patriotinių straipsnių. Žurnalą „Varpas“
periodiškai siuntė ir TS-LKD bendruomenės nariams. 1994 m. organizavo Lazdynų sąjūdžio klubą, kuriam ir vadovavo. Jame susibūrė
nemažas būrys sąjūdininkų, kurie aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Algimantas buvo aktyvus Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos veikėjas.
Daug rašė apie šios Sąjungos veiklą ir jos reikšmę Lietuvos gyvenime.
Apie jo veiklą daug ką galima pasakyti, bet svarbiausia ką reikia atminti – Algimantas buvo tikras Lietuvos patriotas. Dauguma jį pažinojusių
žmonių reiškia gilią užuojautą dėl jo netekties.“
Algimanto Zolubo aptminimas visada liks brangus, o jo darbai vertinami.

Lietuvių ir lenkų derybos dėl valstybės sienos nustatymo prasidėjo 1920 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau
vyko su pertraukomis. Derybos buvo atnaujintos 1920
m. spalį ir baigėsi spalio 7 d. Suvalkų sutarties pasirašymu. Tačiau po poros dienų sutartis buvo sulaužyta,
Lenkijos generolo L.Želigovskio vadovaujamiems lenkų
kariams užėmus Vilnių ir didelę Rytų Lietuvos dalį.
1920 m. liepos 12 d. sutartimi tarp Lietuvos ir Tarybų
Rusijos buvo numatyta, kad valstybės sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos nustatymas, tai jų abiejų reikalas (II d.)
Liepos 10 d.. Tarybų Rusija, remiantis pasirašyta sutartimi, perdavė Vilnių Lietuvai liepos 15 d. Tačiau Raudonoji
armija iš Vilniaus pasitraukė tik rugpjūčio 26 d., kada
Lenkija, savo ruožtu, perėjo į kontrapuolimą prieš bolševikus. Tą pačią rugpjūčio 26 d. į Kauną atvyko Lenkijos
derybininkų delegacija. Lietuva ir Lenkija ėmėsi sunkių
derybų dėl Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių santykių.
Derybos baigėsi Suvalkų sutartimi. Lenkija sutartį pasirašė tik dėl didelio Tautų Sąjungos spaudimo.
Šia sutartimi nustatyta demarkacijos linija, kuria
didelė dalis Vilniaus krašto pripažinta Lietuvai, taip pat
susitarta dėl karo veiksmų nutraukimo, apsikeitimo karo
belaisviais. Sutartimi Vilniaus krašto dalis į pietus nuo
Varėnos – Eišiškių linijos (taip pat ir Varėnos geležinkelio stotis) atiteko Lenkijai. Lenkija įsipareigojo per
Varėną praleisti iš Alytaus į Vilnių vykstančius Lietuvos
traukinius.
Demarkacijos linija nustatyta tik iki Bastūnų, tolimesnis demarkacijos linijos pravedimas turėjo būti
sprendžiamas išstūmus Raudonąją armiją. Varėnos
geležinkelio stočiai atitekus Lenkijai, Lietuva nebegalėjo
atsiųsti greito pastiprinimo į Vilnių iš Suvalkų fronto.
Tiesioginiu J.Pilsudskio nurodymu spalio 9 d.,
L.Želigovskis su lenkų karių rinktine, imitavęs Vilniaus
krašto gyventojų maištą, apėjęs demarkacinę liniją,
nesunkiai užėmė Vilnių, kur tebuvo 3 Lietuvos kariuomenės batalionai. Jauna Lietuvos valstybė sustabdė
„maištininkų“ veržimąsi į Lietuvą, mūsų kariuomenei
laimėjus kautynes prie Giedraičių ir Širvintų. Tolesnius
karo veiksmus sustabdė Tautų Sąjunga, įtikinusi, kad
konfliktą reikia spręsti derybomis. Tačiau jos Vilniaus
problemos neišsprendė.
Tikras ar tariamas J.Pilsudskio lietuviškumas nei
pateisina, nei kompensuoja lietuviams padarytos skriaudos – Vilniaus krašto atėmimo ir pilnaverčio Lietuvos politinio bei ekonominio vystymosi galimybės sužlugdymo.
Lygiai kaip ir V.Mickevičiaus-Kapsuko lietuviškumas tėra
nereikšminga detalė, Tarnaujant bolševikų planui organizuoti Litbelą. Arba kokio nors „didelio lietuvių draugo“
klaipėdiškio Martyno Kurmio (Martin Kurmies) lietuviška
kilmė irgi neturi reikšmės, nes jis buvo aukštas gestapo
pareigūnas Kaune ir veikė kaip nacis. Visi jie dirbo ne
Lietuvai, bet jos pražūčiai.
Trumparegiška J.Pilsudskio politika tarpukario
metais buvo pražūtinga ne tik Lietuvai, bet reikšminga
dalimi lėmė ir Vidurio bei Rytų Europos politinės raidos
pobūdį, jos tragišką žlugimą per II pasaulinį karą. Atplėšdama Vilnių, Gardiną, Lvovą, paskiau pasidavusi
nacių suokalbiui ir dalyvavusi Čekoslovakijos sudraskyme, tarpukario Lenkija pademonstravo savo imperialistinį apetitą.
Kai kurie mūsų istorikai populiarina Lietuvoje prasimanymą esą vykęs konfliktas ne tarp Lenkijos ir Lietuvos, bet tarp „senalietuvių“ ir „naujalietuvių“. Lenkijos
diktatorius puikiai suvokė, kad kad „suvirškinti“ visus
lietuvius išsyk Lenkijai gali būti šiek tiek „per daug“. Pagaliau Rusijos ir Ukrainos konfliktas Donbase šiandien
akivaizdžiai rodo, kaip panašiais atvejais yra politiškai

spekuliuojama, siekiant įgyvendinti savo imperialistinius tikslus.
Kaune lietuvių kalba leistas žydų savaitraštis „Apžvalga” 1939 m. sausio 15 d. laidoje rašė, kad Lenkijos
užsienio politikos linkmė rodo, kad „Hitlerio ir Pilsudskio 1934 politinė linija tęsiama ir toliau. Bet Lenkija
nenutraukia ir savo suartėjimo su Sovietais <…>, taip
Varšuva dabar stengiasi įgyti Maskvos palankumo, palikdama Vokietijos sąjungininkė. Tai yra didis lošimas.“
Lenkija, kuri su Vokietija, gėdingai dalijosi nepriklausomos Čekoslovakijos valstybę, jau 1939-ųjų
rudenį pati patyrė triuškinamą „partnerių“ smūgį su
kuriais leidosi į suokalbius prieš silpnesnius kaimynus. Čikagos lietuvių dienraštis „Draugas“, netrukus
po Lenkiją ištikusios katastrofos, rašė: „Mes ne kartą
esamę rašę, kad lenkų tauta šiandien kenčia už savo
vadų (kurie ištikus nelaimei į užsienius išlakstė) kaltes
ir klaidas. Kitas to meto Amerikos lietuvių laikraštis
„Darbininkas“ daro panašias išvadas: „Iš tiesų, tai liūdnas ir šiurpulingas vaizdas. Lenkija žlugo dėl jos vadų
puikybės ir kriminališko šeimininkavimo. Paskutinę
laisvosios Lenkijos vyriausybę su J.Beku ir E.RydzuŠmiglu priešaky, kaltino vienas jau slapstęsis karininkas, – „drauge su čekais (juos vokiečiai pirmieji puolė),
lietuviais ir kitomis Baltijos valstybėmis galėjome sudaryti tvirtą grandį prieš vokiečius ir rusus. Kam reikėjo mums Vilniaus, Lvovo ir Tešino, jei netekom visos
Lenkijos“?
„Draugas“ 1940 m. sausio 30 d. rašė: „Šiandien
patys didžiausieji lenkų šovinistai turi pripažinti, kad
laimingiausieji tie jų tautiečiai, kurie yra subėgę į Lietuvos atgautąją Vilniaus krašto dalį, arba kurie iš seniau
ten gyveno. Lietuva aprūpino juos ir pastoge, ir drabužiais, ir maistu, nedarydama jokio skirtumo, kokios
tautybės ir religijos yra žmogus.
Lietuvą laisvam gyvenimui prikėlė ne lenkiškas
miesčionis, bet kaimietis žmogus, iš savo dar gyvos
lietuviškos sąmonės. Jis ir apgynė šį nedidelį žemės
plotą savo krauju. Lietuviai neneigė lenkams teisės
turėti savo nepriklausomą valstybę, tik iš jos reikalavo grąžinti užimtą senąją sostinę. Bet iš tiesų lenkai
pro Lietuvą veržėsi prieiti prie Baltijos jūros dar vienoje
vietoje, kad apsuptų Prūsiją. Lenkų pastangos užimti
Klaipėdą ar bent paversti ją laisvu miestu turėjo strateginį tikslą – įgyti antrąjį Lenkijos išėjimą į Baltijos jūrą
ne tik prie Vyslos, bet ir prie Nemuno žiočių.
Lietuva buvo tikra priešybė J. Pilsudskio kardo užrėžtai Lenkijai. Tiek teritoriniu, tiek ir valstybės tapsmo
tradicijos atžvilgiais, jos buvo susidariusios ant visiškai skirtingų socialinių pagrindų. Ekonomiškai pajėgus
Lietuvos ūkininkų sluoksnis, susidaręs apkarpytų dvarų žemėse, tapo Lietuvos ūkio pamatu. Drauge su dvarų ir bajoriškų tradicijų sumenkimu, sudrisko Lietuvoje
ir lenkiškas katalikų bažnyčios pamušalas, žavėjimasis
lenkų kalba bei kultūra. Naujai išaugusi lietuvių karta
lenkų kalbos nemokėjo ir jų kultūros nepažino.
Lietuvoje atsitiko tai, kas anksčiau buvo įvykę Britų
salose, nuo Anglijos atskilus Airijai. Airiai kentėjo nuo
anglų lordų, kaip lietuviai nuo lenkų ponų. Tik airiams
istorija nebuvo tokia dėkinga: jiems buvo primesta svetima kalba, kuri jiems dabar pasidarė jau sava, ir airiai
ligi šiol turi ir „vilnietišką“ Olsterio problemą.
Laisvę mylintiems ir demokratinę gyvenimo sanklodą branginantiems žmonėms – ne vien lietuviams,
bet ir lenkams, čekams, ukrainiečiams ar gudams – J.
Pilsudskis nebuvo ir niekad nebus nei genijus, nei didvyris.
Vidmantas Valiušaitis, www.alkas.lt (sutrumpinta)

ta ekonominio kracho ir brolžudiško
karo“. Tankai, šarvuočiai, sunkvežimiai iš Šiaurės karinio miestelio pajudėjo Karoliniškių link. Keliuose sunkvežimiuose – KGB „Alfa“ smogikai.
Tą pačią dieną sovietų kariškiai, naudodami karinę techniką ir šaunamuosius ginklus, užgrobė Lietuvos vidaus
reikalų ministerijos Atskirojo ypatingosios paskirties milicijos būrio bazę Valakupiuose. Apie 30 Lietuvos milicininkų perbėgo į okupantų pusę. Ginkluoti
sovietų kareiviai užpuolė Lietuvos pasienio postą ties Varėna kelyje Pariečė
– Druskininkai.
Sausio 13 d. 100 Karoliniškėse, tankai
važiuojantys link Televizijos bokšto,
pradėjo šaudyti garsiniais sviediniais.
150 sovietų tankai apsupo Televizijos
bokštą, prieš tankus einantys automatininkai koviniais šoviniais šaudė į
bokšto langus, sienas ir aplink stovėjusius žmones. Tankai ir desantininkai
siautėjo apie 2 valandas.
200 Šarvuočiai ir tankai apsupo Radijo ir televizijos komiteto pastatą Konarskio g., pradėjo šaudyti į pastatą,
jį ginančius žmones. 1 lietuvis žuvo.
Šaudė Hagos konvencijos uždraustomis ekspancinėmis kulkomis („dumdum“). Prasiveržę pro beginklius TV
bokšto gynėjus užėmė Vilniaus Televizijos bokštą. Vienas LKP vadovų
J.Jermalavičius iš karinės mašinos per
garsiakalbį rėkė „Broliai lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė nuversta. Eikite pas savo tėvus, vaikus…“
Per TV bokšto puolimą žuvo 13 civilių
gyventojų, daugiau kaip 500 žmonių
sužeista. SSRS kariškiai trukdė paimti žuvusiųjų kūnus ir sužeistuosius.
Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus
tankų kolona nuvažiavo link Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kur lauke buvo
susirinkę apie 20 000. gynėjų. Lietuvių
inžinieriai įsiterpė į užpuolikų radijo
bangas ir paleido B.Jelcino įsakymą
armijai grįžti į kareivines. Gyvoji siena giedojo „Marija, Marija“, meldėsi,
dainavo. Minios pulti sovietų kariškiai
nesiryžo.
200 nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradėjo veikti Lietuvos
televizijos Kauno redakcija ir nedidelio
galingumo siųstuvai Kaune, Sitkūnuose ir Juragiuose. Sitkūnų ir Juragių
siųstuvų stotis apsupę Pskovo desantininkai reikalavo nutraukti laidas.
222 deputatams ir esantiesiems AT rūmuose dalijamos dujokaukės.
320 Aukščiausiojoje Taryboje susirenka
60 deputatų.
412 Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis prašė deputačių
moterų eiti namo, bet jos atsisakė.
415 Vyriausybės informacijos tarnyba
pranešė, kad Vyriausybė nenutraukė
savo veiklos SSRS ginkluotos agresijos
sąlygomis. Pabrėžta, kad visos Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios
institucijos, savivaldybės ir gyventojai
privalo vykdyti tik Lietuvos Vyriausybės
nurodymus, jog kiekviena kita valdžia
Lietuvoje yra neteisėta ir jos nurodymai
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Asmenvardžių rašymas nelietuviškai dokumentuose
yra spekuliacija gramatika, įstatymais, tikra padėtimi

Dr. Kazimieras Garšva
Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
1977 m. apgynė daktaro
disertaciją „Priegaidės fonologinėje
sistemoje“
(lietuvių
kalbos medžiaga). Yra vienas
lietuvių kalbos gramatikų (Grammatika litovskogo jazyka
1985; Dabartinės lietuvių kalbos gramatika 1994, 1997)
autorių. Parašė straipsnių apie
panevėžiškių tarmės ypatybes,
Latvijos, Lenkijos, Gudijos
lietuvių šnektas, dvikalbystės
problemas. 2005 m. parašė
monografiją Lietuvių kalbos
paribio šnektos. 2007 m. atliko
habilitacijos procedūrą (Lietuvių
kalbos paribio šnektos: jų raida,
struktūra, kontaktai). Dalyvavo
30 ekspedicijų, kuriose rinko
dialektologinę medžiagą. 2008–
2014 m. vadovavo LKI Vardyno
skyriui. Už lietuvių kalbos
tarmių tyrinėjimus ir etninių
lietuvių žemių tradicinės kultūros puoselėjimą 2016 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
Gerb. dr. Kazimierai, ne
vieną dešimtmetį atiduodate
lietuvių kalbai, kaip vertinate
šiandieninę valstybinės lietuvių
kalbos politiką? Kas džiugina ir
kas Jums kelia nerimą?
Šiandieninė valstybinės kalbos politika iš dalies siejasi dar
su lietuvių kalbos sąjūdžiu, stiprėjusiu jau maždaug prieš 150
metų ir įsikūnijusiu 1922, 1928,
1938, 1992 metų Lietuvos Konstitucijose. Siekiant atkurti valstybinės kalbos statusą nemažai
prisidėjo lituanistai. Pareiškimą
„Lietuvių kalba ir valstybinės
kalbos klausimas“ (Tiesa, 198707-20) pasirašė 9 žinomesni kalbininkai, 2 filosofai ir 1 literatūrologas (tarp jų teko būti ir man).
Kreipimąsi „Lituanistikai reikia
paramos“ (Tiesa, 1988-11-16)
pasirašė jau 6 literatūrologai ir 5

kalbininkai. Dar po 2 dienų Sąjūdžio ir visuomenės spaudžiama Aukščiausioji Taryba po 48
metų pertraukos vėl pripažino
lietuvių kalbą valstybine.
Tam, kad išlaikytume ir
stiprintume valstybinės kalbos
statusą, dėl aiškių dalykų lituanistams ir visiems piliečiams
reikia didesnio susipratimo ir
vienybės. Kiek metų turi atkurtas valstybinės kalbos statusas,
tiek metų bandoma jo bent kiek
nesilaikyti ir jį pažeisti. Šių metų
konferencijose teisingai priminta, kad reikia priimti atnaujintą
Konstitucinį valstybinės kalbos
įstatymą, bet nepasakyta, kodėl
jis keliolika metų nepriimtas ir
nežinia kada ir kokiomis sąlygomis bus priimtas. Diskusija Seime vyksta dėl to, ar tas įstatymas
bus konstitucinis ir iš tikro valstybinės kalbos įstatymas, ar tik
pusiau valstybinės kalbos įstatymas su dviem ne visai oficialiomis regioninėmis kalbomis.
Konstitucinio valstybinės lietuvių kalbos įstatymo projekto 7,
14, 17 straipsniuose norima valstybinę kalbą palikti su išlygomis
„jeigu kiti įstatymai (Tautinių
mažumų, Asmenvardžių rašybos, Civilinio kodekso ir t. t.)
nenumato kitaip“. Gaila, kad jau
15 metų šioms išlygoms iš dalies
linkę pritarti ir kai kurie kalbininkai, pakankamai nesigilindami į šią problemą, nežinodami,
kiek tautai reikėjo pastangų priimti ir apginti valstybinės kalbos
įstatymą.
Ką manote apie lietuvių kalbos prestižą? Vis dažniau girdime apgailestavimą, kad mūsų
kalbos prestižas mažėja, kad
lietuvių kalba daug kur pralaimi
prieš anglų kalbą, ką Jūs apie tai
manote?
Pagal žodyną prestižas yra
autoritetas, įtaka, pagarba. Kas
vertina ir gerbia savo tautą, valstybę, atkurtą seniausios iš gyvųjų indoeuropiečių kalbos ribose,
kas rūpinasi savo Tėvynės išlikimu ir jaučia tam pareigą, kas gerbia protėvių kultūrą, turi tautinę
savimonę, tas savo kalbą vertina
labiausiai. Nuo M. Daukšos, S.
Daukanto, knygnešių, „Aušros“
ir „Varpo“, pirmosios ir antrosios
Lietuvos Respublikos laikų žinome, kad mūsų kalba rūpinosi
daug įvairių specialybių ir net
tautybių žmonių. Kai buvo renkami Lietuvos piliečių parašai
tradiciniam lietuvių vardynui

išlaikyti, tuos parašus rinko daugiausia net ne lituanistai ir greitai jų surinko per 100.000.
Dėl tautinio lavinimo stokos
buvo, yra, bus siūloma ir kitokių
kalbos krypčių. Gaila, kad jų
dabar taip pat nemažai, jos turi
įvairias intencijas bei paaiškinimus. Bet mūsų kalbos padėtis
šiuo požiūriu daug geresnė negu
kaimyninėje Gudijoje, gal kiek
blogesnė negu Lenkijoje, Latvijoje. Sociologinės apklausos kai
ką patikslintų.
Lietuviai jau 1000 metų turi
mokytis didesnių tautų kalbų.
Dvikalbystė ir daugiakalbystė
gali būti kelias ir į gimtosios kalbos painiojimą, praradimą, bet
ne visi tuo keliu nori ar verčiami
eiti. Dabar tuo vis labiau gundoma ekonominiais ar kitais motyvais. Iki šiol lituanistas gauna
daugiau balų ne tik už mokslinio
darbo kokybę, bet ir už užsienio
kalbą, kuria darbas parašytas.
Pagal vertinimo kriterijus apie
lituanistiką svarbu Lietuvoje rašyti nelietuviškai, nors Lenkijoje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, JAV, Afrikoje ir visur kitur
tokios literatūros poreikis mažas.
Baltistai ir taip tokius straipsnius, knygas supranta, o lietuvis
Lietuvoje ne visada nori su tokia
produkcija gaišti. Net sovietų
laikais tiems, kas mokslo darbus
rašė rusų ar bet kuria kita užsienio kalba panašių priedų nebuvo.
Brandos egzaminų rezultatai
rodo, kad daliai jaunimo lietuvių
kalba sunkiai įkandamas dalykas ir rezultatai prastėja. Tai ar
mūsų kalba šiuolaikiniam jaunimui per sudėtinga, ar mokymo
metodai atgyvenę, ar motyvacijos nėra?
Gimtoji ir valstybinė kalba
negali būti per sudėtinga. Tai
rodo, kad mokymo turinys iki
šiol atrenkamas gal ne pats svarbiausias, kad mokymo metodai
ne patys tinkamiausi, kad mokymosi motyvacija kai kieno mažėja. Kai pagal jaunuolio netaisyklingą tartį galima nustatyti,
kokią mokyklą jis baigė, kai kandidatas į Seimo narius, LR Prezidentus mažai sakinių sugeba
pasakyti be klaidų, o ministras
sako „atskridusi vanagas pagavo
paukščiukas“, matome, ir kokie
mokytojai juos mokė ir atestatus išdavė. Humanitariniams
mokslams mažiau gabus mokinys gal ir mažiau galėtų būti
egzaminui perskaitęs literatūros
Nukelta į 12 p. ►

Lietuvos žmonėms yra neprivalomi.
Aukščiausioji Taryba sausio 13, 14 ir
15 d. paskelbė gedulo dienomis bei
atleido iš Ministro Pirmininko pareigų
A.Šimėną, kaip „nežinia kur esantį ir
negalintį eiti pareigų“. Ministru Pirmininku paskirtas Gediminas Vagnorius.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į
visus SSRS žmones, primindama, kad
Lietuvos tragedija yra ir jų tragedija, bei
ragino padėti agresiją stabdyti. Taip pat
Lietuvos Aukščiausioji Taryba kreipėsi
į Pasaulio vyriausybes, pranešdama
SSRS pradėjus nepaskelbtą karą prieš
Lietuvą, prašydama pripažinti, kad
SSRS užpuolė kitą suverenią valstybę.
Lietuvos AT priima nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos
vadovybės sudarymo“.
520 Sveikatos apsaugos ministras
J.Olekas kreipėsi į Pasaulio medicinos
organizacijas prašydamas pagalbos
chirurginiais instrumentais ir vaistais.
545 pranešama, kad dėl SSRS agresijos Lietuvoje, Norvegijos vyriausybė
kreipėsi į Jungtinių Tautų organizaciją, o Lenkijos vyriausybė pareiškė
savo paramą nepriklausomos Lietuvos
žmonėmis ir pasmerkė sovietų armijos
veiksmus.
1035 min. pro Aukščiausiąją Tarybą
požeminiu tuneliu pravažiavo 30 šarvuočių ir 7 tankai.
1100 2 šarvuočiai, važinėdami po miestą, per garsiakalbius baubė, kad nuo
1991 m. sausio 13 d. Vilniuje įvesta
komendanto valanda, kuri prasideda
22 val. ir tęsiasi iki 6 val. 30 min. Vis
daugiau žmonių rinkosi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Prie Televizijos bokšto tvoros ir prie Radijo
ir televizijos komiteto rūmų, žmonės
nešė gėles, degino žvakutes. Gatvėse
matomos sutraiškytos mašinos, stiklo
šukės, kraujo balos.
1200 skambino visų Lietuvos bažnyčių
varpai, buvo aukojamos šv. Mišios už
žuvusius didvyrius.
2000 gautas pranešimas, kad Ukrainoje, Kijeve įvyko Lietuvos nepriklausomybę remiantis mitingas. Dalyvavo
apie 25 000 žmonių.
2010 pranešama apie Rygoje vykusį
mitingą Lietuvai paremti. Dalyvavo keli
šimtai tūkstančių žmonių. Lietuvos gynėjai pradėjo įrenginėti išorės įtvirtinimus aplink AT rūmus, budinčių žmonių
vis daugėjo.
2115 AT pirmininkas V.Landsbergis
pranešė, kad su sovietų kariškiais
pavyko susitarti ir jie pažadėjo, jog
ateinančią naktį nebus jokių karinių
veiksmų.
Sausio 14 d. – Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis telefonu kalbėjosi su SSRS prezidentu
M.Gorbačiovu ir pareiškė protestą dėl
sovietų armijos veiksmų Lietuvoje.
M.Gorbačiovas pažadėjo nurodyti, kad
į užgrobtus pastatus būtų įleistas sveikatos ministras J.Olekas, jog apžiūrėtų
ar ten yra sužeistųjų, žuvusiųjų. Vilniuje smogikai užpuolė vietinio radijo ryšio
stotį Gedimino pr., išvarė darbuotojus,
sumušė užsienio žurnalistus, kurie fil-
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Tenka išgirsti ir tokią nuomonę, kad kalbininkai labai priekabūs ir kišasi į viešuosius užrašus, valgiaraščius? Tai gal tikrai
esama perteklinės kontrolės?
Kalbininkų yra pareiga taktiškai nežinantiems patarti. Kontrolės visą laiką buvo tik per mažai, dėl to pridygo visokių kalbos
negerovių. Laiku buvo reaguota
dėl Lukiškių aikštės angliško užrašo, bet pietryčių Lietuvoje liko
gatvių, vietovių užrašų nevalstybine kalba. Didžiulis verslininkų
spaudimas palikti nelietuviškus
viešuosius užrašus. Vienas Kanados lietuvis šiemet svarstė
galimybę grįžti į Vilnių, bet jį
atbaido ir daugybė pridygusių
nelietuviškų užrašų. VLKK,
VKI sunku su tuo susidoroti,
tai bandoma legalizuoti ir įstatymais. Yra apie dešimtį kalba
besirūpinančių ir nevalstybinių
organizacijų – jų atstovus būtų
galima surinkti ir dėl tų reikalų
pasiderinti.
Prieš trejus metus esate pasakęs, kad ne Vyriausybės reikalas spręsti rašybą. Ši frazė buvo
pasakyta kalbant apie pavardžių
rašymą. Artėjantys rinkimai, galimas dalykas, vėl pakels w, x, q
įteisinimo pavardėse klausimą.
Jūsų manymu, tai spekuliacija
žmonių emocijomis ar teisėtą
pagrindą turintis reikalavimas?
Kokias grėsmes gali sukelti tų
raidžių įteisinimas?
Lietuvių kalbos abėcėlė, rašybos principai seniai susiformavę ir nėra jokio pagrindo jų
keisti. Rusijos imperijoje nuo
1901 metų platinta J. Jablonskio
„Lietuviškos kalbos gramatika“
(slaptai išleista Tilžėje P. Kriaušaičio slapyvardžiu) pragyveno
maždaug 30 vyriausybių. Mano
rašytas skyrelis „Rašyba ir transkripcija“ „Dabartinės lietuvių
kalbos gramatikoje“ pragyveno
gal 9 Vyriausybes. Jam pritarė
kai kurie Lietuvos Respublikos
kalbininkai, politikai, bet nė
vienas neklausė, kas ten iš tikro
parašyta.
Asmenvardžių rašymas nelietuviškai dokumentuose yra
spekuliacija gramatika, įstatymais, realia padėtimi.
Kai dėl įstatymų nesilaikymo ir teritorinės autonomijos su
trimis valstybinėmis kalbomis
Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir
Sniečkaus (Visagino) savivaldybės buvo paleistos, to paties
pradėta siekti diplomatiškiau:
pradžioje vėl asmenvardžiams
prašoma 8 ar bent 3 papildomų
raidžių, po to bus bylinėjamasi
dar bent dėl 100 naujų raidžių

(tam yra vad. Europos Sąjungos
žmogaus teisių fondas, o pagal
Konstitucijos 29 str. įstatymui
visi asmenys lygūs). Vėliau bus
reikalaujama užsienietiškai rašyti kitus tikrinius žodžius: vietovardžius, gatvių pavadinimus,
viešuosius užrašus. Po to bus
pereita ir prie bendrinių žodžių,
reikalaujant mažiausiai regioninės kalbos.
Visa tai griautų valstybinės
kalbos sistemą (abėcėlę, tarties, rašybos principus, gramatiką, kalbos kultūrą), siaurintų
valstybinės kalbos funkcijas
ir prieštarautų Konstitucijos
3, 10, 14, , 28, 29, Valstybinės
kalbos įstatymo 2, 4, 15, 19, 22,
24 str. (plačiau žr. mano straipsnį www.bendrinekalba, Nr. 87,
2014). Konstitucinis Teismas
VLKK, teismams, Seimui, Vyriausybei nurodė, kaip įmanoma
dokumentuose rašyti užsienietiškas pavardes: „Lietuvos Respublikos piliečio pase įrašius
asmens vardą ir pavardę valstybine kalba, to paties paso kitų
įrašų skyriuje galima įrašyti asmens vardą ir pavardę kitokiais,
ne lietuviškais, rašmenimis ir
nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja; toks asmens
vardo ir pavardės įrašas paso
kitų įrašų skyriuje nelietuviškais rašmenimis neturėtų būti
prilygintas įrašui apie asmens
tapatybę valstybine kalba“ (LR
KT 2009-11-06 d. sprendimas).
„Asmens tautybė taip pat negali
būti pagrindas asmeniui reikalauti, kad jam nebūtų taikomos
taisyklės, kylančios iš valstybinės kalbos statuso“ (KT 199910-21 d. nutarimas).
Viena Jūsų sričių – tarmės. Už lietuvių kalbos tarmių
tyrinėjimus ir etninių lietuvių
žemių tradicinės kultūros puoselėjimą 2016 m. apdovanotas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Karininko kryžiumi. Kokia kalbos norminimo įtaka tarmėms, ir
ar neatsiranda grėsmė tarmėms
išnykti, ar tai, kas vyksta su tarmėmis, yra normalus raidos procesas?
Tarmiškai kalbėję lietuviai
prieš šimtmetį atkūrė, apgynė ir
stiprino mūsų valstybę. Didžiausi žodyno, vardyno, tarmių fondai yra Lietuvių kalbos institute
(žr. www.lki.lt), kuris kitąmet
minės savo 80-metį. Turėdamas
didžiausią mokslinį stažą, tarmes, vietovardžius tyrinėju pusę
šimtmečio. Esu pirmasis kalbininkas, kuriam pasisekė apeiti
aplink Lietuvą, lietuvių etninėse žemėse Latvijoje, Gudijoje,
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mavo užgrobimą. Vilniaus radijo „taškas“ vis tiek veikė perjungtas į Aklųjų
kombinato stotį, Kauno radijas irgi
veikė. 13 nužudytųjų sausio 13 d. prie
Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos
komiteto pastato buvo pašarvoti Vilniaus sporto rūmuose, 1 – šarvojimo
Šv. Kotrynos bažnyčios patalpose.
Puslaidininkių fizikos instituto darbuotojų pagamintos TV antenos platinamos tarp vilniečių. Dabar jie galėjo
žiūrėti TV laidas iš Juragių prie Kauno.
Sausio 15 d. – naktį sovietų kariniai
patruliai stabdė automobilius, tikrino
vaituotojų dokumentus. Dešimtys
tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos
vyko į Sporto rūmus, kur pašarvotos
kruvinosios nakties aukos. Per 2 dienas Aukščiausioji Taryba gavo virš 10
000 telegramų, kuriose remiamas teisėtai išrinktas Lietuvos Parlamentas
ir Vyriausybė. Vėl pradeda eiti laikraščiai, kurių redakcijos ir spaustuvė
buvo užgrobtos.
Sausio 16 d. – Lietuva atsisveikino
su SSRS armijos agresijos aukomis. Vilniaus arkikatedroje aukojamos šv. Mišios. Dešimtys tūkstančių
žmonių iš visos Lietuvos Sausio
13-sios aukas palydėjo į Antakalnio
kapines. Per karinę radijo stotį „Litva
Sovietskaja“ laikraščio redaktorius,
vienas iš „Jedinstvos“ organizatorių
A.Gelbachas skelbė sapaliones apie
pilietinį karą. Aplink Aukščiausiąją
Tarybą toliau augo įtvirtinimai, buvo
kasami prieštankiniai grioviai, minuojama plynė. Aukščiausioji Taryba
kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO) prašydama apginti Lietuvoje demokratiškai išrinktą valdžią
ir atsiųsti JTO komisiją. Iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų atgaivino savo
laidas per nepriklausomos Lietuvos
televiziją. Šiauliuose pradedama
nepriklausomos televizijos laidų
transliacija. Lietuvos televizijos ir radijo kūrybiniai, techniniai darbuotojai
atsisakė dirbti su okupantų paskirtais
administratoriais. Iš sovietų kariškių
nusiaubtų Lietuvos RTV rūmų savo
laidas pradėjo transliuoti kolaborantų
televizija – lietuvių praminta „Kaspervizija“.
Sausio 17 d. – naktį SSRS kariškių
patruliavimas Vilniuje smarkiai padidėjo. Skelbiama priežastis – „po
miestą važinėja banditai, todėl konfiskuojami pinigai ir ginklai“. Vilniuje
sovietų kariškiai pagrobė 11 jaunuolių. Pretekstas – gaudomi pabėgėliai
iš SSRS armijos. SSRS ir LKP atstovų spaudos konferencijoje dalyvavęs
SSRS gynybos ministerijos atstovas
generolas mjr. J.Naumanas paskelbė, kad pranešimai apie žuvusius
civilius gyventojus yra „grynas melas
ir provokacija“ ir, kad „kareiviai neturėjo kovinių šovinių“.
Sausio 18 d. – AT posėdyje Krašto
apsaugos departamento generalinis
dir. Audrius Butkevičius praneša, kad
nors sovietų armija teigia, jog komendanto valanda nėra įvesta, ištikrųjų ties pagrindiniais išvažiavimais
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kūrinių, mažiau mintinai mokėti
kai kurių gramatikos taisyklių,
bet jau bent pareiškimą darbo ar
valdžios įstaigai parašyti ir pristatyti turėtų be kalbos klaidų.
Dėl to labai neteisus mokyklos
direktorius, siūlantis ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminą panaikinti. Viena valdančioji partija gal jau nebeveš
ir mokinių į mitingus – geriau
pasiūlytų per tą laiką vadovėlius
jiems paskaityti, su taisyklingai
kalbančiais pabendrauti.
Svarbūs ne tik brandos, bet
ir stojamieji valstybinės kalbos
egzaminai. Kaip gali jaustis lietuvis, gimtąją kalbą gerbiantis,
mokantis gal net kurią nors tarmę, turintis kalbos jausmą, kalbantis gal net taisyklingiau už
kurį nors dėstytoją ar profesorių,
bet neišlaikęs stojamojo lietuvių
kalbos ir literatūros egzamino į
aukštąją mokyklą? Yra net lituanistų, kurie pagal egzaminus
buvo „vidutiniokai“ ir vidurinėje, ir aukštojoje mokykloje, bet
vėliau pralenkė net pirmūnus.
Valstybinės kalbos programas,
vadovėlius, dėstymo metodiką,
egzaminų rezultatus kasmet reikia atsakingai aptarti ir kas būtina – tobulinti. Dabartiniai egzamino klausimai man nepatinka.
Dar viena ryškėjanti tendencija – kalbos turtingumas ir vaizdingumas. Viešajame kalbėjime
atsiranda štampų, kaip vykdo
projektą, dar geriau vykdo gatvės ar pastato remontą. Atsiranda vos ne pažodiniai vertiniai iš
anglų kalbos. Jūsų manymu, kokios tų reiškinių priežastys?
Kalbos štampus primeta ir
negyva kanceliarinė kalba su
vertalais. Kai kurių štampų net
esi priverstas mintinai mokytis
– kitaip valdininkas gali kai ko
adekvačiai nebesuprasti ir į prašymą neatsižvelgti. Pažodiniai
vertiniai iš kitų kalbų atsiranda
dėl to, kad vertėjas nepakankamai moka lietuvių kalbą ir nelabai stengiasi vaizdingiau tekstą
išversti, kartoja tuos pačius žodžius.
Plinta pažodiniai vertimai
ne tik iš anglų, bet ir iš rusų kalbos. Kai kuriuos rusicizmus yra
išmokę net amerikiečiai, jaunieji
studentai, kurie niekada Rusijoje
negyveno ir net rusiškai nemoka. Anglų kalbą populiarinantis
Vilniaus meras klausia: apie ką
eina kalba? Kai mane pataisė, jog
verta sakyti ne žymiai daugiau,
o daug daugiau, pastebėjau, kad
daugelis didmiesčių kalbėtojų
taip sako, jau yra nutolę ir tolsta
nuo gyvosios kalbos.

Nukelta į 13 p. ▼
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2020-12-14 mirus Krašto apsaugos sistemos kūrėjui, Nepriklausomybės gynėjui, rašytojui, visuomenininkui,

dim. plk. ltn. Jonui UŽURKAI (1947 - 2020),

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir bendražygiams.
Tegul Jono pilietiškumo, patriotiškumo ir tautiškumo idėjos bei darbai visada išlieka mūsų atmintyje.
Atkelta iš 125 p. ▲

Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjunga, “VARPO” redakcija, Lietuvos SĄJŪDŽIO Kauno taryba, Kovo 11-sios gatvės bendrija

Lenkijoje ir buvusioje Mažojoje
Lietuvoje tyrinėjant paskutines
lietuvių šnektas. Čia liko bent
pusė Aukštaitijos (trečdalis – dabartinėje Gudijoje). Plotą, kuriame liko tik suslavintas vardynas,
nelengva tyrinėti. Galiu kalbėti 5
tarmėmis ir nesakau, kad kurios
nors šnektos nesuprantu.
Manoma, kad tarmės pradėjo
formuotis maždaug prieš 1000
metų, daug dabartinių formų
buvo jau prieš 500 metų. Džiaugiuos valstybinės lietuvių kalbos
gairėmis, kur kompetentingai
įvardintos ir tarmių funkcijos
(žr. www.vlkk.lt). Būtų gerai,
kad bendrinę kalbą ir savo tarmę
žmogus visą gyvenimą galėtų išlaikyti, bet nuo šeimos atitrūkę
vaikai, vaikaičiai (ypač didmiesčiuose, užsienyje) tarmės dalykus pradeda painioti ir dažnai
užmiršta. Tarmių nykimas nėra
normalaus, bet sunkiai išvengiamas procesas. Reikia tarmišką
kalbą, žodyną, vietovardžius,
tautosaką toliau užrašinėti. Be
tarmių nukenčia ir bendrinės kalbos gyvumas, vaizdingumas, net
taisyklingumas. Pavyzdžiui, iš 4
žodžių kirčiuočių naujojoje bendrinėje kalboje linkstama daryti
dvi ir net vieną.
Esate nagrinėjęs Latvijos,
Lenkijos, Gudijos lietuvių šnektas, kokius kalbos procesus esate
ten pastebėjęs?
Čia senbuviai lietuviai ir seniausios indoeuropiečių šnektos
tirpsta tiesiog mūsų akyse. Dėl
to daug pastangų įdėjome ne
tik jų šnektas įrašyti, aprašyti,
bet ir jų kultūrą išlaikyti. Dau-

gumą lietuvių gyvenamų vietų
aplankiau Latvijoje, Seinų krašte, Breslaujos rajone, Gervėčių,
Pelesos kraštuose ir kitur. Ištyręs savo šiaurės panevėžiškių
tarmę, išleidau knygas „Etninių žemių lietuviai dabartinėje
Baltarusijoje“ (1999), „Lietuvių
kalbos paribio šnektos (fonologija)“ (2005), „Latvijos lietuvių
šnektos“ (2015), daug mokslinių ir populiarių straipsnių. Esu
svarbiausias Latvijos lietuvių
kalbos tyrinėtojas. Vadovavau
studentų diplominiams darbams
apie lietuvių paribio šnektas, A.
Adamkovičiaus daktaro disertacijai „Baltų ir slavų vardyno kontaktai Vitebsko srityje“ (2013).
Disertacijos autorius yra kilęs iš
Armanavičių lietuvių salos (Šarkovščinos r.), kuri taip pat išnyko
mūsų akyse.
Latvijos Kuržemėje ir Žiemgaloje 2011 m. buvo 13607 lietuviai (oficialiai daugiau negu
Gudijoje, Australijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Seinų krašte ir t.
t.), bet čia su valstybinėmis bei
visuomeninėmis institucijomis
nepavyko įkurti jokio lietuvybės
kampelio. Daugiausia pasiekta,
kai darėme savo jėgomis. Taip
Gudijoje, Šalčininkų, Vilniaus
rajonuose įkurta 30 lietuviškų
mokyklų, skaityklų (dėl nepakankamos valstybės paramos,
tik pusė jų iki šiol išliko). Tai
atliko 1988 m. įkurta „Vilnijos“
draugija, kuriai priklausė mokytojai, iš etninių lietuvių žemių
kilę šviesuoliai, 6 Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslo
darbuotojai.

Jūsų manymu, ar neperlenkiama lazda norminant vietovardžius? Juk palangiškiui
sunkiai apsiverčia liežuvis
sakyti Rąžė. Jam per Palangą
kaip tekėjo, taip ir teka Ronžė.
Ir tokių pavyzdžių galime aptikti
nemažai.
Šie klausimai tarmę išlaikiusių kraštiečių neretai keliami.
Gražu, kai tarmėse išlaikomos
senovinės tarmiškos vietovardžių formos. Kaip ir visi kiti
žodžiai, į bendrinę kalbą jie atstatomi dėsningai pagarsiui.
Jeigu išlaikytume bendrinėje kalboje Ronžę, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvos Žiemgaloje
negali būti Lioñkau „Linkuvà“,
Pažósε „Pažąsaĩ“, Pialanìškė
„Pelenìškiai“ ir t. t. Dzūkams
išsikovojus Nedzìngę, prie Dieveniškių liko ežeras Didžiùlis
(ne Dzidziùlis) ir dar per 10 į
bendrinę kalbą atstatytų vietovardžių. Negalime Ignalinos
rajone bendrine kalba rašyti Didžiãsalis, o prie Leipalingio – Dzidziãsalis, keturis vietovardžius rašyti Diržiaĩ, o prie
Leipalingio – Dziržaĩ, Biržų,
Marijampolės, Skuodo, Vilniaus
rajonuose rašyti Didžióji, o Lazdijų rajone – Dzidzióji.
Darbo dėl mūsų vardyno
liko dar labai daug: jį reikia toliau rinkti, nagrinėti, tikslinti,
jei pagrįsta – net ir taisyti, o tam
būtinos tiksliai užrašytos tarmiškos vietovardžių formos.
Dr. Kazimierą Garšvą
kalbino Karolina Baltmiškė
Voruta 2020 07 13,
VARPAS

Seimo LSDP frakcija su pirmininku G.Palucku priešakyje
tęsia valstybinės lietuvių kalbos menkinimo darbus
Prisimename, kaip prieš keletą metų tie patys politikai pateikė
įstatymo projektą, kuris būtų Lietuvos administraciniame valdyme
faktiškai įteisinęs trikalbystę. Tokia
skaldanti ir priešinanti visuomenę
iniciatyvą tada, žinoma, niekur
toliau ir nenuėjo... Tačiau socialdemokratai atkaklūs.
Užregistruotas naujas įstatymo
projektas „Dėl Lietuvos Respublikos
vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose“ – taip pat pilnas įvairiausių keistenybių. Svarbiausia – jo 4
straipsnis prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teis-

mo ne kartą išsakytai nuomonei,
kad „Lietuvos Respublikos piliečio pasas yra oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį <...>
asmens vardas ir pavardė piliečio
pase turi būti rašomi valstybine kalba. Kitaip būtų paneigtas
konstitucinis valstybinės kalbos
statusas“. Yra ten ir kitų „įdomių“
dalykų. Štai vietoje Konstitucijos III
skirsnyje „Visuomenė ir valstybė“
45 str. įtvirtintos tautinių bendrijų sąvokos šiame įstatymo projekte naudojama niekur neapibrėžta „tautinės
mažumos“ sąvoka. Jei čia ir turima

mintyje tautinės mažumos, tai jų Lietuvoje turime dvi – karaimų ir totorių.
Kitoms tautinėms bendruomenėms
taikomas minėtasis Konstitucijos 45
str. Be to, įstatymo projekto sąvokose „dokumento šaltinis“ yra pateiktas
taip, kad galiotų ir caro valdininkų
sudarkytoms pavardėms, ir Lenkijos
okupuoto Vilniaus krašto gyventojams išduotų pasų įrašams. Trumpai
kalbant, tautinių bendrijų atstovai
savo pavardes galėtų perrašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, remdamiesi tos tautinės mažumos kalbos
taisyklėmis.
Audronis Ažubalis

iš Vilniaus ir svarbiausiose miesto
sankryžose stabdomi automobiliai,
tikrinami piliečių dokumentai, kad
padidėjo jaunuolių gaudymas į SSRS
armiją.
Sausio 20 d. – įvyko Islandijos užsienio reikalų ministro J.B.Hanibalsono,
lankančio Baltijos šalis, susitikimas
su Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku V.Landsbergiu. Per spaudos
konferenciją svečias patvirtino, kad
Islandijos vyriausybė visą laiką ir be
jokių išlygų pripažino Baltijos kraštų
nepriklausomybę: „Mano Vyriausybė rimtai svarsto galimybę užmegzti
diplomatinius santykius su Lietuva“.
Ginti Lietuvos atvyksta ukrainiečių
būriai.
Sausio 23 d. – Vilniuje kaukėti sovietų desantininkai užgrobė įmonės
„Spauda“ popieriaus sandėlį, esantį
Kirtimų gatvėje.
Sausio 24 d. – vakare sovietų kariškiai apšaudė privačius automobilius,
vieną automobilį kartu su keleiviais
pagrobė. Naktį Vilniuje ginkluoti jų
patruliai stabdė automobilius, šaudė
iš automatų ir kulkosvaidžių, troleibusuose krėtė keleivius.
Sausio 25 d. – naktį Vilniaus gatvėse sovietų kariškiai stabdė ir sumušė
nevieną praeivį. Stabdomos ir greitosios medicinos pagalbos mašinos,
„patikrinti“ išvaromi ir medikai, ir vežami ligoniai.
Sausio 27 d. – Vilniaus rajone, Medininkuose ir Lavoriškėse, agresoriai
sudegino Lietuvos pasienio muitines.
Sausio 28 d. – Aukščiausioji Taryba
priėmė pareiškimą „Dėl agresijos
prieš Lietuvą plėtimo ir karinės diktatūros grėsmės SSRS“. Jame dar kartą kreipėsi į Pasaulio tautų bendriją,
didžiąsias demokratines valstybes ir
Jungtines Tautas, prašydami ryžtingai užkirsti kelią ginkluotai prievartai.
Sausio 29 d. – po vidurnakčio SSRS
kareivos kelyje Vilnius-Kaunas apšaudė lengvąjį automobilį. Į galvą
sunkiai sužeistas Vilniaus technikos
universiteto studentas Jonas Tautkus
kitą dieną ligoninėje mirė. Jau užregistruota 580 žmonių, nukentėjusių
nuo sovietų armijos veiksmų Sausio
13-sios agresijos metu.
Sausio 30 d. – nuo SSRS armijos
kareivų, patruliuojančių Lietuvos
miestų gatvėse, nukentėjo 12 žmonių. Vilniaus rajone sovietų patruliai
toliau stabdė ir krėtė greitosios pagalbos automobilius.
Sausio 31 d. – Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija iš likusių
Lietuvai ištikimų Vilniaus OMON’o
būrio pareigūnų įkūrė specialiosios
paskirties būrį „ARAS“.
Vasario 9 d. vyko visuotinė Lietuvos gyventojų apklausa dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Apklausoje dalyvavo 84,73 % turinčių teisę balsuoti
gyventojų. 90,47 % jų balsavo už
teiginį, kad Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika.
„VARPAS“
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Kas yra pirmasis lietuvis – olimpinis čempionas?
Atsakyti į šį klausimą ne taip paprasta,
kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Jei
skaičiuosime nepriklausomos šalies sportininkus, pirmasis yra disko metikas Romas
Ubartas, triumfavęs 1992 m. Barselonoje.
Jei pridėsime SSRS atstovavusius Lietuvos
atletus, garbė atiteks Danui Pozniakui.
Boksininkas čempionu tapo 1968 m. Meksiko olimpinėse žaidynėse.
Jei skaičiuosime ir etninius lietuvius,
gynusius JAV olimpinės rinktinės garbę,
teks bristi dar giliau į istoriją. 1928 m.
Amsterdamo olimpiadoje du aukso medalius iškovojo plaukikė Albina Osipavičiūtė. JAV lietuvė triumfavo 100 metrų
plaukimo laisvuoju stiliumi asmeninėse
varžybose ir 4x100 metrų laisvuoju stiliumi estafetės rungtyje. O štai antrasis olimpiniu čempionu tapęs lietuvis – krepšininkas Pranas Lubinas.
A.Osipavičiūtę su Lietuva siejo tik kilmė, o P.Lubino ryšiai su protėvių šalimi

buvo tikrai glaudūs. 1939 m. aukštaūgis
buvo geriausias Europos čempionato
krepšininkas, o kartu – ir Lietuvos
rinktinės treneris. Privilioti P.Lubiną
į Lietuvą padėjo 1936 m. Berlyno
olimpinės žaidynės. Būtent Vokietijos sostinėje Lietuvos įgaliotinis
žaidynėms Algirdas Vokietaitis
susipažino su krepšininku ir pakvietė jį apsilankyti mūsų šalyje.
P.Lubinas Berlyne gynė JAV
rinktinės garbę. Šią teisę jis iškovojo su savo darbovietės – „Universal“
kino studijos – krepšinio komanda.
Prie jos buvo prijungti krepšininkai iš
kitų ekipų ir taip suformuota rinktinė. JAV
žaidėjai rungtyniavo pakaitomis. Vienos
pamainos kapitonu buvo P.Lubinas, kitos
– Bilas Vetlis (Bill Wheatley). Finalo dieną teisė žaisti atiteko B.Vetlio kompanijai,
ir ji 19:8 nugalėjo kanadiečius. Ši komandos dalis aukso medalius gavo iš karto, o

Plaukikė Albina Osipavičiūtė, dukart
1928 m. Amsterdamo olimpiados plaukimo čempionė

P.Lubinui ir jo likimo draugams apdovanojimai buvo atsiųsti paštu.
VARPAS, Draugas

Sakmės, padavimai apie žygio žmonas ir markitantes, ligas, ir juokeliai

Žygio žmonos ar markitantės, ar...

Per Antrąjį pasaulinį karą Raudonosios armijos generolai, pulkininkai, majorai, kapitonai
fronte įsitaisydavo meilužes, vadinamas PPŽ
(polevaja pochodnaja žena), arba žygio žmonomis. Tokias „žmonas“, tiksliau reikėtų vadinti
sugulovėmis. Neišimtis buvo ir 16-oji lietuviškoji divizija – daugelis vyresniųjų karininkų ir politrukų, palikę šeimas už tūkstančių kilometrų ir
atsidūrę fronte neilgai buvo vieniši – mikliai atsirasdavo kokia paslaugi komsamolka, kuri ir paguosdavo, ir palinksmindavo. SSRS užnugaryje
buvo badas, sunkus dirbas karinėse gamyklose,
kolchozuose, už neišėjimą į darbą grėsdavo konclageris, o fronte maitinimas buvo užtikrintas.
Anais laikais tokios moterys buvo vadinamos
necenzūriniu rusišku žodžiu, kurio lietuviškas
atitikmuo yra šliundra.
Net poetė S.Nėris per karą Rusijoje ištekėjo už
rusų karininko, nors Lietuvoje buvo gyvas vyras
skulptorius B.Bučas.
Markitantės – taip vadinamos valgių, gėrimų
pardavėjos ir prostitutės, vykdavusios kartu su kariuomene. Markitantės profesija buvo žinoma nuo
Senovės Graikijos laikų ir gyvavo ir XX amžiuje.

Triperio ministerija

Po 1944 m., SSRS užgrobtoje Lietuvoje buvo vaizduojamas nepriklausomos
Lietuvos sovietų socialistinės respublikos „laisvumas“
įkuriant įvairias ministerijas,
įstaigas. Viena tokių buvo
okupantų parankinė LSSR
užsienio reikalų ministerija,
atskaitinga SSRS užsienio
reikalų ministerijai, įkurta
1946 m. kovo 25 d.
Aukšti sovietų valdininkai neviešuose pokalbiuose
pašaipiai ją vadino „Triperio ministerija“. Kodėl? Kai
koks svečias iš užsienio susirgdavo lytiškai plintančia
liga, pvz. – gonorėja (liaudiškai – triperiu), tai nežinodavo ką daryti ir kreipdavosi į LSSR užsienio reikalų
ministeriją. Manoma, kad
ten buvo kagėbynas, kuris
po to galėdavo šantažuoLeistas politkalinių sovietų ti, verbuoti
koncentracijos stovyklose meilės ligos
apimtus ne1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m. – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
laimėlius.
Atkur tas 1996 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje
Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,
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Pasiaukojimas

Tegyvuoja laisva Lietuva!
Rusas, amerikietis, prancūzas ir lietuvis skrenda lėktuvu. Staiga lakūnas praneša, jog kažkas pagedo ir lėktuvas krenta. – Kad išgelbėtume kitus,
trims iš jūsų teks pasiaukoti, – nedrąsiai sako lakūnas. Amerikietis sušunka: – Tegyvuoja laisvoji
Amerika! – ir šoka pro liuką. Prancūzas, nenorėdamas nusileisti, sušunka: – Tegyvuoja laisvoji
Prancūzija! – ir šoka paskui amerikietį. – Tegyvuoja laisva Lietuva! – sušunka lietuvis, griebia
rusą ir išmeta jiems iš paskos.

Mįslė apie pabaisą

Ilgis – ne mažiau kaip šimtas metrų, turi daug
kojų, matoma visur, nori mėsos, bet pasitenkina
bulvėmis. Kas? Teisingas atsakymas: žmonių eilė
prie sovietinės maisto parduotuvės.

Kas kuo važiuoja

Prancūzas, vokietis ir rusas gyrėsi savo turimomis transporto priemonėmis: „Į darbą aš važiuoju
„Reno“, – pasakė prancūzas. – „Sekmadieniais
važinėjuosi savo „Pežo“. O kai keliauju į užsienį,
važiuoju „Citroenu“. „Į darbą aš važiuoju „Folksvagenu“, – pasakė vokietis. – „Sekmadieniais
važinėjuosi savo BMW. O kai keliauju j užsienį,
važiuoju „Mersedesu“. – „O aš, – pasakė rusas, – į
darbą važiuoju autobusu. Sekmadieniais pavažinėju savo mažyliu „Moskvičiumi“. O kai keliauju
į užsienį, važiuoju tanku“...
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Aukos VARPUI

Lietuvių anekdotai JAV
išleistame rinkinyje (Surinko
Algis Rukšėnas, parengė Kostas
Aleksynas.
Iš anglų k. vertė Lina Balčiūtė)
1970 m. Jungtinėse Amerikos
Valstijose išėjo knyga
„Ar tau nejuokinga, drauge?“
(Is That You Laughing Comrade?)

Už aukas „Varpui“ dėkojame:

Už nuotraukas dėkojame: Rostislavui Michiejenko, Ernestui Subačiui,
Jonui Česnavičiui, Gediminui Ruzgiui, Jonui Burokui, Kęstučiui Akelaičiui,
Raimundui Kaminskui, Mintautui Daulenskiui

Vyčio paminklas
turi teigti
valstybingumą

Kokią pagrindinę idėją
mūsų visuomenei bei svečiams
iš užsienio turėtų skleisti Vyčio
paminklas Lukiškių aikštėje?
Pamatinė idėja, kuria remiasi pats sprendimas Lukiškių aikštę paversti reprezentacine valstybes aikšte ir joje
statyti memorialą žuvusiems
už Lietuvos laisvę, yra teigti tautos valstybingumą. Tai
reiškia kelis dalykus. Pirma,
Vyčio paminklas skelbia, kad
esame tauta, kuri pati kuria
savo istoriją, pati save valdo,
yra pasiruošusi gintis ir mirti,
kad tą laisvę išsaugotų. Taip
nėra tik šiandien, taip buvo per
amžius, kiek mena mūsų istorija. Tokia žinia.
Paskutinis tęstinumo aspektas svarbus, nes tiek paveldo, tiek paminklų viena pagrindinių funkcijų yra liudyti
politinės bendruomenės buvimą laike ir erdvėje, konkrečiai,
kad šioje vietoje „mes“ egzistuojame seniai ir esame jos šeimininkai. Teisingai parinktas
paminklas padeda apibrėžti šį
„mes“, neteisingai parinktas
apskritai negali to padaryti,
nes į jį bet kas gali susidėti
kokią tik nori prasmę. Meno
ekspertai šį bruožą pavadinino
„talpumu prasmėms“. Lukiš-
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VYTIS Šv. Mykalojaus bažnyčios portalo pagrindinio įėjimo dešinėje. Bažnyčia pradėta statyti 1899 m., o atidaryta 1909
m. Neogotikinės bažnyčios Kijeve autorius – architektas Vladislovas Horodeckis. Skulptūras, goreljefus sukūrė Čekijos,
Italijos skulptoriai. Goreljefe, kuriame ant krikštyklos skydo yra VYTIS, vaizduojamas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio,
būsimo Lenkijos Karaliaus Jogailos krikštijimas. Nuotraukos autorius – ukrainiečių studentų būrio, nuo 1991 m. sausio
mėnesio gynusio Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą nuo SSRS agresijos, narys Rostislavas Michiejenko. Kijevas, Ukraina

kių aikštei iškeltam tikslui (reprezentacinė valstybės aikštė
ir žuvusių už Lietuvos laisvę
įamžinimas) tai būtų labai blogas bruožas. Talpų prasmėms
paminklą tikslinga statyti, jeigu norime pašalinti politinės
bendruomenės ribas, pasakyti, kad Lietuva yra lygiai visų
ir kartu niekieno išskirtinai.
Tokią žinią siųstų paminklas,
kurį būtų galima interpretuoti
ir kaip nebūtinai Lietuvos, o
abstrakčią ar individo laisvės
kovą.
Tuo tarpu steigti tautos
valstybingumą teoriškai galėtų nebūtinai vien tik Vytis,
tačiau kito tokio visuotinai suprantamo, telkiančio, lengvai
sušiuolaikinamo (ką įrodė B.
Vanago logotipo populiarumas) simbolio paprasčiausiai
nėra arba niekas jo nepasiūlė.
Vytis yra vienintelis simbolis,
turėjęs svarbą ir reikšmę tiek
senojoje Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje (LDK), tiek
modernioje Vasario 16-osios
Lietuvoje. Žmonės jį ne tik
žino kaip faktą, bet jis jiems

turi reikšmę, sukelia asociacijas, didesnius ar mažesnius
emocinius išgyvenimus, turi
nedviprasmišką ryšį su Lietuvos valstybe ir – drįsčiau teigti
– didžiavimusi ja.
Lietuvos piliečiams ir užsienio svečiams paminklas
turėtų byloti skirtingus šios
pagrindinės žinios aspektus.
Lietuvos piliečiams sėkmingai
išpildytas paminklas turėtų
kelti pasididžiavimą savo šalimi, jos istorija ir laisvės kova,
o kartu ir būti įkvėpimu ar
įpareigojimu, padėti pajausti,
kad visi esame ne kiekvienas
už save, o dalis politinės bendrijos – gyvų, mirusiųjų ir dar
ateisiančių – kurie visi neša atsakomybę už tai, kokią Lietuvą pavyks sukurti. Mintis, kad
žmonės žuvo už Lietuvos laisvę nėra nei liūdna, nei banali. Ji
reikalinga susimąstymui, kad
buvo žmonių, kuriems Lietuvos valstybingumas buvo vertesnis už gyvybę, kad tai idealas, kad jeigu jie rinkosi mirtį,
kad išsaugotų Lietuvą mums,
tai ir mes, ją gavę iš prieš mus

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį

buvusiųjų, turime ją kurti ir
puoselėti, po savęs palikti geresnę, klestinčią, tokią, kurioje
norėtųsi gyventi. Lietuvos visuomenės pamatinė problema
yra savęs kaip bendruomenės,
kaip tautos, nesuvokimas. Lietuvoje klesti ideologija „kiekvienas už save“, įstatymai ir
socialiniai santykiai, ypač atskirtis tai nuolatos skatina, o
emigracijos mastai liudija, kad
šis mąstymas yra įsigalėjęs.
Prikelti suvokimą, kad esame
bendra tauta su bendru tikslu
žmonijos istorijoje, todėl po
vieną savo užduoties niekada
neatliksime, yra skubiausias
valstybės uždavinys. Žinoma,
joks paminklas vienas pats to
nepadarys, o svarbiausias darbas šiuo klausimu turėtų būti
daromas mokyklose iš esmės
keičiant pilietinį ugdymą. Tačiau Vyčio paminklas šioje
reikšmingoje vietoje gali prisidėti prie valstybinės sąmonės
formavimosi.
Vytautas Sinica.
www.bernardinai.lt
spalio 23, 2017
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