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Prieš 125 metus, 1896 02 2 gimė poetas, prozininkas, dramaturgas,
teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas, Štuthofo konclagerio kalinys
Balys Sruoga. Mirė 1947 10 16.
Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 2 d., Šakių r. Endrikių k. apylinkėse
žuvo Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Pranas Bastys-Dūmas, rinktinės Vasario 16-osios tėvūnijos vadas Pranas Rudmickas-Uosis ir du jų bendražygiai.
Prieš 110 metų, 1911 02 6 Tampike, Ilinojuje, JAV, gimė 40-asis JAV
Prezidentas (1981–1989 metais) Ronaldas Vilsonas Reiganas (Ronald Wilson Reagan). Mirė 2004 07 5 Los Andžele. Nuo prezidentavimo pradžios
reikalavo laisvės sovietų pavergtoms Baltijos tautoms. 1983 m. birželio 13 d.
R. Reiganas pažadėjo visomis jėgomis padėti pavergtoms Baltijos tautoms,
pasirašė Baltų laisvės dienos proklamaciją ir birželio 14-ąją iškilmingai paskelbė Baltų Laisvės Diena. 1988 metais tuos metus paskelbė Lietuvos
nepriklausomybės metais.
Prieš 70 metų, 1951 02 06, Veisiejų r. Bestraigiškės miške, Paserninkų
k. apylinkėse žuvo Dainavos apygardos vado pavaduotojas žvalgybai ir Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, Juozapavičiaus tėvūnijos
3-iojo būrio vadas Pranciškus Ajauskas-Vanagėlis, šio būrio 3-iojo skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis ir keturi jų bendražygiai.
Prieš 125 metus, 1896 02 8 gimė tarpukario Lietuvos kariuomenės
savanoris, kapitonas, Viekšnių valsčiaus viršaitis, sovietų politinis kalinys
Juozas Mačys.
Prieš 90 metų, 1931 02 08 gimė Jonas Jakštas – poetas, vertėjas.
Prieš 120 metų, 1901 02 09 gimė Viekšnių fotografas, palikęs vertingą
etnografinių nuotraukų kolekciją, Jonas Kinčinas. Mirė 1966 m.
Prieš 120 metų, 1901 02 09 gimė inžinierius, savamokslis lėktuvų
konstruktorius Vaclovas Tomkevičius. Mirė Lenkijoje 1974 02 11
Prieš 145 metus, 1876 02 10 gimė Pranas Vaičaitis – poetas, vertėjas, teisininkas. Mirė 1901 09 21
Prieš 110 metų, 1911 02 10 gimė Antanas Dambrauskas – vertėjas,
memuaristas. Mirė 1995 11 21
Prieš 90 metų, 1931 m. vasario 10 d., Panevėžio aps. Šimonių vls.
Pelyšių k. gimė kovos už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises sąjūdžio dalyvis, pogrindžio spaudos bendradarbis ir politinis kalinys, kunigas Jonas Kastytis
Matulionis. Mirė 2015 01 12 Kaune.
Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 10 d., Varnių r. Čepaičių k. k. žuvo
Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Gintautas, Henrikas, jo adjutantas Šarkauskas, srities štabo Organizacinio
skyriaus viršininkas Stasys Gedvilas-Bedalis ir kaimo gyventojas Petras
Mušinskas.
Prieš 260 metų, 1756 02 13 gimė Kristupas Danielius Hasenšteinas – lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas, vertėjas. Mirė 1821 12 17
Prieš 115 metų, 1906 02 13 gimė Adolfas Šapoka – istorikas, pedagogas. Mirė 1961 03 09
Prieš 210 metų, 1811 02 14 gimė Georgas Henrikas Ferdinandas
Neselmanas – vokiečių filologas, lietuvių ir prūsų raštijos tyrinėtojas. Būtent
jis 1845 m. Berlyne išėjusiame veikale Senovės prūsų kalba (Die Sprache
der alten Preussen) pirmą kartą pavartojo terminą „baltai“, taip šią sąvoką
įvesdamas į humanityarinių mokslų apyvartą. Mirė 1881 01 07
Prieš 105 metus, 1916 02 16 gimė Viktoras Miliūnas – rašytojas,
vertėjas. Mirė 1986 11 09
Prieš 135 metus, 1886 02 16 gimė Antanas Šmulkštys (Paparonis)
– poetas, publicistas. Mirė 1951 12 27
Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 15 d., Jiezno r. Jaunionių k. Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) štabo vadavietėje žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas ir LLKS gynybos
pajėgų štabo pareigūnas Konstantas Baliukevičius-Rainys, LLKS gynybos
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pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, Dainavos
apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus JaroševičiusLakštingala ir sodybos šeimininkė, Margio tėvūnijos partizanė Marijona
Taločkaitė-Genovaitė.
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.
1949 m. vasario 16 d. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. (dabar
– Radviliškio r. Grinkiškio apylinkės sen. Minaičių k.) Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta LLKS Tarybos deklaracija
– konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės
tęstinumą okupacijos sąlygomis.
Prieš 150 metų, 1871 02 16 gimė inžinierius, pedagogas, mineralinių
žaliavų statybinėms medžiagoms gaminti ieškotojas ir tyrinėtojas, cemento
gamybos pradininkas Lietuvoje Pranas Jodelė. Mirė 1955 12 08.
Prieš 100 metų, 1921 02 16 Kaune atidarytas Vytauto Didžiojo
karo muziejus.
Prieš 145 metus, 1876 02 18 gimė Maksas Lauriškus – lietuvių
kilmės vokiečių kompozitorius, pedagogas. Mirė 1929 11 17
Prieš 200 metų, 1821 02 19 gimė Augustas Šleicheris – vokiečių
kalbininkas, indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių
kalbos gramatiką. Mirė 1868 12 06
Prieš 105 metus, 1916 02 20 gimė kompozitorius, vargonininkas,
chorvedys, pedagogas. Julius Juzeliūnas – kompozitorius, vargonininkas,
chorvedys, pedagogas. Mirė 2001 06 15.
Prieš 510 metų, 1511 02 22 pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas. Klaipėdos komtūras Michelis von
Schwabenas Ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti
karčemą, pastatytą šile.
Prieš 155 metus, 1866 02 22 gimė Kazimieras Pakalniškis
(Dėdė Atanazas) – prozininkas, publicistas, blaivybės propaguotojas.
Mirė 1933 07 01
Prieš 105 metus, 1916 02 22 gimė Helmutas Ramonaitis – miškininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1985 07 22
Prieš 110 metų, 1911 02 23 gimė kunigas, katalikiškos lietuvių
spaudos darbuotojas bei rėmėjas, sovietų ištremtas Anupras Žukas.
Mirė 1988 01 04.
Prieš 135 metus, 1886 02 23 gimė matematikas, visuomenės veikėjas ir publicistas, profesorius Viktoras Biržiška. Mirė 1964 01 27 Čikagoje.
Prieš 130 metų, 1891 m. vasario 23 d., Marijampolės aps. Kalvarijos
vls. Kušliškių k. gimė istorikas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras,
VI ministrų kabineto užsienio reikalų ministras, nepaprastasis pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras Italijoje ir Prancūzijoje, SSRS politinis kalinys Petras Klimas. Mirė 1969 m. sausio 16 d. Kaune..
Prieš 90 metų, 1931 02 23 gimė Gediminas Petras Isokas – Lietuvos
rašytojas, miškininkas, publicistas, gamtininkas, žurnalistas. Mirė 2020 07 05
Prieš 115 metų, 1906 02 24 gimė Andrius Ašmantas – kalbininkas.
Mirė 1941 05 15
Prieš 130 metų, 1891 02 25 gimė. Faustas Kirša – poetas. Mirė 1964
01 05
Prieš 90 metų, 1931 02 25 gimė Arnoldas Piročkinas – kalbininkas,
vertėjas, mokslų daktaras, profesorius. Mirė 2020 09 15.
Prieš 85 metus, 1936 02 23 d. – 85 metai, kai (1936 m.) gimė dailininkas Saulius Ikamas.
Prieš 120 metų, 1901 02 25 gimė Nepriklausomos Lietuvos veikėja,
redaktorė Stefanija Paliulytė-Ladigienė. Mirė 1967 09 18 Vilniuje.
Prieš 220 metų, 1801 02 28 gimė Motiejus Valančius – dvasininkas,
istorikas, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas. Mirė 1875 05 29.
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Ronaldas Reiganas – su juosta anglų kalba „AŠ MYLIU LIETUVIUS“.

Justin G. Riskus. Images of America. Lithuanian Chicago. Charleston, So. Carolina: Arcadia Pubishing, 2013

Ronaldas Reiganas - „Aš myliu lietuvius“

R.Reigano dekretu nuo 1985 m. Vasario 16-oji buvo oficialiai paskelbta Lietuvos nepriklausomybės diena
Vasario 6-ąją sukako 100 metų nuo 40-ojo JAV prezidento Ronaldo Vilsono Reigano (Ronald Wilson Reagan) gimimo.
R.Reiganą reikėtų vertinti netgi ne kaip prezidentą, o kaip stebuklą
lietuvių tautai. Jis buvo nuoseklus antikomunistas, nuspėjęs neišvengiamą komunizmo galą, koneveikęs totalitarinę SSRS, skelbęs
jos išlaisvinimą nuo komunizmo jungo, kvietęs nusiginkluoti, mažinti branduolinių ginklų atsargas, karines išlaidas. Iš kitos pusės,
jam prezidentaujant vyko tokios kietos ginklavimosi varžybos, kad
SSRS išsikvėpė ir užtroško. R.Reiganas siekė apriboti JAV valstybinę biurokratiją, sumažinti valstybinį aparatą, federalinio biudžeto deficitą, valstybės išlaidas, padėti neturtingiesiems, uždrausti
abortus, į mokyklas įvesti maldas. Ne viską jam pavyko įvykdyti.
Bet jis padarė tai, kas labiausiai patiko amerikiečiams: sumažino
mokesčius ir atliko mokesčių reformą.
Nuo pat prezidentavimo pradžios R.Reiganas reikalavo laisvės
sovietų pavergtoms Europos šalims, taip pat ir Baltijos tautoms.
1982 m. birželio 14-ąją jis paskelbė Baltijos laisvės diena, pakartodamas oficialią Vašingtono nuostatą – nepripažinti prievartinio Baltijos valstybių įjungimo į SSRS. 1983 m. birželio 13 d.
R.Reiganas Baltuosiuose rūmuose priėmė 200 Amerikos lietuvių,
latvių ir estų delegaciją. 1988-sius paskelbė „Lietuvos nepriklausomybės metais“
1984 m. spalio 5 d. JAV Kongresas priėmė rezoliuciją Nr. 655,
kuria remiantis Prezidento R.Reigano dekretu nuo 1985 m. Vasario 16-oji buvo oficialiai paskelbta Lietuvos nepriklausomybės diena. 1985 m. JAV Prezidentas išleido direktyvą Nr. 271 ir
pasirašė oficialią deklaraciją, kurioje pareiškė, kad „laimina teisingą mažos laisvę mylinčios tautos kovą“ (čia apie apie lietuvius
– K.A.) ir jai pritaria, o kiekvienų metų birželio 14-ąją paskelbė
Baltijos šalių laisvės diena. JAV Baltuosiuose rūmuose ir Valstybės departamente buvo kasmet rengiami priėmimai Baltijos šalių
emigracijos vadovams. Tuo metu Prezidento padėjėjo L.Kojelio
iniciatyva buvo mėginama Amerikos kongrese įkurti pakomisę už
tikėjimo laisvę Lietuvos katalikams.
Tuometiniuose KGB šnipų pranešimuose iš Vašingtono (pagal
tuomet istoriko, o dabar Seimo nario A.Anušausko archyvinę medžiagą „Iš Archyvų“, pateiktą www.genocid.lt): „Emigrantų nacionalistinių centrų spaudimu, teigiama viename iš jų, JAV kongrese

rengiama speciali rezoliucija „jubiliejaus“ proga (tai apie Vasario
16-osios 70-ųjų metinių sukaktį – K.A.), o administracija planuoja surengti priėmimą Baltuosiuose rūmuose lietuvių atstovams su
„lietuvių diplomatijos šefu“ St.Lozoraičiu priešakyje. Priėmime
kalbą sakys prezidentas Reiganas; tikimasi, kad jis 1988 metus paskelbs „Lietuvos nepriklausomybės metais“. Be to, JAV administracijoje svarstomas klausimas pateikti SSRS provokacinį reikalavimą
leisti kai kuriems kongresmenams vykti stebėtojais į Vilnių, kur,
amerikiečių turimais duomenimis, 1988 m. vasario 16 d. vietiniai
klerikaliniai nacionalistiniai elementai numato surengti demonstraciją „nepriklausomybės“ metinių proga… Visa tai rodo, kad JAV
administracija stengiasi pakreipti emigrantų nacionalistinių centrų
antisovietinę veiklą sisteminga, kryptinga linkme, priderinti ją prie
kasmet pažymimų „tradicinių“datų”.
R.Reiganą politikos tyrinėtojai laiko vienu „perestroikos bendraautorių“ ir „šaltojo karo“ duobkasių. Žinoma, prie šių politinių
įvykių prisidėjo ir Popiežius Jonas Paulius II, ir D.Britanijos Ministrė Pirmininkė M.Tetčer, ir SSRS KP Generalinis sekretorius/Prezidentas M.Gorbačiovas. R.Reiganas paleido ir palaimino „žvaigždžių karų“ programą (tiksliau, oficialiai jo vadinamą Strateginę
gynybos iniciatyvą). Nors 1991 metais programos teko beveik visiškai atsisakyti, tačiau „žvaigždžių karai“ privertė SSRS eikvotis,
išsekino ir taip jau jos neįgalią ekonomiką ir nuvedė prie žlugimo.
Kalboje, pasakytoje 1983 m. kovo 8 d.ą Nacionalinėje evangelikų asociacijoje, R.Reiganas pavadino Sovietų Sąjungą „blogio
imperija“: „Taip, pasimelskime už išgelbėjimą tų, kurie gyvena
totalitarinėje tamsoje. Melskimės, kad jie atrastų tą Dievo pažinimo džiaugsmą. Bet iki kol jie tai supras, žinokime, kol jie garbina
šalies aukščiausiąją valdžią, kol jie skelbia savo viršenybę prieš
individualų žmogų ir pranašauja savo galutinį viešpatavimą visoje
Žemėje, tol jie yra blogio židinys moderniame pasaulyje“. Pavadinimas „blogio imperija“ prigijo Vakarų pasaulyje. Visas pasaulis
nuščiuvęs laukė, koks gi bus Kremliaus atsakas. SSRS padėtis po
karo Afganistane buvo tokia nusususi, kad teko prisigerinti JAV.
Kai 1988 m. viešnagės Maskvoje metu Reiganas pareikalavo, kad
Gorbačiovas paleistų iš lagerio kun. Alfonsą Svarinską – sovietai
jį paleido ir laisvės karys išvyko į JAV, o Lietuva pajudėjo į laisvę.
Kazimieras Aukselis

Kiek Lietuva yra paveikta SSRS okupacijos?
1940 m. SSRS užgrobus Lietuvą, Bažnyčia ir rezistencija ilgais okupacijos metais išliko Tiesoje ir visomis įmanomomis
priemonėmis priešinosi svetimų diegiamai
komunizmo ideologijai. Šio nepritarimo/
priešinimosi vaisius – išsaugota laisvos

Lietuvos viltis, ir pasiekta Laisvės ir Tiesos Pergalė, kai atsiradus tinkamoms istorinėms aplinkybėms ir vėl buvo atkurta
laisva Lietuvos valstybė. Istorija parodys ar
įsisavinome 1940-jų pamokas – ar liksime
abuojais įvykių stebėtojais, ar sąmoningai

darysime viską, kad išliktume Laisva Tauta, sauganti ir puoselėjanti laisvės gėrį. Prezidentas A.Smetona esą sakęs, „jei Lietuva
atgaus nepriklausomybę, ji bus negrįžtamai paveikta sovietų“. Ar tikrai negrįžtamai praradome „Atžalyno“ kartą?
VARPAS

NAUJAI ĮKURTAS PARAMOS FONDAS „VYTIS SU MEMORIALU LAISVĖS KOVOTOJAMS“ KVIEČIA AUKA PRISIDĖTI
PRIE MEMORIALO KOVOJUSIEMS IR ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
ATMINIMO ĮAMŽINIMO SU VALSTYBĖS SIMBOLIU ,,VYČIU“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE, VILNIUJE

Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas
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Kun. Brolis Paulius
D.Vaineikis OFM
Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjungos kapelionas
Sveikinu visus Lietuvos
Laisvės kovotojus ir mūsų
bičiulius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Tokias reikšmingas dienas
mūsų Tauta turi net du kartus metuose: Vasario – 16-oji ir
Kovo –11-oji.
Jos abi brangios, todėl Dievas mus - savo vaikus įpareigoja ŠVĘSTI ŠVENTES! Ir ne tik švęsti, bet apmąstyti, suprasti,
įvertinti Laisvės Dovaną. Dar daugiau, dovaną yra būtina atidaryti, atversti, perskaityti.
Deja, kartais taip atsitinka, kad iš susijaudinimo, o gal iš per
didelio užimtumo šventės rūpesčiais užmirštam Dovaną pažinti.
Nepažinta, nesuvokta, neįvertinta, nesaugoma Laisvė greit
išblunka, o kartais ir prarandama.
Paskutiniais laikais daug įvairių nuomonių, interpretacijų ir
„protingų“, „globalių“ aiškinimų su etikete „visi žino, kad…“
arba „mokslas sako…“. Mat apie tai rašo laikraščiai, rodoma televizijoje, skelbiama internete kokia toji mūsų istoriją, ir kaip mes
turime didžiuotis, kad patys sugebėjome išsikovoti laisvę. Tai
išties gražu, gera, o plevenančios trispalvės maloniai glosto akį.
Praėjus trisdešimčiai metų vėl ėmė tirštėti naujos Okupacijos šešėlis.
Iškovota, padovanota išorinė laisvė nepanaikino asmeninės
vidinės vergystės nuodėmei.
Nežinojimas, gal užmiršimas ant kokio pamatato pastatytas
mūsų Gyvenimas, mus daro pažeidžiamais bei lengvu grobiu pragaro vilkams. Tokios grėsmės akivaizdoje visiškai nebeturi reikšmės ar tas vilkas raudonas, rudas, žalias ar vaivorykštės spalvos.
Šiuolaikinis pasaulis skaičiuoja savo naujo gyvavimo metus
nuo Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus Gimimo pradžios. Patinka
tai visiems ar nepatinka, tiki žmonės Jėzumi ar netiki, Dievo sukurta tvarka, dėsniai, žaidimo taisyklės veikia nepriklausomai
sutinkam su tuo ar ne!
Iškilus Gyvenimo, Laisvės pavojuj blaivaus proto žmonės
tikrina savo gyvenimo pamatą, mąsto, skaičiuoja pajėgas, galimybes kaip pasiruošti, kaip kovoti su artėjančia grėsme.
Įsikūnijęs Dievo Žodis - Jėzus Kristus apreiškė ir padrasino
statytis ant Jo, palygindamas save Uola ir kertiniu Akmeniu ant
kurio tvirtai remiasi visas pastatas. (Mt 7,24-27)
Biblija sako: „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad
stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!“
(Gal 5,1).
„Jūs taip gražiai bėgote! Kas gi jums sukliudė laikytis tiesos? Ne tasai, kuris jus šaukia, šitaip prikalbėjo. Truputis raugo
įraugina visą maišymą. Aš pasitikiu jumis Viešpatyje, kad nepriimsite kitokių pažiūrų; o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų,
susilauks pasmerkimo.
Toliau apštalas šv.Paulius rašo: „Iš tiesų broliai, jūs esate
pašaukti Laisvei! Tik dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet
stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti“ (Gal 5,7-13)
Kelios Biblinės įžvalgos, kas tie Lietuvos Laisvei grasinantys šešėliai ir vilkai, kad nevargtume veltui ir nekovotume su
broliais ir sesėm.
Biblija aiškiai įvardina, kad „jūsų priešas yra velnias“, o ne

žmonės! (1Pt5,8). Kitoje vietoje, „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių
pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“ (Ef 6,12).
Atmetus Dievo Žodį rizikuojame pradėti kovą prieš savo
Tautą ir sužeisti vieni kitus. Kova šiandien vyksta ne tiek dėl
teritorijų, kiek dėl žmogaus proto. Kas jį sugebės įtakoti, užvaldyti, tas ir bus pasaulio valdovas.
Šėtonas yra pasitelkęs vieną iš savo ginklų - skaičių! Tai manipuliacija savokomis ir skaičiais: „mūsų daug, dauguma“, „taip
mano visi“, „visi taip daro“.
Pažvelkime į šį atvejį aprašytą Biblijoje:
„Jėzus su mokiniais priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų
buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo
grandines, nusitraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines
ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo
pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti:
„Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau?
Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!“ Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ Jėzus dar paklausė: „O
kuo tu vardu?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas, nes mūsų
daug“ (Mk 5,1-9)
Tai vardas, kuriuo save identifikavo Sovietų spalio revoliucijos vadovai: „nas bolše“ - BOLŠEVIKAI!
Velnias savo vardo neslepia ir dabar, tik klausimas ar mes
- reaguojam? Kokių priemonių imamės? Jėzus sužinojęs demono vardą iškart jiems įsako nešdintis lauk iš to krašto! O kaip
elgiamės mes?
Naiviai ir toliau leidžiamės užmigdomi „demokratija“ - daugumos balsavimo principu pasiruošę pakeisti net prigimtinę
Dievo tvarką, kur žmogus bus apsprendžiamas ne pagal Dievo
atvaizdą, bet pagal iškrypėlių siūlomą modelį.
Viena svarbi detalė šiame pasakojime yra tai, kad piktoji
dvasia negali išeiti, pasitraukti ko nors nesunaikinusi, todėl Dievo prašė, kad leistų sueiti į kiaules, kurias apnikusias pražudė
sumesdamas jas į ežerą. Kiaulė šventajame rašte yra laikoma
nešvariu, suteptu gyvuliu, kurio žydams nevalia valgyti ir net
liesti. Kiaulė yra kaip kūniško žmogaus, gyvenančio vien juslėmis ir instinktais simbolis.
Tai ko siekia šiandieninė kūno ir malonumų pavergta pasaulio visuomenė (Lietuva ne išimtis), puikiai atspindi kas mūsų
laukia netolimoje ateityje.
Pabaigai dar vienas šv.Rašto epizodas iš Apreiškimo
ap.Jonui knygos, dar kitaip vadinamos Apokalipsė:
„Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis
turėjo du ragus, panašius į Avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas.
Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia
žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama
žaizda užgijo. Jis daro didžius stebuklus, net, žmonėms matant,
nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus [nuostabiais] ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries
akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries,
kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgijo. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti,
ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą,
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Su VASARIO-16-ąja
Žodis apie Laisvę, 2021-ieji
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Sveikinimas Vasario 16-sios proga LLKS Garbės pirmininkui

Gerbiamas Jonai, nuoširdžiai sveikinu Vasario 16-sios dienos proga. Ši diena žymi du nepaprastai svarbius mūsų Valstybės istorinius įvykius. 1918 metais vasario 16-ją buvo atkurta Lietuvos Valstybė, o 1949m Vasario 16-tąją Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba pasirašė Deklaraciją, kuria buvo išreikšta tautos valia priešintis sovietinei okupacijai, parodytas Lietuvos valstybės
nenutrūkstamas tęstinumas. Ši Deklaracija sujungė 1918 m. Vasario 16-osios ir 1990 m. Kovo
11-osios Nepriklausomas Lietuvas.
Būkime visada įsipareigoję Tėvynei ir Laisvei, Tepadeda mums Dievas.
Nuoširdžiai,

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
LLKS Tarybos 1949m. Deklaracijos signataro, Lietuvos valstybės,
kovojusios su sovietine okupacija, vadovo Adolfo Ramanausko Vanago dukra.

Lietuva keršija „Miško broliams“
Vytautas Landsbergis

„Prisiminkite miško brolius. Niekuomet jų
nesmerkčiau. Atvirkščiai, mane žavi jų didvyriškumas.“ Pasakė Jonas Baldvinas Hannibalssonas, buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras,
įžymus Europos politikas, daugiausia padaręs,
kad 1991 m. būtų pralaužta Lietuvos diplomatinė
blokada. Prieš trisdešimtmetį...
Tikiuosi, J. B. Hannibalssonas dar nežino,
kaip šių dienų Lietuva elgiasi „Miško brolių“ atžvilgiu.
Akivaizdus kazuistinio gudručių „teisėtumo“
prieštaravimas teisingumui. Iškart po apylinkės
teismo sprendimo parašiau minčių, kurias dabar
leidžiu skristi į viešą erdvę.

Už ką Lietuva šiandien keršija „Miško broliams“?
Už ištikimybę tėvynei, už gyvybių ir gyvenimo auką, už pavyzdį, kad galima gyventi ir mirti
prasmingai.
Kažkodėl abejoju, ar tie teisėjai, kurie nutarė
nacionalizuoti tremtinių ir partizanų pastangomis, jų išsirūpintomis lėšomis ir daugeliu valandų
savanoriško darbo jau laisvoj (?) Lietuvoj sukurtą turtą, puoselėja nors kiek panašią prasmingo
gyvenimo sampratą.
Kada nors bus atliktas šios bylos tyrimas, –
jei ne Strasbūre, tai laisvoj ir garbingoj Lietuvoj:
kaip galėjo taip atsitikti? Atima pastatą, kurio
aštuoniasdešimt procentų vertės ekspertai pri-

pažino ją sukūrusiems, o ten sukauptą archyvą,
istorinį kultūrinį turtą išmeta... Kur? Neišmesti
mat nesą teisinio pagrindo.
Ar „Turto bankas“ – grynuoliai materialistai,
o kitoks turtas – dvasinis, moralinis – jau ne turtas?
Dvidešimt procentų pastato priklauo valstybei, pripažinta, buvo tokie griuvėsiai. O aštuoniasdešimties procentų net materialaus turto
atėmimą lydi veidmainiški juristų samprotavimai
apie šventą nuosavybės teisę.
Šia teismo veika absoliučiai patvirtinama,
kad ne už tokią Lietuvą kovotojai kovojo. Tai ką,
turim stribų Lietuvą?
Atsakyk, istorijos moksle ir piliečių sąžine.
Kreipiuosi ir į būsimą Lietuvos teisėjų suvažiavimą.
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Valdžia ieškos sprendimo užtikrinančio tolesnę draugijos „Miško broliai“ veiklą?

VARPAS prieš metus rašė apie klastingus bandymus pavogti
„Miško brolių“ draugijos sukurtą turtą. Albinas Kentra tada sakė,
kad jam vidiniai sunku teistis su Lietuva. Suprantame Lietuvos patriotą, bet Lietuvos ir Vilniaus valdžios „sraigteliams“ siekiantiems
pasisavinti „Miško brolių“ namus jokie stabdžiai neveikia. Be to Albinas užsispyręs žemaitis – užsispyrusiai ilgai gyvena!!!
Viešojoje erdvėje pasirodžius žinia, jog yra priimtas teismo sprendimas iškeldinti Laisvės premijos laimėtoją Albiną Kentrą ir jo įkurtą „Miško
brolių“ draugiją, Finansų ministerija pažymi, esą per jai pavaldžią viešąją
įstaigą „Turto banką“ bandys ieškoti sprendimo, kad draugijos veikla galėtų ir toliu būti tęsiama.
„Suprantame visuomenės susirūpinimą dėl draugijos „Miško broliai“
veiklos, todėl bus dedamos pastangos surasti sprendimą, kuris užtikrintų
nenutrūkstamą draugijos veiklą. Esame dėkingi Laisvės kovų dalyviui,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, Laisvės premijos laimėtojui A.Kentrai
už jo viso gyvenimo darbus, todėl sprendimo ieškosime neatidėliotinai“,
– teigė Finansų ministrė Gintarė Skaistė.
Kaip žinia, Vilniaus miesto apylinkės teismas šių metų sausio 29 die-

ną priėmė sprendimą iškeldinti A.Kentrą ir jo įkurtą „Miško brolių“ draugiją
iš pastato Totorių g. 9/Labdarių g. 10 Vilniuje ir atmetė „Miško brolių” priešieškinį, kuriuo jie prašė draugiją pripažinti dalies šio statinio statytoju ir
pačios draugijos, užsienio lietuvių jėgomis ir lėšomis, pastatytą statinio
dalį leisti įregistruoti draugijos vardu.
A.Kentra, siekdamas įprasminti žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę įkūrė Lietuvos laisvės kovų draugiją „Miško
broliai“. Lietuvos vyriausybė 1992 metais A.Kentros puoselėjamai draugijai
perdavė minėto pastato griuvėsius. Draugija griuvėsius įregistravo ir tvarkė
kaip savo nuosavybę – rengė talkas ir išvaliusi griuvėsius parengė statinio
rekonstrukcijos projektą, pagal kurį ir pastatė naują pastatą – Lietuvos laisvės kovų „Miško brolių” draugijos rūmus.
Tačiau atstačius pastatą atsirado norinčių jį pasisavinti, prasidėjo teismai dėl pastato nuosavybės. Galiausiai A.Kentros pastangomis prikeltą
pastatą Vyriausybė įregistravo Lietuvos Respublikos vardu, o A.Kentra
gavo ieškinį dėl iškeldinimo!
Taip Lietuvos valdžia elgiasi su Lietuvos kūrėjais.
VARPAS, www.alkas.lt 2021 02 03

būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir
vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės
rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.
Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių,
nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiašdešimt šeši“
- 666 (Apr13,11-18).
Galima būtų nekreipti dėmesio į šiuos mistinius biblijos
„paistalus“, jei ne maža detalė, visos prekės jau nuo seno turi
savo pavadinimą ir bar kodą, kuris prasideda ir baigiasi dviejų
juostelių pavidalu, kurių skaičius yra 6.
Internetinio tinklo sudarinėtojai „netyčia“ pasirinko garsiąsias WWW raideles, kurios hebrajų kalboje (biblijoje) atitinka
tuos pačius 666, kaip prisijungimo kodą kad įeiti į virtualaus
pasaulio erdvę.
Pasaulio galingieji, tyčia ar netyčia nutarė visus žmones suskaičiuoti ir jei tik bus įmanoma juos paversti skaitmena.

Kaip tai atrodo realybėje galima pažiūrėti pas mūsų brolius
kinus, kurie nuo šių metų įsivedė socialinio reitingo įstatymą,
kuriuo kiekvienas žmogus bus vertinamas ir auklėjamas pagal
skaičių.
…Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos
arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei
neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.
Ar taip atsitiks su mūsų Laisve, priklausys ir nuo mūsų, kiek
aktyvūs būsime šiais metais? Demonstracijų ir pagyvenusių
LLKS narių saujelės pasirodymas vienoje ar kitoje pasipriešinimo akcijoje greičiausiai mažai ką nulems, bet maldos vienybėje
ir pasninke nuo nuodėmės, galėtume pasiekti ir apčiuopiamų
rezultatų.
Viešpats Jėzus sako: „ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik
malda ir pasninku“ (Mk9,29)
Būdėkime ir būkime Laisvi!
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Po susidorojimų: atidavus Sukilimą,
nebereiks ir Genocido centro

Vytautas Radžvilas
Tai, ką pasakė prof. Valdas
Rakutis ar Vidmantas Valiušaitis,
dabar jau visai nesvarbu. Reikia,
kad būtų kuo skubiau adekvačiai
suvokti ir įsisąmoninti to, kas įvyko juos likviduojant, padariniai.
Visiškai nesusimąstoma, ką
apskritai reiškia tai, kad tapo
tokie svarbūs Dalius Stancikas
ir V.Valiušaitis bei jų atlikti tyrinėjimai. Sąmoningai atsiribokime
nuo jų mokslinės vertės, nes
esmė glūdi kitur: jie kaltinami,
esą nėra tos srities profesionalai. Bet ką tai reiškia? Ogi tai,
kad daugybę istorikų kasmet parengiančioje Lietuvos valstybėje
neįmanoma rasti net minimalaus
skaičius tos valstybės interesus
norinčių ir nebijančių ginti Istorijos fakultetuose studijavusių
istorikų, todėl tai yra priversti daryti formalūs mėgėjai. t. y. žmonės, atėję iš kitų sričių.
Nėra
abejonės,
kad
D.Stancikas ir V.Valiušaitis savo
įtaką ir autoritetą dideliu, jei ne
lemiamu mastu įgijo dėl parodytos pilietinės drąsos ir paprasčiausios ištikimybės valstybei.
Todėl, kad ir kokie būtų jų tyrimų
trūkumai, skundas prieš juos
visuomenėje bus suvoktas kaip
sugrįžusio sovietmečio recidyvas, kai bailiai ir konformistai
panašiai susidorodavo su savo
kolegomis – iš dalies dėl profesinio pavydo, bet dar labiau todėl,
kad išnyktų fonas, kuriame ypač

krisdavo į akis jų kolaboravimas
ir padlaižiavimas šeimininkams.
Tačiau nuolatinis priminimas, kad Stancikas ir Valiušaitis
ne istorikai, turi ir grynai politinę potekstę. Pastangos juos
diskvalifikuoti yra mėginimas
išstumti už akademinės istorikų
bendruomenės ribų ir jų darbus
traktuoti kaip menkavertę profanų ir šarlatanų rašliavą. Perkelti
juos į Gedgaudo ir Statkutės de
Rasales lygą. „Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos
tyrimo centro (LGGRTC) išmesti
diletantai ir nemokšos”, – tokia,
jei pasiseks šio plano autoriams,
bus nuolatos klijuojama etiketė.
O tada jau „tikrieji” istorikai prabils dar drąsiau.
Apskritai stebint kaip tyli
istorikų bendruomenė kyla asociacijos su Povilaičiu ir Skuču,
kurie buvo atiduoti sovietams
reikalaujant, guodžiantis, kad
juos „teis savi“…
Keli ir kurie iš 17 istorikų
skundo autorių jau prilaiko namuose Rusijos trikolorą ir apsirūpinę Putino portretais, kad
atėjus valandai X turėtų po ranka? Tai nebeturi jokios reikšmės.
Aišku viena — tai žingsnelis link
tos dienos, kai Centras rašys pažymas, kad metas statyti paminklus Abai Kovneriui, Faniai Brancovskajai, J.Vitui ar G.Zimanui.
Tiesiog įdomu, ką sąžiningesni
Centro darbuotojai darys, kai
bus paskelbta, jog K.Škirpa ir
J.Noreika – kuo tikriausi naciai?
Kai jiems patiems teks dėti parašus po tokia išvada?
Daugelio Lietuvos istorikų
bėda ta, kad jie vis nori rašyti
„nepolitizuotą”, tariamai objektyvią istoriją, tarsi nesuprasdami,
kad visi mokslai tarnauja praktiniams tikslams. Idėjinė kova dėl
Sukilimo interpretacijos ir vertinimo – ne intelektualinės pratybos, o labai praktinis klausimas.
Norint ką nors užpulti pa-

prastai rūpinamasi išsaugoti veidą surandant kilnius agresijos
motyvus. Jeigu per Škirpos ir
Vėtros, o gal ir Brazaičio pripažinimą naciais visas Sukilimas
virs Hitlerio pakalikų ginkluotu
maištu, tai bus neatšaukiama.
Net jeigu pasikeitus laikams toks
pripažinimas būtų anuliuotas.
Bizantijos diplomatijos ir politikos tradiciją paveldėjusi imperija tuo ir skiriasi nuo artojėlių ir
dainorėlių tautos vos prieš šimtmetį sukurtos valstybės, kad ji
supranta tokių žaidimų reikšmę
ir kainą.
Ne veltui Gorbačiovas tūžmingai keikiamas už MolotovoRibentropo slaptųjų protokolų
pripažinimą. Žvelgiant iš Rusijos
perspektyvos, tai buvo siaubinga klaida ir valstybės išdavystė.
Be to pripažinimo Kovo 11-osios
Akto statusas ir svoris būtų buvę
visai kitokie. Kur kas menkesni.
Rusijos triumfo perrašant
istoriją akimirka tad kaip niekada arti. Išgavę tai, ko reikia dėl
Škirpos, Vėtros ir Sukilimo, jie ištriūbys visam pasauliui: matote,
litovcai patys pripažino, kad yra
prigimtinių nacistų ir žydšaudžių
tautelė, o Rusijos šventa pareiga – išgydyti ją nuo to genetinio
defekto. Po to atšaukinėk neatšaukinėjęs – tai bus kova su vėjo
malūnais.
Molotovo-Ribentropo pakto
pripažinimas buvo triuškinantis
smūgis SSRS idėjinėje-politinėje plotmėje, jo reikšmė sužlugdant imperiją turbūt net deramai neįvertinta. Taigi galima tik
įsivaizduoti, kas lauktų Lietuvos
atidavus grobio laukiantiems šakalams Sukilimą.
Abejotina, ar po to LGGRTC
išliktų, nes jo veikla taptų beprasmiška. Nebent būtų pertvarkytas į Kovos su nacionalsocializmu ir fašizmu Lietuvoje tyrimų
centrą.
www.propatria.lt 2021 02 01

Filadelfijos katalikų arkivyskupas Čarlzas Džozefas Šapju (Charles Joseph Chaput)
nukalė auksinę frazę. Blogis prašo tolerancijos tol, kol įtvirtina savo viešpatavimą.
Po to jis imasi gėrio nutildymo. Išties kraštutiniųjų liberalų ir su jais susiliejusių
kultūrinių kairiųjų kalbos apie laisvę, lygybę, pakantumą trunka tol, kol jie opozicijoje. Patekus į valdžią prasideda draudimai, rūšiavimai ir persekiojimai.

Lietuvos partizanų
karo dalyvių sąrašas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
(LGGRTC) atidarė naują svetainę
www.laisveskovos.lt, kurioje
pirmą kartą viešai skelbia išsamų
Lietuvos partizanų karo (1944–
1953) dalyvių sąrašą. Paroda
„Karas po karo: ginkluotasis
antisovietinis pasipriešinimas
Lietuvoje 1944–1953 m.“
Šis sąrašas nėra baigtinis,
šiuo metu pateikta 12 799 vardų:
žuvusieji kovos lauke, nuteistieji mirties bausme sušaudant ir
mirusieji įkalinimo vietose. Vėlesniuose etapuose planuojama
skelbti išgyvenusiųjų represuotųjų, tačiau grįžusių iš lagerių bei
išsislapsčiusiųjų partizanų ir jų ryšininkų vardus. Žinynas bus nuolat pildomas ir tikslinamas, šiame
darbe LGGRTC tikisi ir prašo visuomenės paramos – svetainėje
yra nuorodos, kaip galima pranešti naują informaciją arba pataisyti
pastebėtus netikslumus.
„Ginkluotasis pasipriešinimas
sovietų okupacijai buvo stipriausias Lietuvos pilietinės visuomenės veiksmas valstybės istorijoje.
Partizanų karo dalyviai – tai ne
tik ginkluoti kovotojai (partizanai),
tačiau ir tiesiogiai ginkluotoms
struktūroms nepriklausę asmenys – partizanų ryšininkai ir rėmėjai. Žinyne teikiami visoms
minėtoms partizanų karo dalyvių grupėms priklausę asmenys. Žinyno pagrindinė paskirtis
– pateikti visuomenei informaciją apie Lietuvos piliečius, stojusius į kovą su sovietiniais
okupantais ir paaukojusius savo
gyvybę dėl Lietuvos laisvės kovos lauke, lageriuose, Lietuvos
kalėjimuose“, – rašoma svetainėje www.laisveskovos.lt.
Svetainėje www.laisveskovos.lt taip pat pateikiamos partizanų apygardų istorinės apžvalgos bei informacijos šaltiniai.
Informacija apie Lietuvos partizanų karo dalyvius buvo renkama
beveik tris dešimtmečius, nuo
pat nepriklausomybės atkūrimo.
Tai jau antrasis šiemet LGGRTC
paskelbtas informacinis žinynas.
Didelio piliečių susidomėjimo sulaukė vasaros pradžioje atverta
kita vieša Centro internetinė prieiga, kurioje pateikti duomenys
apie 1940–1953 metais sovietų
okupacinės valdžios represuotus
– ištremtus, įkalintus, nužudytus –
Lietuvos gyventojus.
DELFI
Tomas Vinickas

7

Pagrindinis taikinys – Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Jonas Česnavičius

Esu per radiją nugirdęs, jog kažkas prof. V.Rakučio – talentingo
mokslininko raštuose nepatiko F.Kuliansky. Gal ir taip? Pagąsdino, jog
kažkur praneš (PAR?). F.Kukliansky šmeižia Lietuvos partizanus (PRO
PATRIA – pasisakymas sinagogoje). O kaip ji vertina komunisto H.(G.)
Zimano veiklą dar iki pirmosios Lietuvos okupacijos, II pasaulinio karo
pogrindyje skleidusio komunistinę propagandą. Jo veiklą po II pasaulinio
karo dirbant „Tiesos“, „Komunisto“ redaktoriumi? Kaip vertina Vilniaus
VRM (MVD) mokykloje dirbusio komunisto Simono Alperavičiaus partinę
veiklą, ruošiant kadrus „SSSR“ lagerių sistemai?
Nėra abejonės, kad prof. V.Rakučio straipsnius pasmerktų komunistinis partkomas, užtąsytų čekistai. Tačiau prof. V.Rakutis nepriklausomos
Lietuvos mokslininkas, istorikas. Jo darbus gali vertinti, aptarinėti, recenzuoti istorijos specialistai profesionalai. Be abejo, yra tam tikrų sunkumų.
Kaip žinoma, iki šiol išsivadavusios iš komunistinio lagerio tautos kenčia
buvusios nomenklatūros ir globalistų suvaržymus.
Ankstesniuose komentaruose užsiminta apie nevyriausybių organizacijų abejingumą. O kas gali užtikrinti, kad joms vadovauja ne infiltruoti
(buvę užverbuoti)? Juk iki šiol įslaptinta daugelis archyvinių duomenų. Ar
paslaptis, kad tarp buvusių, nuo komunistinės diktatūros nukentėjusių, dar
kažkiek išlikusių tremtinių, politinių kalinių, partizanų organizacijose neaptiksite teisės, istorijos mokslus baigusį specialistą. Tokių nėra. „Liaudies
priešams“ tokios studijos buvo uždraustos. Tas alkis jaučiamas iki šiol.

Kai atkūrėme nepriklausomą
valstybę, sukūrėme ir atstatėme
Demokratų, Tautininkų, Krikščionių
demokratų, Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungą (partiją). Kur ir
kodėl jos dingo? Atsirado Valstiečių
(tiksliau kolkozų pirmininkų paveldo),
Darbo (dažniau buvusių valdininkų),
liberalų (su polinkiu į kairę) partijos…
Kurdami Europos Sąjungą, turėjome viltį, kad sulauksime A.Gramši (Lenino bendražygio), Leibos Bronšteino, R.Coudenhove-Kalergi – Europos tautų naikinimo teorijų pasmerkimo. To nesulaukiame.
Žiniasklaida (radijas, televizija) „pudruoja smegenis“: džiazu-ragavimu-skanavimu, svorio-metimu-makijažu-nuolaidomis, „beibi, beibi“
atlikėjais vaivorykštės-spalvomis, meile šunims… Kokius galime turėti
politikus, kai Istorijos institutas netyrinėja komunizmo, Kominterno nusikaltimų? Tie patys komunistai nacionalizavo ir prichvatizavo svetimą
turtą. Sodino į kalėjimus, sveikus žmones gydė psichiatrinėse ligoninėse,
darė kratas, suiminėjo, kankino ir žudė. Trėmė, siautėjo stribai. „Buožių
vaikus“ varžė moksle ir karjeroje. Teršė gamtą. Cenzūravo korespondenciją ir spaudą… (visko čia neišvardinti). Ir kada, ir kada Tėviškėlė bus
laisva? Ir kada mes atgausime laisvę? Bus LAISVA!

Kaip kovoti su susipratusiais lietuviais

Maža paslaptis – pagrindinis prasidėjusios kampanijos taikinys yra ne V.Rakutis, o
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras (LGGRTC). Tą patvirtina ir
š.m. vasario 1 d. per nacionalinio transliuotojo radiją po 9 val. žinių paleista laida „Aktualijų studija“, iš kurios turinio galima spręsti,
kad norima paskleisti ir pagrįsti sumanymą,
jog reikia keisti LGGRT centro vadovybę.

Kas galėtų paneigti, kad prie šito prisidėjo prof. A.Jakubausko pasiryžimas
perimti Lukiškių aikštės valdymą, juk tai
prieštarauja Vilniaus savivaldybės vadovo tikslams.
Gali būti, kad nenorima leisti formuotis
ir skleistis lietuvių tautos kovos už laisvę ir
nepriklausomybę istoriniam naratyvui, bet ir
bijoma sąžiningų ir patriotiškai nusiteikusių

Mintys

O politologas Vytautas Sinica stebisi ir
klausia: „Po tokio totalinio partijos vadovybės susidorojimo su prof. V.Rakučiu negaliu
nesistebėti ir neklausti, ar gausūs patriotiški
TS-LKD nariai ir rinkėjai, taip pat tą partiją
remiančios „patriotinės“ visuomeninės organizacijos vis dar iš tiesų nesupranta, ką remia,
ar vis dėlto nuoširdžiai trokšta, kad Lietuvos
istorijos politika ir Laisvės kovų istorija būtų
rašoma F.Kukliansky ir Kremliaus ideologų“?
Vertinant pragmatiškai, gal V.Rakutis ir turėjo būti apdairesnis,
atsargesnis, įvertinti „visuomet teisiųjų“ visokio plauko sionistinių
organizacijų ir jų parankinių, skleidžiančių „vienintelę teisingą
nuomonę“ apie holokaustą, galią ir įtaką. Bet vargu, ar ir tai būtų jį
išgelbėję, nes, kaip minėjau, matyt, prasidėjo platesnio masto kampanija, kurios tikslas – pašalinti iš postų visus patriotizmo nepraradusius ir dabartinei valdančiajai grupuotei nepavaldžius Lietuvos
istorinės atminties ir laisvės bei nepriklausomybės kovų atminimo,
jų įamžinimo puoselėtojus.
Mintis surinko VARPAS
„Varpui“ pinigėlių duodavo. Kai į Šakius
atkakau, nuo jų kentėjau“.
giliausio įsitikinimo. V.Kudirka užstodavo
V.Kudirka nuo žydų daug nukentėjo,
dėl lietuvystės, kad prigimtoji kalba bent nes atvažiavęs į Šakius gydytojauti, atrado,
tikybos pamokose galėtų būti vartojama“
kad žydai susitarę už jokius pinigus neiš„Nei žydukų, nei kunigų aš nemėgau. nuomoti jam buto, Per žiemą mūsų TautiTai tiesa. Bet tik tudė, kad jie Lietuvos nės giesmės sukūrėjas turėjo vargti kleboninemylėjo. Daug kunigėlių mano laikais jos svirne (tuomet beveik visi Šakių namai
lenkiškai šnektą guldė, ruskiui pataikavo. buvo žydų rankose). Gal jau tada susirgo
Negi už tai aš juos girti turėjau. Buvau pa- džiova ir todėl toks jaunas mirė.
A.Rimka
bažnas, kaip ir visi, ir geri kunigai mano

Vyskupas Jonas Kauneckas: „Labai
atidžiai skaičiau jo (V.Rakučio) mintis apie
holokaustą. Ne, tikrai negaliu prikibti nė
prie vienos jo minties. Viskas teisingai ir
nuoširdžiai pasakyta. Nuoširdus bandymas
išsiaiškinti holokausto kilmę ir priežastis.
Bet jis priverčiamas atsiprašyti“.
Visuomenės
veikėja dr. Jūratė
Laučiūtė straipsnyje ,,Už ką ir kieno
atsiprašė Prezidentas“ rašo: „Lietuvoje, jau
yra nuomonių, kurias viešai skelbti draudžiama, yra žmonių ir tautų, apie kurias
kalbėti tiesą jau yra ne tik draudžiama, bet
ir už tai baudžiama…“
(Apsilankymo Izraelyje metu Prezidentas A.M.Brazauskas viešai atsiprašė, jog lietuvių atstovai! dalyvavo žudant žydus Vokietijos okupuotoje Lietuvoje.

Lietuvių inteligentą pažinsi iš kinkų drebėjimo
Prieš šimtmetį Vincas Kudirka rašė,
kad lietuvių inteligentą pažinsi iš kinkų
drebėjimo „V.Kudirka buvo didžiausias tolerantas. Dar daugiau. Būdamas visokios
priespaudos didžiausiu priešu, V.Kudirka
visa savo energija stodavo ginti sąžinės
laisvės ir, nežiūrint, kad kunigų buvo nekenčiamas, katalikų tikėjimą nuo valdžios
persekiojimų jis karščiausiai gynė. Ir tai iš

istorinės atminties puoselėtojų, bei LGGTC,
kad šie neatskleistų kai kurių grupuočių ir jų
artimųjų ryšių su okupacinėmis sovietinėmis
valdžios ir saugumo struktūromis.
Akivaizdu, kad prasidėjo kompromitavimo
kampanija ir prieš LGGRT centro Generalinį
direktorių prof. A.Jakubauską ir jo patarėją
žinomą publicistą, žurnalistą ir visuomenės
veikėją Vidmantą Valiušaitį.
VARPAS
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Istorijos politika, įžvalgos
Ignas Kęstutis Skrupskelis
JAV Pietų Karolinos
universiteto profesorius, VDU
garbės daktaras, filosofas
Visiems norintiems Valdo
Rakučio žodžius suprasti ir
įvertinti, pradžiai, siūlau du
žingsnius. Pirmasis: atidžiai
skaityti Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos, Vilniaus geto dienoraščio
lietuvišką vertimą, išleistą genocido ir rezistencijos tyrimo
centro. Antrasis: atidžiai perskaityti Rakučio pasisakymą,
kreipiant ypatingą dėmesį į jo
žodžius, „kartais priežasčių
suvokimas leidžia suprasti ir
pasekmes, nors ir nepateisina
poelgių.“
Kruko puslapiuose, visų
tautybių, visų ideologijų gretose, matosi žmonės, vieni
suprantantys kas darosi, kiti
ne, vieni drąsesni, kiti bailesni, vieni susitaikę su likimu,
kiti kovojantys. Matosi ir kolaborantų, tokių, kurie save
gelbėja kitų sąskaita. Būtent,
padėtis tokia kokia randasi visur, didesnį būrį ištikus krizei.
Krukas pasakoja, pavyzdžiui,
kaip geto policininkai, juodoje rinkoje pardavę iš geto
gyventojų pavogtus daiktus,
su esesmanais baliavoja. Jis
pasakoja, kaip lietuvis policininkas, iš į Panerius varomos
žydų kolonos, vieną išstūmė ir
taip jį išgelbėjo, bent kuriam
laikui. Ir kas dabar, iš mūsų
ramiai gyvenančiųjų, pasakys
kas ir kiek kaltas? Imkim kokį
policininką. Jis dirba, tramdo
girtuoklius, gaudo vagis. Policininkai būtini ir okupuotame
krašte. Ir okupuotame krašte
reikia valgyti. Jis pragyvena,
išlaiko žmoną, vaikus. Jam
liepia saugoti mirtininkų koloną. Jeigu jis nepaklus, jis ir
jo šeima nukentės. Ar jis priešinsis ar ne, pasmerktiesiems
skirtumo nesudarys. Tai kodėl
jam rizikuoti? Ar teisėta reikalauti, kad jis aukotų šeimą
ir save vien tam, kad po ilgų
dešimtmečių, jo neįtrauktų į
nusikaltėlių sąrašą?

Netoli jo išstatytas kitas
policininkas. Tarkim, šio tėvą
tardė ir mušė saugumietis,
komunistas, žydas, Eusiejus
Rozauskas, Kauno kalėjimo
tardytojų viršininkas. Ar šis
policininkas gali, stebėdamas koloną, nepagalvoti apie
kerštą? Vieniems užjausti nekaltus, į mirtį varomus, žmones, bus sunkiau, kitiems lengviau. Policijos gretose galėjo
atsirasti ir antisemitų, tačiau,
su pasibaisėjimu stebinčių kas
darosi. Per dažnai, antisemitizmą tapatiname su žydų žudymu, nors ne visi antisemitai
žudymui pritarė. Bet galėjo
atsirasti ir besidžiaugiančiu,
kad galų gale bus žydų atsikratyta. Svarbu, Kruko puslapiuose matosi, visur randame žmonės, pilną žmogiškų
dorybių, silpnybių, niekšybių
skalę.
Minėjau Rozauską. Tikimybė, kad mano gyvenime jis
suvaidino lemiamą vaidmenį.
Savo tėvo nepažinojau. Jis
mirė badu, vergas, statantis
geležinkelį. Jo tardymų byloje matosi Rozausko parašas.
Kaip žinia, po karo, Rozauskas prisidėjo prie Documents
accuse, propagandinio leidinio anglų kalba, kartais cituojamo net ir rimtoje Holokausto literatūroje. Ir todėl klausiu,
ką Lietuvos žydai yra padarę,
kad Amerikos istorikai būtų
apie šį žmogžudį informuoti,
kad ir po mirties jis netęstų po
karo pradėto istorijos klastojimo darbo? Pridėsiu, kad mano
tėvo žudikų tarpe matosi žydė
Judita Komodaitė, po karo,
kaip ir Rozauskas, užsiiminėjusi istorija. O Rakučio kritikai tvirtina, kad istorikams
tirti Rozausko ir panašių veiklą yra nedora.
Negalima ginčyti, kad chaotiškose pirmomis karo dienomis nukentėjo nekaltų žmonių,
jų tarpe ir daug žydų. Deja,
Rozauskai pabėgo pirmomis
karo valandomis ir beveik visi
išsigelbėjo. Neorganizuotas
smurtavimas kilo dėl daugelio

priežasčių.
Be
abejo,
prisidėjo ir
perdėtos lietuvių kalbos
apie žydus
sovietų teroro aparate.
Buvo nusikaltusių lietuvių.
Bet svarbu atsiminti, kad
mūsų laikais, neprimestiniame
grupėm kolektyvinės kaltės,
kaip mėgdavo nacionalsocialistai ir marksistai komunistai.
Dabartiniu supratimu, nusikalsta ne grupės, bet individai.
Ir, kaltę reikia įrodyti. Kelių
bendrybių nepakanka. O kaltę
įrodyti galima tik tyrinėjant,
būtent, darant tai ką Rakutis
skatina daryti. Kartais, tiesa,
įvykį išsiaiškinę, suprasdami
priežastis kodėl jis pasielgė
taip o ne kitaip, rasime lengvinančių aplinkybių. Bet kitais
atvejais, rasime sunkinančių.
Žinios, kurias tegali atskleisti istoriniai tyrinėjimai,
svarbios silpninant pas mus
dažnai pastebimą polinkį pasitenkinti rasimu dvelkiančiomis, miglotomis bendrybėmis:
Holokaustas vyko nes lietuviai
blogi žmonės. Bendrybės patogios: smagu svaidytis moraliniais žaibais.
Privalome tyrinėti visą
Holokaustą, būtent, organizuotą žydų naikinimą, žudymui telkiant žmones, skiriant
resursus: tai Lietuvą okupavusių vokiečių politikos vaisius,
kurį vykdant prisidėjo ir lietuvių. Kodėl ir kiek jų prisidėjo?
Į klausimą atsakyti gali tik
istorikai.
Rakutis siūlo tirti ir žydų
kolaborantų vaidmenį. Be
abejo, tokių buvo. Nežinome,
kaip jie kolaboravo ir kiek jų
buvo. Tikriausiai, atsirado ir
sunkių nusikaltėlių. Klausimas išskirtinai sudėtingas:
savo laiku jį narpliojo Izraelio
teismai. Apžvalginis straipsnis apie Izraelio teismus būtų
naudingas. Sutinku su Raku-

čiu, kad priežasčių suvokimas
nėra tas pats
kaip pateisinimas. Man, žydų
kolaborantų buvimas būtų sunkinanti aplinkybė: nusikaltimas
versti žmones
save gelbėti kitus žudant. Šiaip
ar taip, kolaborantų buvimas nepateisintų
nei okupantų politikos nei
lietuvių prisidėjimo. Net vaizduotėje nerandu aplinkybės
pateisinančios Vilniaus Ypatingojo būrio narius. Tačiau, ir
jų atveju galima ieškoti priežasčių, daugiau paaiškinančių
negu miglota bendrybė, kad
lietuviai blogi žmonės.
Nesenai, Lietuvos žydų
bendruomenės
aplinkoje,
tvirtinta, kad lietuviai nusikalto ir todėl, kad nepadarė
to ką galėjo padaryti. Paliekama nepasakyta, ką buvo
galima padaryti. Šį reikalą
tyrinėjant, gali išryškėti žydų
kolaborantų vaidmuo. Žydus
gelbėti buvo pavojinga, ir dar
pavojingiau, jeigu žydų tarpe
radosi su naciais dirbančių informatorių.
Dabartinė padėtis nėra sveika, nepasitarnauja nei istorijai
nei visuomenei. Holokausto
aktyvistai svaidosi kaltinimais, bendrybėmis. Bet kada
istorikai atsako: gerai, tyrinėkime, aiškinkimės kas ką padarė, kas kaltas ir kas nekaltas,
taikykim įprastines teisines
normas, jiems atsakoma, kaip
baisu, koks Holokausto neigimas. Prie triukšmo prisideda ir
besipuikuojančių, esą jie gina
istoriją.
Nors nedora, baigsiu trumpa pastaba. Vis labiau man
Rozauskas ryškėja ir kaip
verslininkas, vergų prekybą
besiverčiantis ir iš šio verslo
patogiai gyvenantis. Vergų
darbas sudarė svarią sovietų
ekonomikos dalį. Vienas iš
Rozausko ir į jį panašių uždavinių buvo sovietus aprūpinti
pigia darbo jėga.
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Lietuvos karininko kalba kremliagalviams budeliams

Jonas Semaška, s. Juozo – Liepa, g. 1907 Panevėžio apskr. Majoras. Paskutinės LLA struktūros „Žemaičių Legiono” vadas. Suimtas 1946 kovo mėn. Nuteistas 1946 10 30 Telšiuose. Sušaudytas 1947 02 26. Palaikai rasti Tuskulėnų
parke 1996 m. Paskutiniu žodžiu majoras Semaška, Lietuvos laisvės armijos
kovotojas, paneigė primetamus jam kaltinimus, žadino lietuvių tautinę dvasią:

– Aš, Lietuvos karininkas, majoras Jonas Semaška, akivaizdoje visų esančių teismo salėje sakau: nesu paleidęs nė vieno
šūvio į beginklį žmogų. Bet aš – karys, daviau priesaiką savo
Tėvynei ir gyniau ją nuo okupantų visomis įmanomomis formomis.
Taip, aš buvau Žemaičių legiono vadas. Partizaninis karas
yra tik vienas iš visame pasaulyje pripažintų masiškiausių pasipriešinimo okupacijai būdų, ir teisti mane, taip pat ir mano bendražygius už tai, kad mes gynėmės, niekas neturi teisės. Mus
gali teisti tik Lietuvos teismas ir ne už tai, ką mes padarėme
gindamiesi, o tik už tai, ko nespėjome padaryti.
Žinau, mes likome vieni, mes buvome pasmerkti pražūčiai
pačioje pasipriešinimo pradžioje, tačiau mes, okupuotos tautos
vyrai, neturėjome kito pasirinkimo.
Visuotinis bolševikų teroras, masiniai Lietuvos gyventojų
trėmimai nuo pirmųjų okupacijos dienų, prievartinė kolektyvizacija, specialiųjų NKVD dalinių siautėjimas, smurtas, sodybų
deginimas mus išvijo į miškus ir privertė imtis ginklo.
Kaltinate mane tarnavimu Vokietijos kariuomenėje? Taip, aš
tarnavau Lietuvos savisaugos daliniuose, aš kovojau prieš bolševizmą, tačiau Lietuva pati nieko neužpuolė ir pasauliui negrasino. Žinau, mumis naudojosi ir viena, ir kita kariaujanti pusė, tik
nežinau, ar tragiškas mano Tėvynės likimas, valstybės savarankiškumo praradimas bus kada nors teisingai įvertintas. Tačiau
Lietuvai pasirinkimo teisės niekas nesuteikė.
Aš – savo laiko, savo kartos pilietis, buvusios nepriklausomos Lietuvos karininkas privalėjau iki paskutinio gyvybės
blyksnio priešintis okupacijai ir man svetimai ideologijai, priešintis neįmanomai sunkiomis sąlygomis, atsidūrus Lietuvai tarp
dviejų karo ir grobio ištroškusių valstybių. Ir priešinausi, kovojau iš visos širdies!
Ne Lietuvai, tai jums –komunistams reikėjo karo, suirutės,
krizės, melo propagandos, kad pasivadinę „išvaduotojais“ galėtumėt pavergti pusę Europos. Argi sustojote po Berlyno kapi-

tuliacijos? Juk ne!
Jums Vokietijos
per maža, reikia
dar sovietizuoti
užgrobtas teritorijas. Ir pradėjot šitą
smurto žygį, sušaudydami šimtus
Lietuvos, Latvijos,
Estijos
karininkų,
pasmerkdami bado mirčiai
šiaurės ledynuose
tūkstančius niekuo nenusikaltusių
žmonių.
Jūsų primestas
okupuotai Lietuvai
karas – baisiausias, kokį tik žino- Mjr. Jonas Semaška – Liepa
jo istorija. Bet aš tikiu – ateis toks laikas, kai pasaulis pasmerks
komunistus už jų kruvino tikslo aukas.
Mane tardant tarsi didžiausias nusikaltimas buvo primintos
mano užrašytos mintys apie partizaninio karo taktiką ir strategiją, apie galimybę ir būtinybę mažai tautai gintis ekstremaliomis okupacijos sąlygoms. Buvau kaltinamas ir už surastą užsienio autoriaus straipsnį, kalbantį apie tai, kaip buvo išduotos
Baltijos šalys.
Nemanau, jog tai nusikaltimas.
Esu įsitikinęs, jog kada nors ateityje pagrindinis mūsų kariuomenės tikslas bus išmokti gintis, o tiesos ir spaudos žodžiui
niekas neužtvers kelių.
Tikiu, jog tūkstančių Lietuvos laisvės armijos kovotojų mirtis ne betikslė ir ateities politikai tai įvertins teisingai.

Priesakas visiems Seimo nariams ir mums visiems

Jonas Burokas
Lietuvos Laisvės Kovotojų
sąjungos Garbės pirmininkas
Gerbiamieji,
1947-02-26 buvo sušaudytas majoras Jonas SemaškaLiepa Jo paskutinis žodis yra

priesakas visiems Seimo nariams ir mums visiems.
Cituoju Jo paskutinio
žodžio ištraukos reziume –
KADA BUS ĮVERTINTA
KOMUNIZMAS?
„Jūsų primestas okupuotai Lietuvai karas- baisiausias kokį tik žinojo istorija.
Bet aš tikiu- ateis toks laikas, kai pasaulis pasmerks
komunistus už jų kruvino
tikslo aukas“. „Ateities politikai, tai turi įvertinti“.
2000 metais įvyko tarptautinis
antikomunistinis
kongresas ir tribunolo procesas, 2015-05-22 įvyko
konferencija „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido
organizatoriai ir vykdytojai:

istorinis, moralinis ir teisinis
atsakomybės įvertinimas“,
kurioje pabrėžta – Lietuvos
komunistų partijos veikla
yra neteisinė, nusikalstama,
represinė, antinacionalinė,
antivalstybinė. Ji Sovietų
sąjungos komunistų partijos padalinys, besąlygiškai
veikęs
Lietuvą okupavusios diktatūrinės valdžios
interesams ir kartu vykdė
– Lietuvos gyventojų genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, masines represijas,
terorą, baudžiamąsias akcijas, trėmimus, kovotojų
už Lietuvos laisvę naikinimą,, kalinimą ir kankinimą,
sovietizaciją,kolektyvizaciją,
turto nacionalizaciją, prie-

vartinę emigraciją, mobilizaciją į savietinę kariuomenę,
ateizaciją, kultūros ir religijos paminklų naikinimą ir
daugelį kitų nusikaltimų. Tokiems nusikaltimams prieš
lietuvių tautą – senaties nėra.
Ar mūsų politikai – kaip
prieš sušaudant ištarė paskutinius žodžius Jonas Semaška
– komunistai turi būti įvertinti. Lietuvos komunistų partija kaip neteisinė, nusikalstama, represinė organizacija
su Lietuvos budeliu Antanu
Sniečkumi priešakyje turi
būti įvertinta LR teisės aktu.
A.Ažubalio,
L.Kasčiūno,
P.Saudargo ir kitų pradėtą
darbą reikia užbaigti. Teisingumo vartai dar neatverti.
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Romas Batūra

2021 m. vasario 2 d., eidamas 83 metus, mirė žinomas Lietuvos istorikas, visuomenės veikėjas, ilgametis šalies
vandensvydžio rinktinės žaidėjas, Lietuvos čempionas ir daugkartinis prizininkas dr. Romas Batūra (1937-2021).
Romas Batūra gimė 1937 m. kovo
15 d. Tauragėje, tarnautojo šeimoje.
Tėvas Kostas Batūra buvo Lietuvos
karininkas, kūrėjas–savanoris, 1940 m.
sovietų areštuotas, apie 1943 m. nužudytas Vorkutos konclageryje Rusijoje.
Mokydamasis Kauno Saulės gimnazijos 5-oje klasėje (1948–1949 m.)
Romas dalyvavo Žemaičių gatvės vaikų
pogrindinėje veikloje už laisvą Lietuvą.
1955 m. baigė Vilniaus 1–ąją berniukų
gimnaziją, o 1960 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijo istoriko
specialybę.
Sporte. R.Batūra I klasę baigė Kaune, II – Veliuonoje, o po to vėl mokėsi Kaune. Lankydamas penktą klasę, po pamokų žaisdavo futbolą, lankė
bokso pratybas, ringe turėjo vieną kovą. Per vieną iš bokso treniruočių
treneris jaunuoliams parodė, kaip reikia plaukti. Vasarą nuvažiavęs į Veliuoną, pagal trenerio parodytus judesius R. Batūra pradėjo savarankiškai
plaukioti, netgi perplaukė Nemuną. R. Batūra buvo universalus sportininkas: lankė gimnastikos, plaukimo pratybas, žaidė krepšinį, ledo ritulį.
1954 m. Romas žaidė Vilniaus „Spartako“ ledo ritulio komandoje vartininku ir tapo Lietuvos suaugusiųjų čempionu bei laimėjo Lietuvos taurę.
„Per plaukimo varžybas mane pastebėjo žaidžiantysis vandensvydininkų
treneris Danas Šulcas, kuris pakvietė į vandensvydį. Po metų treniruočių
buvau vienu greičiausių Vilniaus vandensvydininkų“, – pasakojo R.Batūra.
Vandensvydyje jis buvo vidurio puolėju ir 1953-siais pirmą kartą tapo Lietuvos vicečempionu. Romas visada su malonumu prisimindavo Lietuvos
rinktinės treniruočių stovyklos Zarasuose, kai į baseiną ir iš jo grįždavo su
daina. Rinktinė turėjo savo tradicijas ir himną.
Kai 1955-aisiais I kurse Vilniaus universitete studijavo istoriją,
R.Batūra su vilniečių komanda savaitgaliais keletą žiemų vykdavo treniruotis į nedidelį Kūno kultūros instituto uždarą plaukimo baseinėlį. Važiuodavo
sunkvežimiu ir penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais pasitreniravę
grįždavo į Vilnių. Į vartus R. Batūra mesdavo dešine ir kaire ranka. Vilniuje pastačius atvirą 50 m plaukimo baseiną, per iškilmingą jo atidarymą

R.Batūrai, Vilniaus plaukimo rinktinės ir Lietuvos vandensvydžio rintinės
žaidėjui, buvo suteikta garbė dalyvauti pirmose plaukimo varžybose.
Romui patys sėkmingiausi buvo 1959 metai: jis pirmą sykį su vilniečiais
komandos draugais tapo Lietuvos čempionu ir laimėjo Lietuvos spartakiados varžybas. Būsimasis istorikas dalyvavo rinktinės sudėtyje SSRS tautų
spartakiadose, vykusiose 1956-aisiais ir 1959 m. Maskvoje, kur jis žaidė
visas rungtynes.
R.Batūrai vandensvydis visą laiką buvo susijęs su Lietuvos istorija. Per
treniruočių stovyklas įvairiuose SSRS miestuose jis lankydavo istorines
vietas. Tos akimirkos jam išliko visam gyvenimui, bet Lietuvos čempionui
rimtai treniruotis ir rašyti mokslinį darbą tapo sunkiai suderinamu iššūkiu
Mokslinė-pedagoginė veikla. R.Batūra 1959–1967 m. dirbo Mokslų akademijos Istorijos institute. 1967–1972 m. – Kultūros ministerijos
Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos taryboje pirmininku, parengė pirmąjį Lietuvos kultūros paminklų (apie 10 000 vienetų) registrą,
1972–1990 m. dėstė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1989 m.
R.Batūra – Pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas, docentas. Nuo 2003 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos docentas, Mokslo centro vyresnysis mokslo darbuotojas.
Tyrinėjo šaltinius apie baltų ir lietuvių kovas Viduramžiais, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės tarptautinį vaidmenį XIII–XV a. bei vėlesnes
kovas, Lietuvos karybą, kultūros paveldą, istorinės atminties memorialus,
Baltijos kelią, Lietuvos Sąjūdį ir skelbė straipsnius, parašė monografijas:
Lietuvos karyba (1964, bendraautorius), Lietuvlų tauta kovoje prieš Aukso
ordą (1975), Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika (1985, 2005 –
rengėjas), Lietuvos pergalė Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236 m. (2005) Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (t. 1, 1996 – vienas rengėjų), Lietuvos
Sąjūdis ir valstybės atkūrimas (1998), „Baltijos kelias“ – kelias į laisvę.
Dešimtmetį minint (1999), Siekiant Nepriklausomybės, Lietuvos Sąjūdžio
spauda 1988–1991. Faksimilinis leidinys . I – II d., 2005 – rengėjas, Lietuvos laisvės kovų vietos. Panemuniais nuo Kauno iki Rambyno (2008,
serijos 1 kn.).
Visuomeninė veikla. R.Batūra 1993–2001 m. – Lietuvos Sąjūdžio
pirmininkas, vėliau pirmininko pavaduotojas, tarybos narys. Lietuvos Respublikos seimo Istorinių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukakčių minėjimo komisijos narys, jos Memorialinės grupės vadovas.

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią šeimai, artimiesiems ir bendražygiams.
Tegul Romo pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.
Lietuvos laisvės kovotojų są junga, VARPO redakcija, Lietuvos Są jūdžio Kauno taryba bei Kovo 11-osios gatvės bendrija

Rimantas Pleikys

2021 m. sausio 24 d. eidamas 64-uosius metus mirė žurnalistas, politinis bei visuomenės veikėjas R. Pleikys

Rimantas Pleikys gimė 1957 m. lapkričio 25 d. Vilniuje. 1965–1976 m. mokėsi Druskininkų 1-ojoje vidurinėje
mokykloje. 1976 m. Druskininkų retransliavimo stoties ryšių technikas-mokinys. 1976–1981 m. Vilniaus universitete
studijavo žurnalistiką. 1981–1985 m. Vilniaus Universiteto Žurnalistikos katedros dėstytojas. 1984–1988 m. Lietuvos radijo laidų užsieniui neetatinis korespondentas. 1985–1988 m. gamybinio susivienijimo „Vingis“ vietinių radijo
laidų redaktorius. 1987–1988 m. VU Žurnalistikos katedros dėstytojas. 1989 m. su kitais įkūrė pirmąją Lietuvoje
nepriklausomą radijo stotį „M-1“, 1989–1990 m. stoties vyriausiasis redaktorius. 1990 m. su kitais įkūrė radijo stotį
„Radiocentras“, 1991–1995 m. stoties vyriausiasis redaktorius. 1995 m. televizijos „Kaunas plius TV“ Vilniaus redakcijos vadovas. 1996 m. LNK laidos „Pragiedruliai“ vedėjas.
1996–2000 m. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys, nuo 1996 m. partijos pirmininko
pavaduotojas. Vadovavo Tėvynės sąjungos rinkimų į Seimą štabui. 1996–2000 buvo Seimo narys, o 1996–1998 –
ryšių ir informatikos ministras. 1997 m. Vytauto Landsbergio centrinio Prezidento rinkimų štabo vadovas.
2000 m. įsteigė retransliacinę radijo stotį „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“, buvo šio radijo projektų koordinatorius. JAV žurnalo „World Broadcast News“ neetatinis korespondentas Lietuvoje, tarptautinio radijo ir televizijos
žinyno World Radio TV Handbook atstovas Lietuvoje. 1994 m. Lietuvos žurnalistų draugijos valdybos narys. 2000
m. Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos narys, sąjungos pirmininko pavaduotojas.
Radijo mėgėjas, SSRS ir kitų šalių vykdyto užsienio radijo transliacijų trukdymo žinovas. Parašė knygą apie radijo trukdymų istoriją „Jamming“
(1998 m., anglų k.), scenarijų dokumentiniui filmui „Empire of Noise“ (2008 m., anglų k.). VARPE išspausdino straipsnį apie sovietų trukdymą lietuviams klausytis laisvojo pasaulio radijo laidas. Rengėsi paruošti VARPUI ir daugiau straipsnių...
Mirė 2021 m. sausio 24 d. Kiemionyse, Zarasų r. savo sodyboje.
Dėl ankstyvos Rimanto mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Graciją, sūnų Justiną, dukterį Dalią.
VARPO redakcija
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Šv. Kristoforas ir Vilniaus miesto herbas (1)
2023 m. sausio 25 d. minėsime Lietuvos sostinės pirmąjį rašytinį paminėjimą LDK
Gedimino laiškuose Vakarų Europai 700 metų sukaktį. Kaip Vilnius ją sutinka?
Kodėl brukamas primenantis SSRS okupaciją Vilniaus ženklas?
1990 m., atstačius Lietuvos
nepriklausomybę,
Vilnius atgavo savo herbą.
SSRS okupacijos laikotarpiu dėl pernelyg aiškaus
religinio turinio – per upę
brendančio šv. Kristoforo su
Kūdikėliu Jėzumi ant peties,
sostinės heraldika buvo nepageidautina. Priešingai kitų
didžiųjų Lietuvos miestų
herbams, kurie, nors ir buvo
kiek „pataisyti“ atsižvelgiant
į sovietinį ateizmą brukamą
valdžią, visgi pakenčiami.
Krikščioniškose Vakarų
tradicijos legendose sutinkami pasakojimai apie III a.
gyvenusį rūsčios išvaizdos
stipruolį, vardu Reprobas. Iš
pradžių jis, kaip ir daugelis
Romos imperijos gyventojų,
buvo pagonis, tačiau vėliau
priėmė Kristaus tikėjimą.
Norėdamas padėti žmonėms
ir tuo pasitarnauti Dievui
augalotasis Reprobas kelė
norinčiuosius ant savo pečių
per sraunią upę.
XVIII a. italų dominikono Jokūbo Vorangiečio
„Aukso legendoje“ pasakojama, kad kartą Reprobui teko
nešti mažylį, kuris pasirodė
toks sunkus, kad milžinas
vos pasiekė kitą krantą. Paklaustas kas jis toks, vaikutis
atsakė esąs Kristus, o nepakeliamas svoris – tai viso
pasaulio nuodėmės. Po šio
įvykio Reprobas buvo pakrikštytas ir gavo graikišką
Kristoforo – Kristaus nešėjo, vardą. Per upę brendantį
šv. Kristoforą su Jėzumi ant
pečių savo kūriniuose vaizdavo tokie žinomi praeities
menininkai, kaip Jeronimas
Boschas, Lukas Kranachas
Vyresnysis, Albrechtas Diureris, Lorencas Lotas, kiti.
Krikščioniškoje Rytų tradicijoje Jėzaus nešimo per
upę legenda nėra itin populiari, nors ir žinoma. Stačiatikių ikonografijoje Kristoforas ilgus amžius vaizduotas
su šuns galva. Kodėl taip nutiko – nelabai aišku iki šiol.

Pasak vienų legendų Kristoforas buvo kilęs iš tolimos,
paslaptingos kinokefalų (gr.
„šunagalvių“) šalies pasaulio
pakraštyje, remiantis kitais
pasakojimais, – prieš priimdamas „tikrąjį tikėjimą“ milžinas Reprobas savo būdu bei
išvaizda „priminė žvėrį“, ką ir
turėjo simbolizuoti šuns galva.
Pirmą kartą apie šv. Kristoforą Vilniaus antspaude užsimenama XVI a. LDK Žygimanto Augusto privilegijoje,
nors pats herbas miestui, pasak
Teodoro Narbuto (1784–1864),
suteiktas dar Gedimino valdymo laikais: „paskiau, septintaisiais įkūrimo metais, davė
Vilniaus miestui (...) antspaudą ar herbą“. Tą patį savo darbuose kartoja ir XIX a. literatas Adomas Honoris Kirkoras:
„1330 m. Gediminas suteikė
Vilniui herbą“.
Senuosiuose Vilniaus antspauduose šv. Kristoforas vaizduotas pagal visas katalikiškos ikonografijos tradicijas.
Skirtumas tik tas, kad vietoje
įprastos lazdos šventasis –
visų keliautojų globėjas, laiko
dvigubą kryžių. Rutulys kūdikio rankose – pasaulį simbolizuojantis valdovo ženklas.
Šventasis Kristoforas tikriausiai pasirinktas todėl,
kad savo bridimu per upę simbolizavo tam tikrą perėjimą,
naujos religijos sklaidą pagoniškame krašte. „Nešti Kristų“ reiškė nešti naują tikėjimą,
nors tas pats Teodoras Narbutas „Lietuvių tautos istorijoje“
svarstė, kad kadaise Vilniaus
herbe galėjo būti vaizduotas
padavimų milžinas Alcis (Alkis), ir tik vėliau krikščionys jį
pakeitę šv. Kristoforu.
XIX a. I pusėje išleistoje
Vilniaus istorijai skirtoje knygoje žymus to meto publicistas
Mykolas Balinskis tvirtino,
kad miesto herbe šv. Kristoforas buvo iš pat pradžių, o mitinis Alcis – jokiais įrodymais
neparemtas romantikų pramanas. Pastabėlė: sovietų Lietuvoje buvo atgaivinta ši roman-

tikų sakmė apie stipuolį Alkį
ir net sukurta literatūros kūrinių.
Po 1795 m. įvykusio trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo ženkli Lie- 1444-1568 m. Vilniaus miesto
tuvos dalis pateko į Rusijos antspaudas
imperijos nagus. Kurį
laiką šv. Kristoforas Vilniaus herbe niekam netrukdė, tačiau 1845 m.,
valdant carui Nikalojui
I, jis pakeistas šuoliuojančiu raiteliu – savotišku, „rusifikuotu“ Vyčio
variantu, kurio skyde
buvo stačiatikių kryžius.
Vilniaus herbas prisimintas po Rusijos imperijos subyrėjimo, miestą
užgrobus lenkams. 1922
m. šv. Kristoforas sugrąžintas. Jis puikavosi
Vilniaus planuose bei
atvirukuose ir miesto pastatų plastikoje. O
Lietuvos Respublikai atgavus Vilnių 1939 m. šv.
Kristoforas – Kristaus
nešėjas buvo plačiai nau- Seniausia Vilniuje šv. Kristoforo
su kūdikėliu Jėzumi yra
dojamas. Vokietijai oku- skulptūra
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
pavus Lietuvą irgi mūsų
sostinės herbas tiko.
SSRS II okupacijos metu bet kokios
užuominos apie Vilniaus ir kitų Lietuvos
miestų herbus nebuvo
pageidaujamos. Kai
Vilniuje per dainų
šventę
dabartinėje
Pilies gatvėje buvo
iškabintos Lietuvos
miestų vėliavos su
herbais LKP II sekretorius Charazovas
pareiškė, kad SSRS Vilniaus herbas 1937 m. miesto plane
yra tik SSRS ir 15 respublikų
herbai, o kitų nereikia. Nuo
tada Lietuvos miestų vėliavos
su herbais pasirodydavo retai,
nors dailes kombinatai ženkliukų pagamindavo, kai kurie buvo
net panašūs į Vilniaus herbą.
Dabartinis Vilniaus herbas
patvirtintas 1991 m. balandžio
17 d. Jo autorius – dailininkas
Arvydas Každailis.
Danguolė Katilienė
Dabartinis Vilniaus herbas
Tęsinys 2021 03 (135) VARPE
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Prieš 30 metų Islandija nepabūgo – pripažino
atkurtą nepriklausomą Lietuvos Respubliką
Š. m. vasario 11 d., minint 30 metų sukaktį nuo dienos, kai Islandijos Respublika pirmoji pripažino atkurtą nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo ir savo vardu kreipėsi į Islandijos Altingą ir savo kolegą,
Islandijos parlamento Pirmininką Steingrimurą Johaną Sigfusoną (Steingrímur Jóhann
Sigfússon). Savo laiške, dėkodama Islandijai
už drąsą, Lietuvos parlamento vadovė atkreipė dėmesį į šio pripažinimo reikšmę Lietuvos
žmonėms.
„Šis simbolinis tarptautinis islandų žingsnis tapo lemiamu atsaku į okupantų, 1991
m. sausio mėn. praliejusių Lietuvos žmonių
kraują, veiksmus ir vilties spinduliu mūsų
šalies žmonėms, kovojusiems už Lietuvos
laisvę. Islandija padrąsino ir kitas valstybes
pripažinti mūsų nepriklausomybę, todėl vasario 11 d. yra svarbi kiekvienam lietuviui.
Šiandien dėkojame Islandijai už drąsą, už suteiktą pripažinimą ir pasitikėjimą, už ištiestą

ranką kviečiant
įsitraukti į Europos ir pasaulio
valstybių
gretas. Šis pripažinimas sukūrė ypatingą
ryšį tarp mūsų
šalių.
Esame
dėkingi Islandijos žmonėms ir
jų įkvėpti“.
„Islandijos
drąsa ir parama
Lietuvai lemtingais 1991 metais įpareigoja mus šiandien
remti demokratinius procesus kaimyninėse
šalyse. Tikime, kad bendra, demokratijos
principais paremta vertybinė sistema yra
tikrasis kelias į taiką ir visų šalių žmonių
gerovę“, – teigė Seimo Pirmininkė.
VARPAS, www.voruta.lt

Europos Sąjunga skolinga Lietuvos laisvės gynėjams

Europos
Komisijos
pirmininkė Urzula fon der
Leyen (Ursula von der Leyen) pabrėžė, kad 1991-ųjų
sausio įvykiai suvaidino lemiamą vaidmenį įveikiant
žemyno susiskaldymą ir sugriaunant sovietų imperiją.

„Mūsų Sąjunga skolinga
Lietuvos laisvės gynėjams,
nes šiandieninė Europa be
jų drąsos atrodytų kitaip.
1991-ųjų sausio įvykiai suvaidino lemiamą vaidmenį
įveikiant mūsų žemyno susiskaldymą“, – sakė EK pirmininkė vaizdo kreipimesi
Sausio 13-osios proga. „Tuo
metu pasipriešinimas Sovietų Sąjungai atrodė kone
kaip beviltiškas gestas. Tačiau tai, kas įvyko tą naktį
Vilniuje, nuaidėjo visame
pasaulyje. Tie įvykiai sukėlė smūgio bangas, kurios
galiausiai sugriovė Sovietų
imperiją“, – teigė ji. Lietuvos narystę Europos Sąjungoje U. fon der Leyen pava-

dino sėkmės istorija, kuri
yra geriausias laisvės gynėjų
kovos įprasminimas. „Šiandien Lietuva yra išdidi Europos Sąjungos narė. Ir kokia tai yra sėkmės istorija.
Lietuva, būdama euro zonos ir Šengeno erdvės nare,
yra Europos bendradarbiavimo širdis“, – teigė EK
vadovė. „Nuo įstojimo 2004
metais iki dabar jos gyvenimo lygis smarkiai pakilo, o
lietuviai optimistiškai vertina Europos Sąjungos ateitį“, – sakė ji. Lietuva 30-tą
kartą minėjo Laisvės gynėjų
dieną, pagerbdama sovietų
agresijos aukas 1991 metų
sausio 13-ąją.
VARPAS

Laisvės gynėjų
barikadose

2021 m. sausio 12 d.
Kaune vyko susitikimas
su Karaliaučiaus lietuvių
bendruomenės pirmininku
Sigitu Šamborskiu, kuriame
buvo kalbama apie šio krašto
lietuvių dalyvavimą Lietuvos
laisvės gynėjų barikadose
Vilniuje 1991 m. sausio mėnesį.
Sigitas Šamborskis
Raimundo Kaminsko nuotr.

Kautynės ant
Sartų ežero ledo

1945 m. sausio 8 d. Lokio
rinktinės partizanų grupės
M.Kazano-Mutkos vadovaujamos kuopos kovotojų grupė, žygiavusi link Kriaunų,
ties Baršėnų kaimo kryžkele
(rytinė Sartų ežero pakrantė)
susidūrė NKVD 4-os divizijos daliniu. Enkavėdistams
pradėjus supti, partizanams
liko vienintelė išeitis – kirsti
ežero kampą ir trauktis mišku kitoje ežero pusėje. Vyrai
pasidalijo pusiau: dalis liko
dengti, kiti traukėsi per ežerą
į mišką. Tąkart žuvo aštuoni
partizanai: Antanas Pūslys,
Jonas Kokinas (kitur Kokanas), Vytautas Zablackas,
Vilius Zablackas, Jonas Zarakauskas, Antanas Gražys,
Jonas Gražys ir Bronius Vaikutis. Septyni iš jų žuvo kaime, vienas – Antanas Gražys
– krito ant ežero ledo. Nors
ir kaip stengėsi okupantų
baudėjai, partizano gyvo nepaėmė nė vieno: A.Pūslys,
matydamas, kad paklius
priešui, susisprogdino; kitas,
bandęs slėptis klojime, bevelijo verčiau sudegti, negu pasiduoti. Išsigelbėjo keturiese:
V.Kuzma-Užburtuolis, Petras Palivonas, Juozas Pūslys
ir Petras Stankevičius.
Buvo sužeista daug enkavėdistų, o kiek jų tame
susirėmime žuvo – sunku
pasakyti. Kitą dieną atskridę
du jų lėktuvai keletą valandų
kulkosvaidžių ugnimi šaudė į mišką, tačiau likusiems
gyviems partizanams toks
aklas šaudymas nuostolių
nebepadarė.
Žuvusieji partizanai buvo
suguldyti Kriaunų miestelio
aikštėje. Okupantai ir stribai stebėjo, kas iš lietuvių
atpažins žuvusiuosius. Buvo
įsakyta iškasti duobę prie
Kriaunų miestelio kapinių ir
užkasti žuvusius. Vienas kūnas paslaptingai dingo. Partizano Antano Gražio motina
Ieva Gražienė pasitelkusi
kaimynus, nakčia parsivežė
sūnaus palaikus ir palaidojo
Antazavės katalikų kapinėse
šeimos kape.

Lenkija gviešėsi Klaipėdos krašto

Manęs nė kiek nenustebino vieno
radikaliai nusiteikusio lietuvių veikėjo
pasakymas: Rusija mums priešiškumą
rodo atvirai, o Lenkija visais laikais
mėgino įkąsti iš pasalų… Šiaip jau kaimyniškuose santykiuose pabrėžti vien
neigiamas valstybių santykių aplinkybes nėra priimtina, tačiau ir nutylėti jų
nevalia. Ypač dabartinėje geopolitinėje
trintyje.
Pradėsiu nuo to, kad lankiausi keliuose renginiuose, skirtuose Tilžės akto
100-mečiui: šis svarbus 24 Mažosios
Lietuvos signatarų pasirašytas dokumentas, priimtas 1918 m. lapkričio 30 d.
ir deklaruojantis Prūsų Lietuvos prijungimą prie Didžiosios Lietuvos, nepelnytai pamirštas ir šiandien beveik neanalizuojamas, nors įvairių svarstymų apie
mūsų pretenzijas į Karaliaučiaus kraštą
pasitaiko nemažai.
Lenkiškos lapės gudrumėliai
Viename iš tokių renginių įdomiai
nuskambėjo istorijos profesoriaus Algimanto Liekio mintis, kad tais sunkiais
jau nepriklausomos Lietuvos laikais
agresyvioji pilsudskinė Lenkija, tik ką
okupavusi rytinę Lietuvos dalį, įžūliai
reiškė pretenzijas ir į Klaipėdos kraštą
bei Mažąją Lietuvą. Vėliau ji buvo susibičiuliavusi su nacistine Vokietija, o
J.Pilsudskis ir A.Hitlerio parankiniai
(vienas iš nacių lyderių feldmaršalas
H.Geringas su Lenkijos valstybės vadu
medžiodavęs Lenkijos miškuose, Belovežo girioje, o Romintos girioje nušovęs
didžiausią to meto Europoje elnią) 1934
m. buvo susitarę pasidalinti Lietuvą:
Lenkijai atitektų visa rytinė ir Vidurio
Lietuva, o Vokietija kontroliuotų vakarinę ir visą Mažąją Lietuvą su Klaipėdos
kraštu. Bet J.Pilsudskis 1935 m. mirė, o
nacistinei Vokietijai tokie „minkštieji“
susitarimai buvo nė motais: su SSRS ji
ruošėsi dalintis Europą…
Beje, pasak buvusio ilgamečio JAV
diplomato ir konsulo Krokuvoje Algio
Avižienio, kai 1935 metais gegužės mėnesį mirė lenkų maršalas, H.Geringas,
kaip Reicho parlamento vadas, liepė
deputatams atsistoti ir tylos minute pagerbti Vokietijos draugą Pilsudskį. Kai
1939 m. vokiečių kariuomenė užėmė
Krokuvą, nacių vadovybė įsakė pastatyti SS garbės sargybą prie Pilsudskio
karsto.
Pataikaudamas didėjančiai nacių galybei bet kartu gudraudamas,
J.Pilsudskis įkalbinėjo Prancūziją (kažkas paleido riebų palyginimą, kad Lenkija Prancūzijai tuomet buvo lyg „laisvo

elgesio panelė“), skelbti karą Vokietijai,
bet ta atsisakė, o pats 1934 m. sausio 26
d. 10 metų laikotarpiui su naciais sudarė
nepuolimo sutartį. Ši sutartis nesulaukė savo dešimtmečio: net nesulaukęs
Lenkijos užpuolimo 1939 m. rugsėjo
1 d., A.Hitleris jau balandį, kai lenkai
atmetė Berlyno pasiūlymą ją pratęsti ir
leisti užimti Dancigo (Gdansko) teritoriją, sutartį paskelbė negaliojančia. Bet
būtent ši sutartis, istorikų nuomone, leido Varšuvai trumpam atsipūsti (1932 m.
buvo pasirašyta nepuolimo sutartis ir su
Sovietų Sąjunga) ir dar daugiau – paliko
laiko demonstruoti savo agresiją.
Klastinga politika
virto tragedija
1938 m. rugsėjį, kai kilo konfliktas
tarp Vokietijos ir Čekoslovakijos, Lenkija pasinaudojo proga ir pasiglemžė
dalį pramoninio čekų Tešino rajono. Ši
teritorija mažytė, bet ji žymiai padidino
Lenkijos plieno ir kokso gamybą. Pagerėję santykiai su Berlynu lenkams leido
tęsti pilsudskinę politiką. Kai vokiečiai
įžygiavo į Austriją 1938 m. pradžioje,
Lenkija vėl grasindama kovo 17 d. pateikė Lietuvai ultimatumą dėl diplomatinių santykiu atnaujinimo. Kaip žinia,
Lietuva priėmė šį ultimatumą, bijodama
lenkų karinės agresijos.
Gi pavasarį vokiečiai ėmė skleisti žinias, kad, jeigu lietuviai bandys
priešintis lenkams kariniu būdu, tai jie
(matyt, kad lenkams neatitektų per daug
© VARPAS

Lietuvos teritorijos) įžygiuos į Klaipėdą
ir dalį Žemaitijos. Tai rodo, kad 1934
m. Vokietijos ir Lenkijos sutartyje jau
buvo aptartos Lietuvos padalijimo galimybės, kurios 1939 m. rugpjūčio 23-ąją
ir rugsėjo 28-ąją virto klastingu geopolitiniu Europos padalijimu.
Kai tik Hitleris, atplaukė 1939 m.
kovo 24 d. į okupuotą Klaipėdą ir kraštą, Lenkija mobilizavo dalį savo kariuomenės, įkūrė vietinius karių štabus kai
kuriose vietovėse netoli pasienio ir taip
paaštrino veiksmus prieš vokiečių mažumą. Kaip minėjome, jau kitą mėnesį
Hitleris anuliavo lenkų-vokiečių nepuolimo sutartį, bet kol kas jis neįsakė mobilizuoti savo kariuomenės. Yra žinoma, kad būtent balandžio pradžioje vokiečių fiureris liepė karinei vadovybei
paruošti planą užpulti Lenkiją rugsėjo 1
d. Pati vokiečių kariuomenės mobilizacija įvyko vasaros viduryje, po derliaus
nuėmimo. Taip Lenkijos pataikavimas naciams išseko: Rytuose vokiečiai
jau buvo suradę kitą tariamą draugą –
J.Staliną, kad Vakaruose galėtų grobti
vis naujas žemes.
Gviešėsi į Klaipėdos uostą
Bet grįžkime į ankstesnius laikus.
Kaip numatė Versalio sutartis, Klaipėdos kraštas buvo perduotas Antantės –
keturių didžiųjų valstybių kontrolei. Jau
1920 m. vasario 12 d. paskutiniai vokiečių kariniai daliniai pasitraukė iš Klaipėdos. Kraštą administruoti buvo pavesta
prancūzams – seniems lenkų bičiuliams
ir globėjams. Versalio taikos konferen-

Nukelta į 14 p. ▼

13

Atkelta iš 13 p. ▲

14
Lenkija dalyvavo apkarpydama Lietuvos teritoriją
Lenkijai buvo labai svarbus šis istorinis momentas
– painus geopolitinių interesų mazgas. Kaip pastebi istorikai, iš pradžių lietuviškoji
kolonizacija šiame krašte dar
galėjo atsispirti vokiškajai, bet
po pirmojo Žečpospolitos padalijimo, kai tarp Rytprūsių ir
Vokietijos atsirado ryšys, vokiečiai tiesiog užplūdo Klaipėdos kraštą. Lietuvių kultūra
laikėsi stipriai, bet nuo XIX
Paminklas prie Giedraičių lietuvių kovų su lenkais šimtmečiui.
Skulpt. Džiugas Jurkūnas, 2020 m.
a. pradžios prasidėjo stiprus
cijoje Lenkijos delegacija pasistengė nutautėjimo procesas. Lenkija mėgino
paveikti Prancūziją, kad Lietuva nebūtų gretintis prie Berlyno, o lietuviškumui
pripažinta pilnateisė Klaipėdos krašto blėstant visiškai suįžūlėjo.
Nuo pat gyvavimo pradžios Prūsija
dalininke. Nuo seno aktyvus Varšuvos
buvo
priklausoma nuo Lenkijos. Ši kaip
rėmėjas Paryžius tvirtino, kad Lietuva
ir šiaip turi teritorinių ginčų su Lenkija, pilnateisė dalininkė aktyviai dalyvavo
tad nedera sukurti dar vieno precedento pirmuosiuose ATR padalijimuose. Makonfliktui tokiame sudėtingame regio- žosios Lietuvos reikalų tarybos pirmine. Geriausiu atveju Klaipėdos kraštas ninkas Vytautas Šilas rašė, kad Klaigalėjo atitekti bendrai Lietuvos ir Len- pėdos kraštas, Prancūzijai pritariant ir
kijos valstybei, kurią savo vizijose iki padedant, galėjo atitekti Lenkijai arba
tapti „laisvuoju miestu“ – freischstadpat mirties regėjo J.Pilsudskis.
Lenkams Klaipėda buvo svarbus tu, nepriklausančiu jokiai valstybei.
uostas, per kurį jie eksportuodavo savo Tą šiandieniniais terminais vadinamą
medieną, kitas prekes. Nemuno prieigos Laisvąją ekonominę zoną (LEZ) vis
ir delta ją taip pat viliojo. Istorikas Ro- tiek būtų globojusi Lenkija, kuri būtų
mualdas Adomavičius uosto prijungimo gavusi teisę valdyti Klaipėdos uostą
prie Lietuvos 90-mečio proga rašė, kaip bei naudotis Nemuno žemupiu. Tuomet
lenkai veržėsi dalyvauti uosto valdyboje Klaipėdos krašto ir Lietuvos vakarų
net ir po to, kai jis 1923 m. vasario 17 tikrai būtų laukęs vadinamos Vidurio
d. Tautų sąjungos ypatingosios komi- Lietuvos likimas.
Vienaip ar kitaip, Lietuvos pozicisijos buvo perduotas valdyti Lietuvai.
Dėl Vilniaus krašto aneksijos tuometė jos šiame krašte silpo. Tolygio stiprėjo
Lietuva nepalaikė su Lenkija diploma- Lenkijos įtaka visai Rytų Prūsijai, Matinių santykių, tačiau reikėjo didelių at- žajai Lietuvai ir Klaipėdos kraštui. Liesiųsto JAV diplomato Normano Daviso tuvos valstybė buvo gerokai apkarpyta.
pastangų, kad apribotų Varšuvos apeti- Kaip rašė Ramūnas Alaunis šių metų
tus šiame krašte ir valdybos pirmininku pradžioje, po pirmojo pasaulinio karo
paskirtų lietuvį. Taip Lenkijos preten- atkuriamos Lietuvos valstybės vadovai
zijos į Klaipėdos uostą pripažintos ne- pretendavo tik maždaug į 120 tūkst. kv.
pagrįstomis, rašė R.Adomavičius, ir jai km. etninių Lietuvių žemių valstybę,
beliko tenkintis savo prekių eksportu t.y. maždaug į Lietuvos karaliaus Mindaugo valdymo pradžioje 1253 metais
per jį.
sukurtos Lietuvos
Leistas politkalinių sovietų valstybės teritoriją.
koncentracijos stovyklose Tačiau lietuvių tautai po 1920 metų

išsikovojus nepriklausomybę ir valstybingumo pripažinimą tarptautinėmis
sutartimis, Lietuvai tebuvo pripažinta tik 88,1 tūkst. kv. km. teritorijos.
Dabar Lietuva teturi tik apie 65 300
kv. km. plotą. Tad paklauskime: kur
dingo apie 22,8 tūkst. kv. km. Lietuvos etninių žemių?
Be kitų imperijų užmačių savo imperinį planą įgyvendino ir pilsudskinė
Lenkija, skelbusi tikslą – atkurti Tarpjūrio valstybę („Intermarium“). Dar 1919
m. birželį prancūzų maršalo Ferdinando Fošo vadovaujama Lenkijos reikalų
komisija atskyrė Lietuvos ir Lenkijos
kariuomenes demarkacine linija, Lenkijai palikdama visas jos kariuomenės
okupuotas lietuvių etnines žemes – Suvalkų regiono dalį su Augustavo miestu,
Gardiną, Lydą, Naugarduką ir Vilniaus
kraštą. Jungtinių Tautų Ambasadorių
konferencija, susidedanti iš Britų imperijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos,
kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 1923 m. kovo 15 d. Lenkijai priskyrė jos kariuomenės faktiškai užimtas
Sūduvos sritis – Punską, Suvalkus, Seinus, Augustavą ir, žinoma, visą Vilniaus
kraštą. Maždaug iš 120 tūkst. kv.km
teritorijos Lietuvai liko tik 55,7 tūkst.
J.Pilsudskis ketino eiti toliau ir Vidurio
Lietuvos regioną pratęsti iki Kauno.
Klaipėdos kraštas – šiaurinė Mažosios
Lietuvos dalis – apie 2416 kv. km irgi
buvo atplėštas nuo Lietuvos.
Šie istorijos vingiai anaiptol nereiškia, kad turime vėl aitrinti teritorines
žaizdas ir vien tuo grįsti tarpvalstybinius santykius. Bet būtina priminti, kad
reikia išlaikyti tvirtą tautinį stuburą, norint atsispirti svetimų – neva draugiškų
ir atvirai priešiškų valstybių – interesams. Tai pagrindinė mūsų išgyvenimo
sąlyga net šių laikų pasaulyje.
Česlovas Iškauskas,
www.voruta.lt 2018 11 21
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1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m. – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
Atkur tas 1996 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje
Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,
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Išsilavinimo spragos. Jie nežino, kad architektūra – menų motina

Šūkis, kad architektūra yra menų motina buvo jau Antikos laikais. Architektas kaip dirigentas diriguoja ir skulptoriams, kitiems dailininkams
R. Šimašius: „Šiek tiek grįžtant atgal, tai pats LuLukiškių aikštės sutvarkymo projekto vadovas, architektas
Kęstutis Akelaitis 2021-01-27 d. Lietuvos Aukščiausiam teismui kiškių aikštės sutvarkymo projektas, nors ir užbaigtas
laiku, bet jis buvo statomas kaip vežimas prieš arklį
pateikė advokato parengtą 23 lapų apimties kasacinį skundą.
Atsakovai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, (Cha, cha, cha – VARPAS). Vyriausybė tuo metu irgi
BĮ Šiuolaikinio Meno Centras nedrįso paskelbti laimėtojo ir pakoreguoti projekto,
Tretieji asmenys – Andrius Labašauskas, įsivėlė į visokias diskusijas ir t.t. Bet turėjome priimti
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendimą, kad reikia tą aikštę sutvarkyti ir taip sunVilniaus miesto savivaldybės administracija. kiai, bet vis dėl to pavyko tą procesą suvaldyti.
Su paminklu dabar daugybė galimybių užsivelti
Išvadą tekianti institucija – Kultūros Paveldo Departamentas
prie Kultūros ministerijos. biurokratiniame žaidime. Jei paminklas statomas ant
Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimu granitinio postamento, tai tarsi paminklas, o jei ant
ir Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. spalio 27 d. nutartimi atme- žemės kauburio, tai jau nebe. Aš nelabai suprantu tos
tė Kęstučio Akelaičio vadovaujamo autorinio kolektyvo ieškinį dėl logikos. Džiugu, kad žmonės labai aktyviai balsavo,
šiurkščių memorialo laisvės kovotojams Lukiškių aikštėje konkur- viso beveik 30 tūkst. Ekspertų ir žmonių nuomonės
są organizavusios komisijos klaidų ir patvirtino konkurso laimėtoju iš esmės sutapo, nepasidalino. (Tai netiesa, nes už
A.Labašauską. Kasaciniame skunde įvardintos procedūrinės komisi- Vytį vien tik internetu balsavo daugiau! Juk kitur baljos klaidos vertinant konkurso darbus, pažymėta, kad tuo buvo su- suoti galimybė nebuvo suteikta. – VARPAS). Šiandien
priešinta visuomenė. Vilniuje, Lukiškių aikštėje liko nepastatytas Lie- turime laimėtoją, kurį galime realizuoti. Iki galo tą
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas paminklas – per amžius idėją paversti projektu dar reikia padirbėti. Pavyzkovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę su vienijančiu valstybės džiui, net medžių aikštėje yra daugiau nei pavaizsimboliu Vyčiu. Pastarieji keli metai parodė, kad konkursą laimėjusi duota projekte, reikia dar tam tikrus dalykus suvesti,
A.Labašausko idėja nėra reali ir neturi perspektyvos. Šiuo metu Lu- sudėlioti, padaryti iki galo. Tikiuosi, kad tai autoriui
kiškių aikštė neturi pagrindinio Laisvės kovų akcento ir naudojama pavyks padaryti 2018 m., jei ne, gal vėliau, bet tai yra
ne pagal paskirtį. Todėl 2020 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos dalykas, kuris tikrai gali įkvėpti žmones“.
Iš laidos „Dėmesio centre“ pokalbio
Seimas 2020-06-29 d. priėmė ĮSTATYMĄ, kad Lukiškių aikštė
su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi ir
yra valstybinė, reprezentacinė, o vienijantis Laisvės kovų momorikultūros viceministre Gintaute Žemaityte
alą turi būti valstybės simbolis Vytis.
2017 m. Kultūros ministrės veiksmų dėka Lukiškių Vyčio paminklas tampa ne tik istorinės atminties įamžinimo iššūkiu, bet ir demokratijos
veikimo egzaminu. Ministerija savo „kūrybinėmis dirbtuvėmis“ pamynė ne tik Seimo, bet ir Tautos valią. Tų metų kovo mėnesį „Vilmorus“ atliko
reprezentatyvią gyventojų apklausą. Piliečių klausta: „Ar sutinkate, kad 2018 metų vasario 16 dienai, minint valstybės atkūrimo 100-metį,
Lukiškių aikštėje Vilniuje būtų pastatytas paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę įamžinti – Tautos simbolis Vytis?“ Vyčio paminklui
pritarė 76 % respondentų. Priešingai populiariems prasimanymams, palaikymas Vyčiui buvo dar didesnis tarp jaunimo (atitinkamai 82
ir 85 % amžiaus grupėse iki 29 ir iki 39 metų), mažiausias – tarp pensininkų („tik“ 69 % palaikymas tarp vyresnių nei 70 metų). Kitas
populiarus prasimanymas, kad tai „tamsios liaudies“ užgaida. Tačiau turintys aukštąjį išsilavinimą (82 %) taip pat rodė išskirtinį palaikymą. Galbūt kaimai nori Vyčio, o Vilnius ne? Irgi ne – Vyčio projektą palaikė 75 % vilniečių. Nors gyvenantiems liberaliame socialinių
tinklų burbule gali atrodyti kitaip, ir Seimo, ir Tautos nuomonė Vyčio monumento klausimu yra aiški.
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Vasario 16-sios aktas dailės kūriniuose

Signatarai. Dail. Petras Kalpokas, 1939 m.

VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA

Visose šalies Konstitucijose buvo
straipsnis, kad Lietuvos Respublikos
sostinė yra Vilnius (Kaunas – laikinoji
sostinė). Lietuva buvo vienintelė šalis be
sostinės. 1923–1925 m. veikė masiškiausia šalyje Vilniui vaduoti sąjunga (VVS),
turėjusi 30 tūkst. tikrųjų narių ir 600
tūkst. narių rėmėjų, leidusi žurnalą Mūsų
Vilnius ir finansiškai rėmusi Vilnijos lietuvių veiklą. VVS šūkiai – „O, Vilniaus
nepamiršk, lietuvi!“ ir „Mes be Vilniaus
nenurimsim!“ tapo tautos ir visos šalies
visuomenės šūkiais. Spalio 9-ąją – Vilniaus gedulo dieną – vidurdienį minutei
būdavo nutraukiamas darbas visose įmonėse ir įstaigose, sustabdomas transportas, apmirdavo visas gyvenimas.
Vilniui vaduoti sąjungos nariai turėjo vėliavą, spausdino plakatus, rinko aukas. Į Vilniaus pasą buvo klijuojami aukų ženkliukai

