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Veliavos diena – Sausio 1-oji
Lietuvišką trispalvę rugsėjo 15 dieną į kosmosą
išskraidino saugių mokėjimo sprendimų lyderės JAV
kompanijos „Shift4 Payments“ įkūrėjas, verslininkas
Džeradas Isakmanas (Jared Isaacman)

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje

Lietuviai gina Tėvynę nuo SSRS 1991 m. Apginti Lietuvą esu per mažas

Penktoko laiškas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos
Pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui.
Kairėje: lietuviai stato gynybines grotas 1991 m. sausį.
Nuotrauka iš Lietuvos seimo parodos kieme prie pagrindinio įėjimo.
2022 m. sausis, Vilnius.

Sausio 13-osios pagarbos bėgimas “Gyvybės ir
mirties keliu” su Lietuvos ir pasaulio lietuviais

ŽODIS

Sausio 13-ąją Sovietų Sąjunga panaudojo jėgą siekdama nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valdžią, paskelbusią Nepriklausomybę 1990 m. kovo
11 d. Sovietų armija užpuolė Lietuvos radiją ir televiziją, Vilniaus televizijos
bokštą ir kitus strateginius objektus. Nors grobikams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, tūkstančiai lietuvių
apsaugojo Lietuvos Respublikos Aukščiausią Tarybą. Kruvinų puolimų
metu žuvo 14 lietuvių, arti tūkstančio buvo sužeista. Šie piliečiai – Laisvės
gynėjai, tapo Lietuvos pergalės kovoje už laisvę simboliu.
2022 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje pakvietė
lietuvius ir Lietuvos draugus Kanadoje į pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties
keliu“ Otavoje. Bėgimo dalyviai įveikė simbolinę 9 kilometrų distanciją – atstumą
nuo Antakalnio kapinių, kuriose yra palaidoti didvyriai kovoję už Lietuvos laisvę,
iki Televizijos bokšto Vilniuje.
Geros valios žmonės visame pasaulyje kasmet vis labiau jungiasi prie pagarbos bėgimo, rodydami ryžtą saugoti laisvę ir žmogaus orumą. „Mums didelė
garbė organizuoti šį bėgimą Otavoje, šalyje kuri buvo pirmoji G7 valstybė atkūrusi diplomatinius santykius su Lietuva. Nuoširdžiai dėkoju visiems prisijungusiems
prie pagarbos bėgimo šiandien“ – atidarydamas renginį sakė Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.
Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Lietuvoje organizuojamas kiekvienais metais nuo 1992 metų. Prieš keletą metų tokie bėgimai buvo pradėti
rengti ir užsienio šalyse. Otavoje pagarbos bėgimas organizuojamas trečią kartą.
Renginio dalyvius taip pat pasveikino Kanados konservatorių partijos pirmininkas ir opozicijos lyderis Erin O’Toole. Bėgime dalyvavo Kanados institucijų ir
organizacijų, Lietuvių bendruomenės Otavoje, JAV, Lenkijos, Švedijos, Europos
Sąjungos delegacijos daugiau nei 20 atstovų.
Sausio 8-ąją Kanadoje minima Nacionalinė orlaivių nelaimių aukų atminimo diena. Šiandien sukanka dveji metai , kai virš Ukrainos tarptautinių oro linijų
lėktuvą, skridusį iš Teherano, numušė Rusijos kariškiai. Bėgimo dalyviai tylos
minute pagerbė šios tragedijos aukas.
2022 m. sausio 17 d. Kolorado lituanistinė mokykla kartu su Kolorado lietuvių bendruomene (JAV) trečius metus iš eilės tęsia gražią tradiciją ir kvietė
visus norinčius prisijungti į Sausio 13-osios pagarbos bėgimą “Gyvybės ir mirties
keliu”. Prie šio bėgimo prisijungė ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos
Jolanta su Jūrate. Jos pakvietė į šį bėgimą prisijungti savo mokinius bei šeimos
narius. Vaikai bėgo pasipuošę lietuviška atributika ir nešdami Lietuvos vėliavą
savo rankose 1 km, o vyresnieji šeimos nariai bei mokytojos – 5 km. Bėgimas
mus vienijo, širdyse plakė laisvės dūžiai ir bėgdami kvėpavome vienu ritmu.
Mokytojos Jolanta ir Jūratė

Kiek kartų lietuviai iškėlė vėliavą Gedimino pilyje?
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 vadovaujami Žižmaro 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 KPSS konferenciją Maskvoje. Išlydint komunistų delegatus, LKP I sekretorius Algirdas
Brazauskas (būsimasis Lietuvos prezidentas), pareiškė: „Kol kabės šitas skuduras, aš nekalbėsiu“.
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Sausio 1-oji NAUJIEJI METAI
Sausio 1-oji LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
Prieš 555 metus, 1467 01 01 gimė Žygimantas Senasis – Lietuvos didysis kunigaikštis ir
Lenkijos karalius. Mirė 1548 04 01.
Prieš 95 metus, 1927 01 01 gimė Jonas Linkevičius – literatūrologas, literatūros kritikas.
Prieš 90 metų, 1932 01 01 Ukmergėje gimė Algirdas Šileika, gamtos m. dr., profesorius.
Lietuvos mokslų akademijos narys. Paskelbė daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių. Knygų bendraautorius. Mirė 2018 07 08 Vilniuje.
Prieš 85 metus, 1937 01 02 Karališkių kaime, Želvos apylinkėje, Ukmergės r. gimė dailininkė Vaidilutė Grušeckaitė, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos dailininkių moterų draugijos
narė. Sukūrė taikomosios, knygų ir lakštinės grafikos darbų, plakatų.
Prieš 120 metų, 1902 01 02 Naujamiestyje Panevėžio r. gimė prancūzų kalbos pedagogas,
vertėjas Petras Rapšys. Studijavo Kaune, Prancūzijoje. Mokytojavo Panevėžio gimnazijose.
Globojo Panevėžyje veikusio moksleivių būrelio „Meno kuopa“ literatus. Vertimus, paties sukurtas
pasakėčias, eilėraščius ir apsakymus spausdino „Naujojoje Romuvoje“. Mirė 1950 10 14 Panevėžyje.
Prieš 150 metų, 1872 01 03 gimė Jonas Vileišis – visuomenės ir politikos veikėjas, 1918
m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Mirė 1942 06 01.
Prieš 130 metų, 1892 01 04 Gustonyse (Naujamiesčio sen.) gimė žemėtvarkos inžinierius
Zenonas Bačelis. Nuo 1922 dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje Žemės tvarkymo departamente. 1944 emigravo į Brazilijoją. Mirė 1973 08 23.
Prieš 130 metų, 1892 01 05 Krekenavoje gimė kalbininkas slavistas, pedagogas, filologijos
m. dr. Vladimiras Kostelnickis. Studijavo Petrogrado universitete. Mokytojavo įvairiose Lietuvos
gimnazijose, nuo 1945 dėstė VU. 1956-1964 Rusų kalbos katedros vedėjas. Išleido Kalbotyros
įvadą (1946), paskelbė straipsnių apie rusų ir lietuvių kalbų sąveiką. Mirė 1983 01 04 Vilniuje.
Prieš 80 metų, 1942 01 05 Panevėžyje gimė tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Panevėžio sk. pirmininkas Vidas Mažuika. Sukūrė 12 skulptūrų, per 200 įvairių suvenyrų iš medžio. Mirė 2013 03 01.
Sausio 6-oji TRYS KARALIAI
Prieš 100 metų, 1922 01 06 gimė vertėjas, mokytojas Ernstas Martynas Kavolis. Mirė
1978 04 23
Prieš 475 metus, 1547 01 08 išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo
„Katekizmas“.
Prieš 80 metų, 1942 01 08 Ukmergėje gimė Regina Sipavičiūtė, profesorė, dailininkė tekstilininkė. Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamojo ir taikomojo meno fakulteto Tekstilės katedros
profesorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Daugelio parodų dalyvė.
Prieš 110 metų, 1912 01 09 Panevėžyje gimė teisininkas, karaimų poetas Mykolas Tinfavičius. Bendradarbiavo karaimų žurnale Onarmach. Vėliau gyveno Trakuose, dirbo teisininku.
Mirė 1974 12 22.
Prieš 90 metų, 1932 01 10 Raguvoje gimė Lietuvos nusipelniusi trenerė, daugkartinė
Lietuvos šachmatų čempionė Marija Kartanaitė. VI-jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, skirtų
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 80-čiui, čempionė (1998). Mirė 2017 12 19.
Prieš 180 metų, 1842 01 11 Rusijos imperatorius uždarė Vilniaus medicinos ir chirurgijos
akademiją.
Prieš 440 metų, 1582 01 12 Zapolės Jame, prie Pskovo pasirašytos 10 m. paliaubos tarp
Lenkijos ir Lietuvos Valstybės bei Rusijos.
Prieš 110 metų, 1912 01 12 Šaltamalkiuose Zarasų r. gimė kunigas marijonas Antanas
Liesis. Nuo 1951 kunigavo Panevėžio vyskupijos bažnyčiose, dirbo Smilgių bažnyčios klebonu.
Rengė ir vertė religinius raštus. Iš lotyniško Neovulgatos vertimo poetine kalba išvertė Psalmyną
(1973). Mirė 1991 m.
Sausio 13-oji LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Prieš 230 metų, 1792 01 13 karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis Plungei suteikė
miesto savivaldos teises ir herbą.
Prieš 130 metų, 1892 01 13 Paupėje Rokiškio r. gimė Vladas Lašas, Lietuvos fiziologijos
mokslo pradininkas, akademikas. Mirė 1966 01 02 Kaune.
Prieš 100 metų, 1922 01 13 Sukinių k., Veprių ap., Ukmergės r. gimė Petras Malinauskas,
tremtinys, rašytojas. Mirė 2013 02 02. Palaidotas Paširvinčio kapinėse.
Prieš 120 metų, 1902 01 14 Gelažiuose, Vadoklių vlsč. gimė Antanas Juška – Lietuvos
astronomas, mokslo populiarintojas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, daktaras. Mirė
1985 03 19, Vilniuje.
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Sausio 15-oji - KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA
Prieš 125 metus, 1897 01 16 gimė Eduardas Simaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės
veikėjas, pedagogas. Mirė 1942 11 24
Prieš 230 metų, 1792 01 17 karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis Anykščiams
suteikė miesto savivaldos teises ir herbą.
Prieš 335 metus, 1667 01 18 gimė Johanas Bėrentas – lietuvių raštijos kūrėjas,
evangelikų liuteronų vyskupas. Mirė 1737 04 14.
Prieš 150 metų, 1872 01 18 Kreivių k. Atkočių valsč., Ukmergės apskr. gimė Justinas
Kuodis, knygnešys, daraktorius. Mirė 1949 05 06 d. Igarkoje, Rusijoje, kapas nežinomas.
Prieš 125 metus, 1897 01 18 gimė Balys Buračas – etnografas, kraštotyrininkas,
fotografas. Mirė 1972 07 28.
Prieš 155 metus, 1867 01 19 Raukštoniuose Ramygalos sen. gimė knygnešys Kazimieras Krotkus. Palaikė ryšius su Garšvių knygnešių draugija, gaudavo iš jos lietuviškos spaudos, ją
platino. Nepriklausomybės metais dalyvavo visuomeninėje veikloje, priklausė Tautininkų sąjungai.
Mirė 1936 m., palaidotas Ramygalos kapinėse.
Prieš 115 metų, 1907 01 20 Upytėje gimė karo lakūnas, aviacijos viršila Petras Kreivys.
Vokietijos ir SSRS karo metu buvo patekęs į vokiečių nelaisvę. Buvo tremtyje. Grįžęs gyveno
Kaune. Apdovanotas Garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1936). Mirė 2000 01 19.
Prieš 100 metų, 1922 01 22 Levaniškiuose Anykščių r. gimė kunigas, Utenos dekanas
Petras Adomonis. 1959-1963 klebonavo Raguvoje. Nuo 1990 – Utenos bažnyčios klebonas
ir dekanas. Mirė 2001 04 16 Utenoje. Palaidotas Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios
šventoriuje.
Prieš 100 metų, 1922 01 22 Ukmergėje gimė Kristina Rickevičiūtė, filosofė. Spausdino
savo straipsnius įvairiuose žurnaluose, laikraščiuose, filosofiniuose leidiniuose. Prisidėjo prie
filosofijos istorijos plėtros Lietuvoje. Mirė 1984 05 30 Palaidota Ukmergės m. kapinėse.
Prieš 125 metus, 2022 01 23 gimė rašytoja autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja Ieva
Simonaitytė. Paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė, rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi
išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą.
Prieš 515 metų, 1507 01 24 Žygimantas Senasis vainikuotas Lenkijos karaliumi.
Prieš 140 metų, 1882 01 24 gimė Juozas Povilas Grajauskas – kunigas, draudžiamos
spaudos platintojas, publicistas. Mirė 1930 11 23.
Prieš 130 metų, 1892 01 24 Švėkšnos valsč., Raseinių apskr. dabar Veiviržėnų sen.,
Klaipėdos r. gimė Jokūbas Stanišauskas – Pirmosios Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministras, geodezijos inžinierius, profesorius. Lietuvių tautininkų sąjungos narys. Mirė 14 04 1943.
Prieš 115 metų, 1907 01 24 gimė Aleksandras Merkelis – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, bibliografas, visuomenininkas. Mirė 1994 01 11.
Prieš 110 metų, 1912 01 25 gimė Albinas Žukauskas – poetas, prozininkas, vertėjas,
vaikų literatūros kūrėjas. Mirė 1987 m.
Prieš 120 metų, 1902 01 27 Geležiuose gimė astronomas, pedagogas, visuomenės
veikėjas, Getingeno universiteto absolventas, filosofijos daktaras, pirmojo astronomijos vadovėlio
lietuvių kalba autorius Antanas Juška. 1944-1945 mokytojavo Ramygalos vidurinėje mokykloje.
Su pertraukomis dirbo VDU. Parašė ir išleido daugiau kaip 40 mokslinių knygų astronomijos,
fizikos, matematikos, vadovėlių. Mirė 1985 03 18 Vilniuje.
Prieš 130 metų, 1892 01 28 gimė Kazys Trukanas – Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, pedagogas. Mirė 1957 09 19.
Prieš 130 metų, 1892 01 30 Balelių k., Taujėnų ap., Ukmergės r. gimė Ignas Bujakas,
gydytojas higienistas ir epidemiologas. Medicinos dr. Mirė 1983 07 15
Vilniuje.
Prieš 110 metų, 1912 01 30 Plukiuose Panevėžio sen. gimė inžinierius Kazimieras Gasparėnas. 1942 VDU Kaune gavo chemijos inžinieriaus diplomą. 1942-1944 dirbo VDU asistentu.
Nuo 1949 gyveno JAV, dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. Mirė 1979 11 25 JAV.
Prieš 95 metus, 1927 01 30 Vadaktuose Panevėžio r. gimė gydytojas chirurgas, biomedicinos m. dr., doc. Petras Narbutas. 1950 baigė Vilniaus universitetą. 1950–1968 dirbo Vilniaus
I klinikinėje ligoninėje. Nuo 1966 dėstė Vilniaus universitete. Paskelbė apie 100 mokslinių darbų.
Mirė 2009 01 30 Vilniuje.
Prieš 135 metus, 1887 01 31 Baukuose Smilgių vals., dab. Radviliškio r. gimė teisininkas,
valstybės ir visuomenės veikėjas Rapolas Skipitis. 1920-1922 Lietuvos vidaus reikalų ministras.
1940 pasitraukė į Vakarus, nuo 1946 gyveno JAV. Dalyvavo VLIK‘o veikloje, bendradarbiavo
spaudoje. Išleido 2-jų tomų atsiminimus „Nepriklausomą Lietuvą statant“ (1961) ir „Nepriklausoma
Lietuva“ (1967). Mirė 1976 02 23 Čikagoje, JAV.
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2018 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos vėliava buvo iškelta į 30 km aukštį
2018-siais, minėjome mūsų valstybės atkūrimo 100-metį. Šventinių renginių netrūko: galybė koncertų, susitikimų,
įvairiausių knygų bei filmų pristatymų. Bet, ar matėte mūsų trispalvę labai aukštai virš Lietuvos?
Trys išradingi lietuviai Raimondas Žvirblis,
Enestas Kalabuckas, Tauras Sinkus sugalvojo
iškelti Trispalvę į kosminę erdvę ir tai padarė! Kad įgyvendintų sumanymą trijulė sukūrė
platformą, kurioje kiekvienas galėjo prisidėti
ir medžiagiškai paremti Trispalvės skrydį. Raimondas sugalvojo, Ernestas buvo inžinierius,
mokantis aukštai pakelti krovinius, o Tauras
– palaikė reikalingus ryšius ir atliko visokius
likusius darbus.
Ir štai 2018 m. rugsėjo 8 d. oras buvo palankus: nepūtė gūsingas stiprus vėjas galintis nunešti į jūrą ar į Gudiją. Metereologinis balionas,
pripildytas vandenilio dujų su Trispalve pakilo
netoli Utenos. Jis nešė ne tik mūsų vėliavą, bet
ir sukonstruotoje dėžutėje (prie kurios buvo prikabinta – 100x170 cm Trispalvė) idėtus įvairius
prietaisus – kameras, sekimo įrangą.
Čia prie Utenos prasidėjo įtemtos ir jaudinančios akimirkos: 2 m skersmens balionas
buvo pripildytas vandenilio dujų. Tuomet paleistas skrydžiui jis ėmė palengva kilti į viršų iki

pačio aukščiausio
– 30 km taško. Ten
dėl slėgio jis išsiplėtė iki 9 m skersmens ir po truputį
ėmė bliukšti.
Prieš
nuleidžiant
balionui,
išsiskleidė parašiutas. Kad lengviau
rastų
skrydžio
aparatą su vėliava,
nuotraukomis
ir
prietaisais, lietuviai
„Trispalvė kosmose“ projekto nariai
paruošė 3 sekimo
Tauras Sinkus ir Raimondas Žvirblis.
sistemas. SumanyKalabuckas ore.
mo „Trispalvė kos- Projekto narys Ernestas
Asmeninio archyvo nuotr.
mose“ pagrindinis
Trispalvė pakilo netoli Utenos, o nusileido
tikslas buvo įamžinti Lietuvos vėliavą plėvesuojančią aukštybėse, tad itin svarbu buvo už 30 km į šiaurę. Pakilimas truko apie 2 val.,
sėkmingai surasti dėžutę su didžiausiu lietu- nusileidimas apie 30 min.
Darius Semenavičius
vių vyrų turtu – nuotraukomis.

2021 m. rugsėjo 15 d. daugiau nei 585 km aukštyje
tris dienas aplink Žemę skrido Lietuvos vėliava

Trečiadienio pavakarę Lietuvą pasiekė specialus siuntinys iš
„SpaceX“ – atgabenta kosmose pabusi mūsų trispalvė, pranešė
bendrovė „Shift4 Payments Lithuania“. Tai pirmoji šalies istorijoje
daugiau nei 585 km aukštyje tris dienas aplink Žemę skridusi Lietuvos vėliava. „Kaip padėką ir pagarbą mūsų šaliai bei čia dirbantiems
įmonės „Shift4 Payments Lithuania“ darbuotojams, rugsėjo 15 dieną
vėliavą į kosmosą išskraidino saugių apmokėjimo sprendimų lyderės
JAV kompanijos „Shift4 Payments“ įkūrėjas, verslininkas Džeradas
Isakmanas (Jared Isaacman)“. Tris dienas trukusioje pirmojoje žmonijos
istorijoje vien civilių misijoje „Inspiration4“ dalyvavo keturi amerikiečiai,
neprofesionalūs astronautai, šiam skrydžiui pasiruošę per pusę metų.
Tai didžiausia Lietuvos vėliava pabuvojusi kosmose bei aukščiausiai į
kosmosą iškelta Lietuvos vėliava. Vėliavos autentiškumą liudijo ir specialus „SpaceX“ suteiktas sertifikatas. „Shift4Payments Lithuania“

Kelias savaites ji buvo rodoma „Shift4Payments Lithuania“ biure Vilniuje. Po to vėliava buvo perduota Lietuvos etnokosmologijos muziejui,
Molėtų rajone, kurioje paruošta „Inspiration4“ misijos paroda. Muziejaus darbuotojai Lietuvos vėliavą įrėmino ir apdengė specialiu muziejiniu stiklu. Vėliava yra rodoma aukščiausiame Lietuvos etnokosmologijos
muziejaus taške, elipsoido salėje, kur atsiveria apylinkių vaizdas. Parodoje supažindinoma su misijos smulkmenomis ir kiek gali pasiekti 4
eiliniai žmonės, kurie tapo Lietuvos istorijos dalimi. Muziejaus vadovas
Linas Šmigelskas sakė, kad gamina kapsulės „Dragon“ tūrinį maketą,
kuriame ir įkurdins Lietuvos vėliavą, pabuvojusią daugiau nei 585 km
aukštyje. Parodos lankytojai galės ne tik pamatyti vėliavą, bet kartu ir
geriau supras, kokiomis sąlygomis astronautai gyvena kosmose, kiek
erdvės jie turi skrydžio metu, kas supa jų aplinką.
Jonė Genevičiūtė, 2021 m. spalio 29 d.

Lietuvių kilmės astronautai ir kosmonautai

JAV lietuvė, o senelio palaikai ilsisi
Kėdainių rajone. Iš viso į kosmosą
Atnaujintame Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, Molėtuose, yra keli stendai, skirti
lietuvių kilmės astronautams ir kosmonautams. Jų nėra tiek daug, kosmose pabuvo vos du. astronautas kilo tris kartus, su
trimis skirtingais erdvėlaiviais:
ant kūdikiu tėvas pateko į Stalino „Challenger“ (1983), „Discovery“
lagerius, Aleksejaus motina su ir „Atlantis“ (abu 1985). Kosmose
juo išsiskyrė, o dėl ramybės ir praleido 368 valandas. 2011-aipavardę į mergautinę pakeitė.
siais astronautas buvo atvykęs
Po 22-ejų metų tėvas buvo į Lietuvą, čia skaitė paskaitą,
reabilituotas, paleistas į laisvę, susitiko su giminėmis.
tačiau į šeimą nebegrįžo. Į
Kosmonautu ruoštas ir lietuvis
kosmosą Aleksejus Jelisejevas Rimantas Stankevičius (1944–
kilo tris kartus, pirmą kartą – su 1990), į kosmosą nepakilo – pa„Sojuz-5“ (1969), vėliau – su „So- sibaigus Šaltajam karui sovietų
juz-8“ (1969) ir „Sojuz-10“ (1971). skrydžiai, kuriuose turėjo dalyIš 3 kosmose jis praleido daugiau vauti Rimantas, buvo nutraukti.
Kosmonautas
Astronautas
Ruoštas būti kosmonautu
nei 214 valandų. Kelis kartus Pilotas žuvo Italijoje per aviacijos
Aleksejus Jelisejevas
Karolis Jozefas Bo-Bobko Rimantas Stankevičius
lankėsi Lietuvoje.
šventę, pilotuodamas lėktuvą „SuPirmasis – Aleksejus Jelise- Stanislovas Kuraitis. Kuraičio
Antrasis – buvęs NASA astro- 27“. Jam taip pat skirta vietos etjevas (g. 1934 m.), kurio tėvas pavarde turėjo būti žinoma ir šis nautas Karolis Josephas Bo-Bob- nokosmologijos muziejuje.
buvo Rusijoje gimęs lietuvis kosmonautas, tačiau jam dar es- ko (g. 1937 m.), kurio mama buvo
VARPAS
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Kas trukdo priimti valstybinės
kalbos konstitucinį įstatymą?

Audronius Ažubalis
Jau daugiau kaip 25 metai
praėjo nuo Valstybinės kalbos įstatymo (1995 m. sausio
31 d. Nr. I-779) priėmimo.
Atsižvelgiant į naujas aktualijas, buvo parengta apie dešimt naujų šio įstatymo, kuris
įgyvendina Konstitucijos 14
straipsnį, redakcijų, tačiau jų
svarstymas ir priėmimas Seime nuolatos strigo. Didžiausia kliūtis naujų redakcijų
priėmimui buvo nesutarimai
dėl Lietuvos piliečių vardų
ir pavardžių rašybos lietuvių kalba. Susidarė gan įtakingos ir atkaklios politikų
grupės, kurie buvo įsitikinę,
kad kiekvienas pilietis turi
teisę oficialiuose dokumentuose rašyti savo asmenvardžius ne valstybine kalba.
Jei jų sumanymas nepaisyti
Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo išaiškinimų būtų
pavykęs, lydinčiuose teisės
aktuose savo eilės jau laukė
oficialiosios vietovardžių rašybos keitimas.
Praėjusios
kadencijos Valstybinė lietuvių kalbos komisija sutiko su dviem
asmenvardžių rašybos išimtimis (kai pilietis įgis sutuoktinio pavardę ir norės ją
perrašyti „lotyniško pagrindo
rašmenimis“; kai užsienietis
įgis Lietuvos pilietybę, asmens dokumente jo pavardė
gali būti užrašoma pagal turėtą kitos šalies dokumentą).
Kadangi Konstitucinis Teismas išaiškino, kad bet kokie
teisėkūros siūlymai daryti
išimtis oficialiojoje asmenvardžių rašyboje turi būti derinami su šia Komisija ir kad
Seimas į šios komisijos išvadas „negali neatsižvelgti“, tai
rašybos chaoso iniciatoriai

tuomet buvo priversti sustoti.
Rašybos valstybine kalba
priešininkai turbūt tikėjosi,
kad naujos kadencijos Valstybinė lietuvių kalbos komisija bus „pažangesnė“ – ims
ir sutiks plėsti asmenvardžių
rašybos išimtis „tautinėms
mažumoms priklausantiems
asmenims“ arba ir šiaip ... pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO)
savo reikmėms nustatytas
rašymo taisykles. Bet į oficialų paklausimą ir dabartinė
Valstybinės kalbos komisija
daugiau kaip prieš mėnesį
aiškiai atsakė, kad nepritaria
jokiam piliečių asmenvardžių
rašybos išimčių plėtimui. Ji
dar kartą patvirtino ankstesnės komisijos nuostatas, nepakeitė ir neigiamos išvados
dėl ICAO taisyklių pritaikymo valstybinės kalbos rašybai. Būtų keista, jei lietuvių
kalbos rašyba mūsų įstatyme
būtų susieta su vienos iš daugelio tarptautinių organizacijų vidinėmis taisyklėmis.
Po Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos pakartotinės išvados pagaliau susidarė palanki situacija išeiti iš
aklavietės – nebeliko kliūčių
svarstyti Valstybinės kalbos
konstitucinį įstatymą, kuris,
nepaisant mūsų šalies Konstitucijoje nustatyto konkretaus konstitucinių įstatymų
sąrašo, jau devinti metai nepasiekia priėmimo Seime.
Tuo labiau, kad kolegės Seimo narės Dalios Asanavičiūtės pastangomis šio įstatymo
projektas vėl pateko į Seimo
darbų programą. Nors šiame
įstatymo projekte neliko kai
kurių svarbių nuostatų, kurios buvo 2008-2012 m. kadencijos projektuose, tačiau
šie trūkumai ištaisomi.
Tiesa, šiam įstatymo projektui aktyviai viešai prieštarauja dar ir nedidelė ideologinė grupė, kuriai vadovauja
sociolingvistė Loreta Vaicekauskienė (žr. „Lietuvių kalbos ideologija“, 2016). Pagal
jos pareiškimus, esą pakanka

vien Konstitucijos, o įstatymo, skirto valstybinės kalbos
vartojimui, esą iš viso nereikia.
Kaip matyti iš šios ideologinės grupės leidinio, ji
nusistačiusi ne tik prieš Valstybinės kalbos inspekciją,
kuriai priskiria „disciplinarinės visuomenės“ relikto etiketę, bet siūlo panaikinti net
ir pačią Valstybinės lietuvių
kalbos komisiją. Esą norminti lietuvių kalbos nebereikia,
lietuvių kalbai jau niekas nebegresia, o ir norminimas yra
„antimoksliškas“, tarnauja
pažangiems piliečiams visiškai nebereikalingai „kalbos
ideologijai“. Esą nuo šiol kalbą galės puoselėti ir plėtoti
tiesiog ja kalbanti „bendruomenė“ (tautos sąvokos šie
lietuvių kalbos „ideologijos“
kritikai vengia, turbūt taip
pat dėl jos „nemoksliškumo“).
Tačiau sukurti disciplinarinės visuomenės baubą iš
Valstybinės kalbos inspekcijos nepavyko (jau 20082012 m. kadencijos Seimo
nariai tyrinėjo, kiek kartų ši
inspekcija yra nubaudusi pažeidėjus; nors buvo priekaištaujama, kad ji esą baudžia
knygų autorius ir leidėjus,
paaiškėjo, kad per visą šį
laikotarpį tik vienas leidėjas
buvo įspėtas ir tas pats bankrutavo).
Kita vertus, žmonių visuomenei yra būdinga gyventi įvairiose ideologijose.
Žymūs šiuolaikiniai filosofai
( pvz. Slavojus Žižekas) netgi
teigia, kad joks žmogus, net
ir mokslininkas, negali būti
nepriklausomas nuo ideologijų, negali kaip nors gyventi
tarsi už jų, kažkokioje esą jau
„neideologinėje“ tuštumoje.
Todėl kai kritikuojama viena ideologija, iš tiesų nejučia
siekiama vietoj jos žmonių
sąmonėje įtvirtinti kitą. Kokią ideologiją siekia įdiegti L.
Vaicekauskienės grupė?
Paaiškėjo, kad vietoj kalbos norminimo ir vietoj abs-

trakčių lietuvių kalba kalbančios bendruomenės teisių
puoselėti šią kalbą, ši grupė
siūlo „jautrią lyčiai“ naujakalbę („žmoga“ vietoj „žmogus“
ir pan.) Reikėtų tik užjausti
kadaise žymiausio pasaulinio baltistikos ir lituanistikos
centro aureolę turėjusio Vilniaus universiteto vadovybę,
nes šios „gairės“, nustatančios
kaip turi būti tvarkoma lietuvių kalba, pasak VU Senato
pirmininkės prof. PociūtėsAbukevičienės š.m. lapkričio
15 dienos atsakymo Lietuvos
respublikos Seimo nariams
„... nėra teiktos svarstyti VU
Senatui, nėra VU Senate patvirtintos...“ t.y. išvydo dienos
šviesą ir buvo išplatintos universiteto fakultetams be Senato žinios...
Verta priminti, kad tarp
pagrindinių naujakalbės autorių yra L.Vaicekauskienė,
kiti jos idėjų rėmėjai. Kas ištiktų lietuvių kalbą, jei tokia
grupė įgytų galią, nesunku
numanyti. Nesunku numanyti, ir tai, kad valstybės idėją
pripažįstantys Seimo nariai
tikrai nesutiks ne tik su faktiniu valstybinės kalbos statuso
panaikinimu, bet ir su bandymais vykdyti lietuvių kalbos
destrukciją. Tad svarstyti ir
priimti konstitucinį lietuvių
kalbos įstatymą netrukdo ir
juodojo humoro anekdoto
statusą visuomenėje įgijusios
idėjos.
Kol kas trūksta tik Seimo
galutinio apsisprendimo ir
politinės valios. Jei netinka
dabartinis status quo dėl piliečių asmenvardžių rašybos,
tai niekas netrukdo pasirinkti
tokio modelio, kuris taikomas
Latvijoje, kai dokumentuose
greta įrašo valstybine kalba
kituose jų įrašuose leidžiamas asmenvardžio perrašymas kitomis kalbomis. Tokį
projektą su kolegomis Seime
esame jau senokai įregistravę. Jis atitinka tiek lietuvių
kalbos puoselėjimo, tiek valstybinius ir geopolitinius kriterijus.
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Lietuvos kariuomenės karininkai –
sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos
Vytautas Zabielskas

Lietuvos kariuomenės karininkai – nedėkinga, sunki tema. Sunki ir todėl, kad
daugelį metų Lietuvos kariuomenė buvo laikoma tik kariuomene, neiššovusia nei
vieno šūvio. O jei neiššovė, tai apie ką kalbėti, ir taip ilgą laiką ši tema – Lietuvos
kariuomenės tragedija – buvo nustumta į šalį. O kalbėti reikia!
Grįžkime į 1940 m. birželio 14 d.,
kai Sovietų Sąjunga įteikė Lietuvai
ultimatumą dėl papildomų Raudonosios armijos dalinių įvedimo į Lietuvos
teritoriją, o Lietuvos Vyriausybė naktiniame posėdyje nutarė nesipriešinti
(už pasipriešinimą ginklu pasisakė prezidentas Antanas Smetona,
krašto apsaugos ministras brig.
gen. Kazys Musteikis, švietimo
ministras Kazimieras Jokantas ir
valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis) ir priėmė ultimatumo
reikalavimus, Lietuvos kariuomenė,
išugdyta žmogiškųjų vertybių, kovos
už nepriklausomybę dvasia, gerai
ginkluota, profesionaliai parengta ir
patriotiškai nusiteikusi, buvo išduota.
O kas tuo metu vyko Lietuvos
kariuomenėje? Dar balandžio 29–30
dienomis buvo įvykdyta dalinė kariuomenės demobilizacija – į atsargą
paleisti kariai, kurie dėl 1939 metais
Europoje prasidėjusio karo buvo
palikti tarnyboje, kariuomenė vykdė
įprastą taikos metų programą, pulkų
kulkosvaidžių kuopos ir prieštankiniai pabūklai buvo išsiųsti į poligonus
šaudymo pratyboms – pėstininkų
pulkai buvo susilpninti, palikus juos
be sunkiosios ginkluotės. Daliniams
nebuvo pranešta apie prie Lietuvos
sienos telkiamus Raudonosios armijos dalinius, o gavus ultimatumą ne
tik nebuvo paskelbta karinė parengtis, bet apie šią grėsmę net nebuvo
informuoti dalinių vadai.
Ar gavus nurodymą priešintis,
Lietuvos kariuomenė būtų pasipriešinusi? Tikrai taip!
Po naktinio posėdžio užteko
krašto apsaugos ministrui Kaziui
Musteikiui paskambinti telefonu, ir
9-asis Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas (pulko vadas gen. štabo
plk. Antanas Gaušas), dislokuotas
Marijampolėje, buvo pakeltas ir
žygiavo link Vokietijos, pasirengęs,
jei pasivytų sovietinė kariuomenė,
trauktis atsišaudant. O pasivijo
aukšti Lietuvos kariuomenės vadai
ir jau naujo krašto apsaugos ministro div. gen. Vinco Vitkausko nurodymu įsakė grįžti.
Ir čia prasideda veidmainystės,

melai ir Lietuvos kariuomenės ir jos
karininkų naikinimas. Kariuomenės
vadas div. gen. Vincas Vitkauskas,
pradėjęs eiti ir krašto apsaugos
ministro pareigas, birželio 18 d. įsakyme kariuomenei skuba pareikšti:
„Mūsų kariuomenė ir toliau stovės
Tėvynės sargyboje ir tvirtai vykdys
vyriausybės pavestus uždavinius
tiek ginant krašto laisvę, tiek saugant tvarką viduje, tiek draugingai
bendradarbiaujant su SSRS kariuomene.“ Po 10 dienų birželio 28 d.
įsakyme toliau ramina dėl Lietuvos
okupacijos: „Neabejotinai, kad toks
staigus ir radikalus mūsų vidaus
gyvenime pasikeitimas gali kariams
kelti klausimą, kas gi bus su mūsų
kariuomene. Pasirėmęs vyriausio
mūsų ginkluotųjų pajėgų viršininko
Respublikos Prezidento (dar vieno išdaviko, Stalino saulės nešėjo
Justo Paleckio – aut.) autoritetingu
patikinimu, pareiškiu, kad mūsų kariuomenė pasiliks kaip ir buvus...“
Šie įsakymai leisti, kai „draugingo
didžiojo sąjungininko“ pasiuntinio
Lietuvoje V.Dekanozovo nurodymu
buvo pradėtas „valymas“: birželio
15 d. suimti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministras ats. brig.
gen. Kazys Skučas ir Valstybės
saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis, atleidžiami 9-to pėstininkų pulko vadas
gen. štabo plk. Antanas Gaušas,
apskričių ir miestų komendantai,
pervardinti kariniais viršininkais, ir
tai rusų atstovybėje buvo traktuojama, kaip apvalymas nuo reakcingų elementų.
Kariuomenė neliko kaip buvusi,
o tvarkyta pagal bolševikinį modelį,
įsteigta Politinė valdyba, platus politinių vadovų tinklas apraizgė visą
kariuomenę. Liepos 6 d. Lietuvos
kariuomenė pavadinta Liaudies kariuomene, ir tai jau buvo jos likvidavimo pradžia.
Liepos 11 d. Respublikos „Prezidento“ aktu sustabdyta Lietuvos
šaulių sąjungos veikla. Vėliau sovietinių tardytojų ypač nekenčiama
Lietuvos šaulių sąjunga įvardijama
kaip kontrrevoliucinė fašistinė kari-

nė „šaulistų“ (šaulistov – rus.)
organizacija, kovojanti prieš
darbininkų klasės revoliucinį
judėjimą, už dalyvavimą kurios veikloje sovietiniai budeliai dažnai skirdavo mirties
bausmę.
Liepos mėn. antroje pusėje pradėta suiminėti karininkus – pradžioje žvalgybos Per epidemiją V.Zabielsko parašytos ir
ir kontržvalgybos, vėliau atsi- išleistos paskutinės knygos „Lietuvos
sakiusius balsuoti už Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir
nacistinės okupacijų aukos” viršelis.
prisijungimą prie SSRS ir t. t.
Autoriaus nuotrauka.
Rugpjūčio 27 d. LSSR
tarp Pastovių ir Glubokajės kaimų
Liaudies komisarų taryba
priėmė nutarimą dėl Lietuvos ka- Baltarusijoje, suiminėjami prie Veliriuomenės performavimo į Lietuvos kije Lukų, Pskovo srityje ir siunčiami
korpusą, o po 3-jų dienų – rugpjū- į Norilsko lagerius.
Vėliau tęsėsi sušaudymai ar
čio 30 d. – skelbiantį Lietuvos kariuomenės likvidavimą. Atkreipki- sunaikinimas kalėjimuose, lagete dėmesį – 1940 m. birželio 15 riuose, nuteisiant ar be jokio teismo
d. atvykus pagal kariuomenės sprendimo. Lietuvos ypatingajame
vadą div. gen. Vincą Vitkauską archyve esančiose karininkų bylose
mūsų „didžiojo sąjungininko“ yra NKVD Ypatingojo pasitarimo
– Sovietų Sąjungos draugin- sprendimai – lapeliai be parašų, tik
gai kariuomenei, rugpjūčio 30 su SSSR vidaus reikalų komisariato
d. Lietuvos kariuomenė buvo ypatingojo pasitarimo antspaudu.
likviduota. Užteko 2,5 mėnesių 1942 m. rugsėjo 5 d. šis pasitarimas
„draugingo bendradarbiavimo“. „išklausė“ ir paskyrė bausmes 199
Kariuomenė nustojo egzistavu- Lietuvos kariuomenės karininkams.
si, tačiau nesustojo dabar jau buvu- Protu nesuvokiama teisėtumo imisių Lietuvos kariuomenės karininkų tacija. Beje, Ypatingojo pasitarimo
persekiojimas. Jį vykdė Raudono- tvarką ir kompetenciją parodo ir
sios armijos šaulių teritorinio korpu- bausmių paskyrimas karininkams,
žuvusiems lageriuose (po mirties):
so NKVD padaliniai.
1941 m. birželio 14 d. Varėnos, plk. Kaziui Rudminui, plk. ltn. AntaPabradės poligonuose ir kitose nui Dailidei paskirtos mirties bausvietose prasidėjo masiški karininkų mės, o plk. ltn. Vladui Žutautui 5
suėmimai. Tačiau jau iki tol siautė- metų lagerio bausmė paskirta praėjant NKVD buvo suimti 87 karinin- jus 2 metams nuo žūties. Taip ir liks
kai, tarnavę Lietuvos kariuomenėje neišaiškinta, kokiose SSRS NKVD
okupacijos pradžioje. Dauguma irštvose, kuo remiantis buvo skiriasuimtų karininkų buvo išvežti į No- mi lageriniai metai pagal bolševikinę teisingumo sampratą.
rilsko lagerius.
Nemažai karininkų žuvo kalėjiKilus Vokietijos–SSRS karui dalis suimtųjų iš Kauno kalėjimo buvo muose, lageriuose nesulaukę jokio
išvežti į Minską, dalis sušaudyta nuosprendžio. Sovietų Sąjungos
Minsko kalėjime, kiti išvaryti link Ru- represiniai organai neskubėjo, o
sijos ir per NKVD vykdytas masines nežmoniškos kalinimo sąlygos, bažudynes sušaudyti prie Červenės, das, šaltis, aprangos stoka, ligos,
Baltarusijoje. Pirmosiomis karo die- ypač dezinterija, visiškas išsekimas
nomis eilė karininkų buvo sušaudyti skynė vieną po kito. Kokios turėjo
poligonuose, sadistiškai nužudyti būti žiaurios kalinimo sąlygos, kad
Panevėžyje, Rainiuose, Zarasuose. jauni, sveiki, fiziškai gerai parengti
Traukiantis į Rusiją buvo šaudomi nepakėlė šių išbandymų. Neišgyve-

Jungtinės Karalystės verslo, finansų, ekonomikos ir politikos savaitraštis „The Economist“ kiekvienais metais renka „metų šalį“. Apdovanojimas skiriamas
ne didžiausiai, turtingiausiai ar laimingiausiai valstybei, o tai, kuri, labiausiai patobulėjo 2021 m. Pirmąją vietą skyrė Italijai, o antra vieta atiteko Lietuvai.
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nę vienų metų žuvo 33, dviejų metų
– 64, trijų metų – 53 karininkai.
Dar vienas raudonųjų budelių
mėgtas karininkų naikinimo būdų
– sušaudymas. Maskvos, Gorkio,
Sverdlovsko, Norilsko, Archangelsko, Rešotų, Kansko kalėjimuose ir
lageriuose sušaudyta 116 Lietuvos
kariuomenės karininkų.
Raudonieji okupantai atkakliai
vykdė savo kruviną darbą – sunaikinti pačius gabiausius, daugiausia
pasiekusius, turinčius didžiausią
perspektyvą Lietuvos visuomenės
narius. Šalis be pačių talentingiausių, kūrybiškiausių, darbščiausių,
patriotiškiausių jos gyventojų turėjo
tapti lengvai valdoma teritorija. Lietuvos kariuomenė ir jos karininkai
– vienas iš svarbiausių visuomenės
sluoksnių – buvo sunaikinti savo
žydėjimo ir brandos metais. Vidutinis sunaikintų tikrosios tarnybos
generolų amžius – 47 metai, jaun.
leitenantų – 27 metai.
Pirmosios sovietinės okupacijos metu išvengę represijų,
išlaisvinti iš kalėjimų karininkai
aktyviai dalyvavo Lietuvos 1941
m. birželio 22 - 28 d. sukilime, vėliau kovai su sovietiniu okupantu

stojo į Lietuvos savisaugos dalinius, organizavo Vietinę rinktinę, Tėvynės apsaugos rinktinę,
visais šiais tarnybos ir kovos etapais neišvengta naujų aukų.
Paskutinis etapas – pokario
partizaninė kova, pareikalavusi
didelių aukų. Šiose kovose žuvo,
buvo suimti ir sušaudyti Lietuvos
kariuomenės karininkai – partizanų vadai: Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio vadas kpt. Jonas Žemaitis, jo pavaduotojas Adolfas Ramanauskas, Vakarų srities vadas
kpt. Aleksandras Milaševičius;
partizanų apygardų vadai: plk. ltn.
Juozas Vitkus, mjr. Zigmas Drunga,
kapitonai Kazys Antanavičius, Domininkas Jėčys, Jonas Semaška,
Leonas Taunys, leitenantai Juozas
Kasperas, Juozas Krikštaponis,
penki jaun. leitenantai, penkiolika
karininkų, vadovavusių partizanų
rinktinėms. Partizaninėje kovoje
žuvo, buvo nužudyti daugiau nei
90 karininkų. Nacistinės okupacijos
aukų aprašyme – 29 Lietuvos kariuomenės karininkai. Dalis jų žuvo
holokausto metu, dalis – už pasipriešinimą kurti lietuvių SS dalinius
ar už antinacinę veiklą.

Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido,
artimųjų sąjungos pirmininkas Vytautas Zabielskas (dešinėje) ir Lietuvos
Laisvės Kovotojų Sąjungos narys Zigfridas Jankauskas knygos „Lietuvos
kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos” pristatymo
metu Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje 2021 m.
Autoriaus nuotrauka.

Atėjo laikas, kai jau minime atskirus iškilius karininkus, partizaninės kovos vadus, nužudytus, žuvusius. Bet tai nesudaro pilno Lietuvos
kariuomenės karininkų naikinimo
masto. Knygoje „Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos“ įvardinti
851 karininkas. Ši knyga – kaltini-

mas okupantams-budeliams, kurie
taip ir neatsiprašė už padarytus
nusikaltimus. Ji liūdys jų kančias ir
žūtį ir prisidės, kad Lietuvos kariuomenės karininkai, žudyti, šaudyti,
žuvę kalėjimuose, lageriuose, pasipriešinimo okupantams kovose,
niekada nebūtų užmiršti.
Vytautas Zabielskas

Vandalai Klaipėdoje 2 meškos Varėnoje
Pasirodo, vandalai nesudeda rankų ir šiais laikais.
Vienas iš Klaipėdos istorinių
miesto kapinių nugvelbtas
granito postamentas prieš
kelerius metus aptiktas pietinės uostamiesčio dalies parke. Kultūros paveldo vertybių
sergėtojai pašiurpo sužinoję,
kad ant šio postamento vietinių liberalų iniciatyva pastatyta nauja skulptūra, įamžinusi Sąjūdžio 20-ųjų metinių
sukaktį.

Susitiko 2 meškos miške,
„Kaip gyvuoji?“ klausia meška
kitos. „Neblogai. Šiandien suėdžiau stambią žuvį Varėnėje.
O tu?“ Antroji meška atsako:
„Aš – puikiai: pietums turėjau
per medžioklę pasiklydusį Varėnos rajono KPSS sekretorių. Labai skanus buvo...“
Pirmoji meška stebisi: „Ir
kuo jis tau taip patiko? Komunistą suėdusi meška atsako:
„Supranti, – buvo be kaulų, be
galvos ir be stuburo!“

Gedimino pr. pražioje alkanos meškos. Saugokitės!

Sakmės, padavimai apie vandalus, šunaują ir juokelis apie meškas

„Didžioji Lietuva“ IV knyga

Išėjo fotoalbumo „Didžioji Lietuva“ IV knyga, kurioje užfiksuotas Lietuvos paveldas Rusijos
Federacijoje. Tai reprezentacinė 560 p. knyga.
Kiekvienas objektas trumpai aprašytas lietuvių ir
anglų kalbomis. Taip pat pateikiamas objekto žemėlapis. Knygos formatas 23,5x31,5 cm, viršelis
kietas. Įvadą parašė akademikas archeologas
Eugenijus Jovaiša. Tai ne tik puiki dovana, bet ir
įtaigi edukacinė priemonė. Esu įsitikinusi, kad ši
knyga turi būti kiekvienoje mokyklos ir viešojoje
bibliotekoje. Knygą išleido „Versmės“ leidykla.
Knygą galima įsigyti „Versmės“ leidykloje
Geležinkelio 6, Vilnius. Tel. 869809077.
Knygos kaina 50 EUR + PVM.
Fotoalbumo sudarytoja ir autorė Birutė Valionytė

Šunauja

1. šunų būrys, šunija.
2. niekinantis apibudinimas: niekšų gauja, padaužų, nenaudėlių, niekšų gauja, padugnės, sąvalkos.
Iš didžiojo lietuvių kalbos žodyno
Arčiausiai mano namų Vilniuje buvo aikštė,
dabar vėl vadinama Lukiškių aikšte. Čia su vaikaičiais prieš pietus susirinkdavo inteligentiškos
lietuvės močiutės, pasikakalbėdavo apie savo
vaikų šeimas, aptardavo kultūros ir sporto naujienas bei ką naujo SSRS engiamoje Lietuvoje
iškrėtė bolševikai-komunistai, kuriuos jos vadindavo šunauja.
Pavadininimas išskiriantis lietuvių tautos padugnes iš dorų, susipratusių lietuvių atriedėjo į
Atgimimo metus: tada kova prieš kolchozų vergvaldžius pasiekė tokį lygį, kad kolchozų pirmininkai pagrasino atvykti į Vilnių ir traktoriais sugriauti
Aukščiausią Tarybą. V.Landsbergis, tuo metu
Aukščiausios Rarybos Pirmininkas, pavadino juos
nuo seno žinomu, taikliu žodžiu – šunauja.
Šunaujos vardą sau prisiskyrė kai kurie Landsbergio nekentėjai, komunistai-revanšistai, vienas
didesnių bulvarinių dienraščių, kuris ėmė loti vis
kartodamas ir kartodamas, kad čia profesorius taip
pasakė apie lietuvius, kad šunauja šisai pavadinęs
visus Lietuvos žmones. O dabar šunauja vėl atgijo:
kelia fioletines, vaivorykštines, raudonas, koloradines bangas. Jiems nepatinka, kad Lietuva saugiai
ir pakankamai pasiturinčiai gyvena.
Jonas Burlėga
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Pagarbos žygis – partizanų keliais 2021
Prie Dauniškio ežero

Tradicija tapęs TS – LKD Naujos Vilnios skyriaus organizuojamas žygis pagerbiant už Lietuvos
laisvę žuvusius partizanus, kovojusius prieš savo šalyje veikiančius
okupantus, vyko ir šiemet. Šįkart
500 km. žygyje Ukmergės, Utenos, Ignalinos ir Švenčionių apylinkių partizanams atminti dalyvavo
virš 20 bendraminčių ir bendražygių iš įvairių TS – LKD Vilniaus
Sueigos skyrių, taip pat prisijungė
Suvalkų bendruomenės “Vienybė“
pirmininkė Onutė Virbylienė, Mielagėnų kaimo folkloro ansamblis
“Volungė”. Sukrečiančiomis tremties, partizanų žūties, ištisų kaimų
sudeginimo istorijomis dalijosi Lietuvos Atgimime aktyviai dalyvavusi, Lietuvos krašto savanorė Marija
Kalvaitienė Pilkaitė, kraštotyrininkas Balys Juodzevičius, faktinę
partizano Antano Kraujalio – Siaubūno žuvimo vietą aprodė ir aplinkybes pasakojo Vytas Kalevičius.
Taip pat labai dėkingi Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos
pirmininkui Ernestui Subačiui už
trispalvių gėlių žiedų krepšelius kapavietėms ir žuvusiųjų atminimui
pagerbti, TS – LKD Antakalnio skyriaus pirmininkui Robertui Ščerbavičiui – už prieglobstį ir nakvynę
jaukioje sodyboje, kaupiant jėgas
antros dienos maršrutui.
Pagarbos žygis prasidėjo
Jogvilų kaime, kur pokariu vyko

pogrindinė leidyklos “Varpas” veikla. Uždegtos žvakutės ir tylos
minute pagerbti 1949 m. čia nužudyti Didžiosios kovos apygardos
partizanai – būrio vadas Vytautas
Strazdas – Bebras ir Jonas Grybauskas – Paukštelis.
Trispalvėmis
juostelėmis
apjuosti, gėlių žiedų krepšeliais
ir žvakučių liepsnoje pagerbta
Dukstynos kapinėse 1944 – 1955
metais Ukmergės apylinkėse žuvusių Didžiosios kovos ir Vytauto
apygardų partizanų palaidojimo
vieta. Vidury jų – monsinjoro,
politinio veikėjo, karo kapeliono,
Kadrėnuose įkūrusio Didžiosios
kovos apygardos partizanų parką,
2007 m. Kryžkalnyje pradėjusio
įgyvendinti paminklo Lietuvos
partizanams statybą (2018 m. užbaigta memorialo koplyčia), Alfonso Svarinsko kapavietė.
Trakinių kaimas ne tik puošnus savo upės slėnio grožiu. Čia
nuo 1999 m. į gimtinę persikėlusi
Marija Kalvaitienė - Pilkaitė atkūrė
sovietmečiu sunaikintą Pilkų giminės sodybą. Nuo 2010 m. kasmet
pirmąjį rugsėjo savaitgalį sodyboje rengiamas tradicinis nacionalinis Tėvynę mylinčių žmonių sambūris „Trakinių partizanai“. Marija
mums pasakojo šiurpią visos jos
šeimos su šešiais vaikais 1948 m.
tremtį į Sibirą, jai pačiai, tuomet
4 mėnesių kūdikiui, likimą lėmus

būti atskirtai nuo šeimos ir paliktai Lietuvoje. Klausant apie žiaurų stribų elgesį suimant ir tremtin
siunčiant žmones, įsimintiniausia
ir tai, jog tarp jų buvo ir stribė moteris. Akmeninės ir šaltos tos nakties akimirkos upeliu plovė ir mūsų
skruostus.
Vėliau Leliūnų kapinėse pagerbta partizanų palaidojimo vieta
ir trispalvėmis apjuosti Stabulankių kryžiai žuvusiems, iš tremties
grįžusiems ir terorą pergyvenusiems atminti,
Utenoje aplankėme Laisvės
kovų muziejų, įsikūrusį iki 1983
m. veikusioje siaurojo geležinkelio
stotyje. Jo vadovė Regina Zapolskienė papasakojo apie istoriją,
pilietiškumą ir tremtį. Čia įrengta
moderni ekspozicija, pristatanti
siaurojo geležinkelio PanevėžysŠvenčionėliai istoriją, kalbanti apie
skaudų Europos padalijimą pagal
slaptų protokolų susitarimus 1939
metais, apie lietuvių prievartinį dalyvavimą Antrajame pasauliniame
kare, tremtį, pokario rezistenciją,
kolūkių kūrimą Utenos krašte.
Ekspozicijoje jautriai papasakota
vieno mažo šalies kampelio istorija – tai galimybė per ją pažinti
visos Lietuvos ir Europos praeitį.
Kraštotyrininkas Balys Juodzevičius nukėlė į įvykius, kuriems
atminti bei trijų Vytauto apygardos
rinktinių kovotojams partizanams
pagerbti Utenos aikštėje skirtas
paminklas „Aukuras“. Taip pat
Utenos Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios šventoriaus prieigose
įrengta atminimo siena tremtiniams, partizanams, politiniams
kaliniams įamžinti.
Utenoje, Koplyčioje prie Dauniškio ežero, tylos minute, trispalvėmis juostelėmis bei gėlių
žiedais pagerbėme nužudytus
partizanus, kur kalvoje buvusiose
bulvių saugojimo duobėse buvo
sumesti jų kūnai.
Kita skaudi stotelė – visą
gyvenimą kovai su okupantais
paskyrusio partizano Antano
Kraujelio – Siaubūno slapstymosi
ir žūties vietoje. Gyvenimo Papiškių kaime (Utenos rajone) svainio
Antano Pinkevičiaus gyvenamajame name, po krosnimi įrengtoje
slėptuvėje ir kovos už laisvę bei
žūties nepasiduodant istoriją pasakojo Vytas Kalevičius ir Balys
Juodzevičius. 1965 m. kovo 17
d. per KGB operaciją, sužeistas

A.Kraujelis nusišovė, prieš tai sunaikinęs dokumentus.
Po to aplankėme žuvusius
partizanus Saldutiškio kapinėse,
pagerbiant jų atminimą kiekvieną
antkapį apjuosiant trispalve. Šios
kapavietės buvo paskutinės pirmą
mūsų Pagarbos žygio dieną. Iš
čia judėjome mūsų bendrapartiečio Antakalnio skyriaus pirmininko
Roberto Ščerbavičiaus sodybos
link, kurioje jau laukė kareiviška
košė, iškūrenta pirtis, širdis toliau
virpino partizanų dainos, susirinkusiųjų prisiminimai bei šiltos
padėkos.
Antrąją turo dieną pradėjome nuo skanios Roberto kavos
ir išsiruošėme pagerbti žuvusius
Vytauto apygardos partizanus
Ceikinių kapinėse Ignalinos rajone. Tuo pačiu atstatytoje po visiško sudegimo Ceikinių bažnyčioje
buvo aukojamos Žolynių atlaidų
šv. mišios. Čia prisijungė ir toliau
drauge keliavo Mielagėnų kaimo
istorijos mokytoja Valė Černiauskienė bei folkloro ansamblis „Volungė“, vadovaujamas Aldonos
Černiauskienės.
Vykome į Jaciūnų kaimą, tiksliau kaimą, kuris buvo, o šiandien
čia stovi šeši kryžiai, simbolizuojantys anuomet nužudytus visų
šešių šio kaimo šeimų vyrus.
Kaimas buvo visiškai sudegintas,
o nužudytų vyrų artimieji buvo priversti glaustis pas kitus žmones
aplinkinėse vietovėse.
Ansamblio „Volungė“, mums
pritariant, giedamo Lietuvos himno metu, atiduodant pagarbą žuvusiems, iš pilkų debesų tryško
saulės spinduliai, bet gerklėje
įstrigusio gumulo neišsklaidė...
Kaip ir tada, kai Valė Černiauskienė pasakojo NKVD ir stribų
kariuomenės nužudytų septynių
Radučių kaimo viename iš namų
vakarojusių jaunuolių istoriją. Šis
kaimas taip pat sudegintas. Beliko
tik žvelgiant šalia stovintiems į akis
išskaityti tą patį – koks žiaurumas!
Pagarba žuvusiesiems tęsėsi
Mielagėnų kaimo Jurgio Matulaičio bažnyčioje aukojamose šv.
mišiose, po kurių prie šio kaimo
paminklo Pagarbos misiją šįkart,
ir tikrai nepaskutinį, oficialiai skelbėme baigtą. Emocijų vedini, nelaukdami kito karto, pakeliui namo,
stojome prie Labanoro mūšyje žuvusių partizanų memorialo, dabar
ir visados virs kraujyje – kančių už
Lietuvos laisvę nepamiršime!
Žygimantas Juodelė

9

Žvaigždė penkiakampė
Jonas Česnavičius
Nukentėjęs nuo
totalitarinių režimų
Bevartydamas
pirmosios
okupacijos metų bolševikinę
spaudą, prisiminiau niūrią komunistinę praeitį. Ištisi puslapiai
– vien bolševikinė propaganda.
Kas tokius laikraščius anais
laikais galėjo skaityti?! Ne be
pagrindo anais niūriais laikais,
bolševikinė/komunistinė spauda
dažnais atvejais darbovietėse
buvo verčiama privalomai prenumeruoti.
1940 m. spalio 30 d. Kauno
miesto LKP (b) CK vykdomojo
komiteto organo TIESOJE Nr.
119. rašliavoje aptikau vieną paveikslėlį, vaizduojantį kaip Kauno darbininkai ruošiasi bolševikų
revoliucijos metinėms pažymėti.
(Suprantama, ne revoliucijos,
bet Petrapilyje bolševikų įvykdyto perversmo. Revoliucijos
bolševikiniame/komunistiniame
lageryje vyko tik: 1951 – Vokietijoje (sovietų okupacinėje zonoje), 1956 m. Vengrijoje, 1968 m.
– Čekoslovakijoje. Neabejotina,
kad ir Lietuvos 1941 m. birželio
22 – 28 d. sukilimas Lietuvoje
taip pat priskirtinas visuotinam
tautos sukilimui prieš brutaliai iš
šalies Lietuvai primestą bolševikų valdžią ir tvarką.). Tad tos
žvaigždžių gamybos paveikslėlio
kontekste ir pasisakysiu:
Nuotraukos
komentaras
skelbia – Visu spartumu ruošiamasi didžiai Spalio šventei. Šiame vaizde matyti sporto halėje
medžio paruošimą medinėms
žvaigždėms, portretams ir ki-

tiems dalykams, kurie bus naudoti Kaunui papuošti.
Ką ir bekalbėti (!), tikrai nepriklausomos Lietuvos, pasidalintos tarp Ribentropo – Molotovo
(Hitlerio ir Stalino) slaptaisiais
protokolais įtakos sferomis, o
1940 m. birželio 15 d. okupuotos
bolševikų imperijos, ne tik Kauno
bet ir visa lietuvių tauta ruoštasi
lapkričio mėn. „didžiai šventei“
pažymėti.
Kas be ko, o Kauno darbininkai, raikomų, partkomų įpareigoti, privalomose eitynėse tikrai
buvo verčiami nešti raudonas
žvaigždes ir transparantus <...>,
kurių užrašai skelbė: ...Darbinius įsipareigojimus viršysime
anksčiau laiko. Tegyvuoja didysis Stalinas!, Tegyvuoja didžioji,
nenugalimoji Markso – Engelso
– Lenino – Stalino vėliava. Tegyvuoja leninizmas! ... Straipsnyje
nieko nerašoma, tačiau, savaime suprantama, jog eisenos
dalyviams bus išdalinti šimtai
Stalino portretų, kuriuos aukštai iškėlę privalės nešti eisenos
dalyviai.
Dar prieš vadinamąją šventę bolševikų obalsiai buvo <...>
paskelbti tos pačios „Tiesos“ 124
nr., (lapkričio 5 d.) – išviso 42.
(Tai ką proletarai privalės minos
eitynių vardu deklaruoti kaip visuomenės nuotaikas). Keletą iš
tų obalsių čia galima pacituoti:
Klasės broliams, kapitalo kaliniams, kovotojams už darbininkų klasės išlaisvinimą visame
pasaulyje – mūsų broliškas sveikinimas! (2-as punktas). Tegyvuoja mūsų brangioji Raudonoji

Stendas Žirmūnuose Vilniuje. 2021 IX 10. J.Česnavičiaus nuotr.

Armija – galingoji tautų taikingo
darbo tvirtovė, ištikimas Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos laimėjimų saugotojas!
(5-as). Pramonės, transporto
prekybos ir žemės ūkio stachanoviečiams, garbingiems mūsų
krašto žmonėms – bolševikiškas
sveikinimas! (17-as). Kolchozninkai ir Kolchozninkės! Kovokite
už aukštą derlių ir visuomeninės gyvulininkystės pakėlimą!
Stiprinkite visuomeninį kolchozų ūkį! Tegyvuoja pasiturintis
ir kultūringas kolchozų gyvenimas! (27-as). Tegyvuoja mūsų
kolchozų valstiečiai! (38-as).
Visos profsąjungų narių masės
auklėjimas leninizmo dvasia yra
garbinga Tarybų profsąjunginių
organizacijų pareiga. Tegyvuoja
Tarybų profsąjungos – komunizmo mokykla! (27-as). Tegyvuoja
Komunistų Internacionalas –
organizatorius kovos už darbo
žmonių pergalę! (41-as).
Beje, praėjus aštuoniasdešimčiai metų nuo bolševikinio
perversmo Petrapilyje, LeninoStalino-Markso-Engelso liaupsinta komunistinė santvarka ir
imperija sužlugo. Ar ne paradok-

salu, kad tie patys proletariato
išvaduotojai iš kapitalo vergijos,
griežtai skelbę ir vykdę privačios
nuosavybės, gamybos priemonių nacionalizavimą iš „buožių“,
„buržujų“ ir kapitalistų, o žlugus
komunistinei imperijai (SSSR/
TSRS), patys tapo visuomeninio, kolchozinio ir valstybinio
turto grobstytojais. Dažnas virto
tuo pačiu kapitalistu-milijonieriumi, oligarchu. Tad, kur dingo
komunistų moraliniai principai,
atsakomybė prieš engiamą proletariatą?
Šiandien Lietuvoje komunistinė ir nacionalsocialistinė simbolika uždrausta, tačiau, kaip
ne keista, komunizmo simbolika
lyg iš pasalų tai vienur, tai kitur,
ar tai dėl aplaidumo, tarnybų
neprincipingumo, tos raudonos
žvaigždės kartais vis dar darko
miesto įvaizdį. Spalio, lapkričio
mėnesiais miesto reklamos pavidalu buvo papuoštos viešojo
transporto stoteles. Pasirodė
stendai. Ką ir bekalbėti apie
besireiškiančius graffiti menininkus, patamsiais tepliojančius
daugelio miesto pastatų sienas.
Tose chuliganiškose teplionėse
taip pat dažnai įterpiamos penkiakampes. Ar tai nesąmoningai
daroma žalą visuomenei, miesto
įvaizdžio bjaurojimas?
Abu totalitariniai režimai nusikalstami. O jeigu kas bandytų
paprieštarauti dėl žvaigždės, tepavaizduoja vietoj jos svastiką.
Bus matyt kuo tai atsilieps. Tokios politinės realijos.
P.S. Bolševizmas iki 1952 m.
įvykusio XIX VKP(b) suvažiavimo. Suvažiavimo metu partija
pervardinta į KPSS.

Kaune Halėje visu spartumu ruošiasi papuošti... TIESA Nr. 119. 1940 X 30. Archyvinė nuotr.
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2021 m. Gedimino
pilies bokšte
plevėsavusią
Lietuvos valstybinę
vėliavą saugos
Vilniaus „Laisvės“
gimnazija.

1939 spalio 29 d. Lietuvos trispalvė
vėl iškelta virš Gedimino bokšto

Pasaulio šalys deramai saugo ir gerbia savo
valstybių simbolius, o Lietuva?

2008 m. aludariai sugalvojo pasididinti pardavimus, dalydami
automobilių Lietuvos vėliavėles, ant kurių buvo atspausdintas verslo įmonės logotipas „Mes laimėsim“. Tai niekina Lietuvos valstybinę vėliavą, teigė Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
(NTAKK). Aludarių įmonė ruošėsi išdalyti 135 000 tokių vėliavėlių. Kas naudoja valstybės simbolį savo verslo tikslams – išniekina
vėliavą, teigė koalicijos atstovai.
Valstybinės Heraldikos komisijos atsakingoji sekretorė
B.Šilinienė nurodė, kad „valstybės vėliavos jokiu būdu negali skirtis
nuo patvirtinto standarto nei spalvų atspalviais, nei tuo labiau ant
jų negali būti naudojami jokie prekių ženklai ar kitokie užrašai“.
2020 m. per Valstybės dieną, S.G. siekdamas politinės reklamos,
vieną Klaipėdos kurtiną apjuosė Lietuvos valstybine vėliava... Vėliavų normalūs piliečiai ant žemės nekloja.
2021 m. per mindaugines tūlas pusgalvis Klaipėdoje nusiėmė
Trispalvę ir panaudojo ją kaip rogutes.
2021 m. Prie Seimo per surengtą šeimų mitingą trispalvę išniekinęs ir iš seksualinių mažumų tyčiojęsis kaunietis šiandien teisinasi, kad policijos pareigūnai jį neteisingai suprato, nes jis tik taip
išreiškė savo nuomonę. „Tai buvo tokia meno išraiška, galima sakyti
– performansas“, – bandydamas išvengti baudžiamosios atsakomybės aiškino 25 metų M.M.
Per „Didįjį šeimos gynimo maršą“ buvo parodytas prieš 21 metus „menininko“ D.L. Venecijos bienalėje pristatytą videoperformansą, kuriame menininkas nusišluosto šokoladuotą savo snukį į
Lietuvos vėliavą.
VARPO redakcija sąmoningai nerašo pusgalvių išniekinusių
mūsų vėliavą – per daug garbės! Prašome skaitytojų pranešti apie
kitus nevykėlius ir kuo jiems tai baigėsi.

VARPAS

Leistas politkalinių sovietų
koncentracijos stovyklose

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,

Valdybos pirmininkas Ernestas Subačius, tel. 8 687 89361,
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, el. paštas s.ernestas@inbox.lt
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Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (kodas 191913666)
Atsiskaitomoji sąskaita AB Bankas Swedbank, AB;
Sąskaita Nr. LT62 7300 0100 0249 2325
Išleido ir spausdino BSPB spaustuvė, Vilnius. Tiražas 300 vnt.

27 Lietuvos mokyklos siekė teisės saugoti valstybės
simbolį. Vėliava įteikta Naujosios Vilnios „Laisvės“ gimnazijai už kryptingą veiklą, pateisinančią garbingą Laisvės
vardą, Lietuvos rezistencijos
atminimo puoselėjimą, taip pat
už aktyvią veiklą, sutelkiančią
ne tik gimnazijos ir Naujosios
Vilnios bendruomenę, bet ir
įtraukiančią kitas Lietuvos mokyklas buvo įteikta sausio 1 d.
Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino pilies bokšte 103-ųjų
metinių minėjimo ir Lietuvos
vėliavos pakeitimo ceremonijoje.
Specialiais prizais pažymėtos Rokiškio r. Pandėlio,
Varėnos Ąžuolo, Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Alytaus
Jotvingių gimnazijos.
Perduoti saugoti senąją
Gedimino pilies bokšto vėliavą vienai iš Lietuvos mokyklų
– tradicija, tęsiama nuo 2005
metų. 2017 m. Krašto apsaugos ministerija, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija bei
Lietuvos nacionalinis muziejus
parengė bendrus nuostatus,
pagal kuriuos mokyklos, atitinkančios nuostatų kriterijus, turi
galimybę dalyvauti atrankoje
Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti.
Iki 2005 m. vėliava būdavo
perduodama saugoti Lietuvos
nacionaliniam muziejui.
Prisimenant ir pagerbiant
savanorių žygdarbį, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais sausio pirmąją rengiama Vėliavos pakėlimo
ceremonija.
Kazimieras Aukselis

Lietuvos vėliavos
dienos minėjimas
Kaune

2022 m. sausio 1 d. Kaune
vyko Lietuvos vėliavos dienos
minėjimas. Jame dalyvavo ir
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro darbuotojas dr.Raimundas Kaminskas.
Kauno Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčioje šv. Mišias aukojo,
pamokslą pasakė ir Lietuvos
vėliavas
pašventino
Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, pranciškonas, kun. Paulius Saulius Bytautas.
Kauno Petrašiūnų kapinėse,
Lietuvos
vėliavos
dienos
proga, vyko pagerbimo ceremonija prie pulkininko Kazio
Škirpos (1895 – 1979), Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo
11-osios) Akto signataro Algirdo Vaclovo Patacko (19432015), generolo Kazio Veverskio
(1913-1944) bei laisvės kovotojo Sauliaus Kelpšos (1958-2012)
kapų ir prof. Augustino Voldemaro (1883-1942) kenotafo.
Prieš 103-erius metus,
1919 metų sausio 1 d. Vilniuje
Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos simbolį pirmą kartą iškėlė
Lietuvos savanorių būrys vadovaujamas karininko Kazimiero
Škirpos.
Saugokime ir gerbkime
Lietuvos trispalvę!
Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjungos pirmininko
pavaduotojas
dr. Raimundas Kaminskas

Patyręs dizaineris padėtų išleisti, sumaketuoti, suredaguoti ir
piešiniais papuošti jūsų eilėraščius ar prisiminimus.
Kreipkitės į VARPO redakciją arba telefonu 8 673 54114
Aukos VARPUI

Už aukas „Varpui“ dėkojame:

Už nuotraukas dėkojame:

Jonui Česnavičiui, Gediminui Ruzgiui, Jonui Burokui, Zigfridui
Jankauskui, Raimundui Kaminskui, Vytautui Zabielai, Taurui Sinkui,
Raimondui Žvirbliui, Ernestui Kalabuckui
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Lietuvos gynėjų Vėlės sklando sūkūriais Lukiškėse

Prisikėlę iš kapų arba žvelgdami iš Aukštybių Laisvės gynėjai negali patikėti savo akimis matydami, kad jų gintoje valstybėje
nėra vietos jų kovą turėjusios įprasminti laisvos Valstybės aikštei ir Vyčiui, su kurio ženklu jie jodavo kovoti už Tėvynę!
2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lukiškių aikštės įstatymas, kuriuo įtvirtinta, jog valstybės simbolį vaizduojantis
monumentas VYTIS kartu su įrengtu
memorialu Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
aukoms atminti turės būti pagrindinis
sostinėje esančios aikštės akcentas.
Erdvė turėtų būti tvarkoma užtikrinant
rimtį bei deramą pagarbą Lietuvos laisvės
kovotojams ir sukilėliams, o jos naudojimas
negali prieštarauti viešajai tvarkai bei gerai
moralei. Sostinės savivaldybei praėjusią
vasarą aikštėje įrengtus dirbtinį paplūdimį,
kilo pasipiktinimas ir tuometiniai valdantieji
pasiūlė Lukiškių aikštę prižiūrėti
perduoti Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui.
Vilniaus savivaldybės viršūnėlė pradėjo
trizniuoti, nes galėjo prarasti švietalus
trukdant pastatyti aikštėje Vytį, o be to, koks
pažeminimas... Deja, rugsėjo pabaigoje
savivaldybė su Vyriausybe susitarė, kad
aikštė kol kas lieka savivaldybės rankose,
jei ji per keturis mėnesius parengs detalų
planą, kaip įgyvendinti Lukiškių aikštės
įstatymą. Ginčai dėl Lukiškių aikštės Vilniuje
sutvarkymo ir memorialinių akcentų joje
vyksta nuo nepriklausomybės atkūrimo.
Vyčio monumentas Lukiškių aikštėje
Vilniuje turėtų būti pastatytas iki 2026
metų, siūlo, bet neįsipareigoja Vilniaus
miesto savivaldybė. Šis terminas numatytas

sostinės savivaldybės Nacionalinei žemės
tarnybai pateiktame priemonių plane.
Jis rengtas pagal susitarimą su buvusia
Vyriausybe. Savivaldybė buvo įsipareigojusi
per keturis mėnesius pateikti detalų planą,
kaip įgyvendinti Lukiškių aikštės įstatymą. Jį
per Seimo Kultūros komiteto posėdį pristatė
Vilniaus vicemeras T.Gulbinas. „Manytume,
kad Lukiškių aikštėje turbūt galima būtų matyti
keletą funkcinių zonų, matyti ir memorialinę
zoną, ir rekreacinę, ir kitas zonas, kokių
reikėtų miestui“, – teigė vicemeras. Todėl
savivaldybė siūlo iki 2022 metų kovą
paskelbti naujas „kūrybines dirbtuves“ dėl
aikštės sutvarkymo ir zonavimo, o iki 2024
metų surengti konkursą dėl monumento
projekto. Miesto valdžios teigimu, kalbant
apie Lukiškių aikštės sutvarkymą, reikėtų
matyti ne tik kvadrato formos aikštę vienoje
Gedimino prospekto pusėje, bet reikėtų į
tvarkymo projektą įtraukti ir priešais esantį
skverą, kur šiuo metu stovi du paminklai
sovietinės okupacijos aukoms. Savivaldybė
siūlo sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę
ir iki gegužės parengti gaires dėl Lukiškių
aikštės tvarkymo. Komiteto narys liberalas
A.Lydeka kėlė klausimą, kad vertėtų
panaikinti ankstesnės kadencijos Seimo
priimto Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio
statuso įstatymą. Kultūros komiteto
pirmininkas konservatorius V.Juozapaitis
svarstė, kad apie tai būtų galima kalbėti,

jeigu tokią iniciatyvą parodytų prezidentas,
nes jis pernai pasirašė minėtą įstatymą.
Kultūros viceministro R.Mikaičio teigimu,
darbo grupė turėtų pasiūlyti ir teisinę išeitį
iš susidariusios padėties, nes šiuo metu
galioja teismų sprendimai tačiau įstatymas
numato, kad ten turi būti Vyčio monumentas
su memorialu.
Primenu: 2017 m. 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.
Sprendimą nestatyti Vyčio paminklo
nulėme valdžios paskirtos „modernių
ekspertų“ gaujelė.
Andrius Mizara

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

2021 m. Šv. Kalėdų Nykštukų ir Milžinų bėgimas Vilniuje

Julija po bėgimo
mamos glėbyje

Prieš bėgimo startą
Gedimino Ruzgio nuotr.
Los Andželas (JAV)

Vėliavos diena Lietuvoje
ir Amerikoje

Vilnius
Kaunas

Gėlės ir vainikas prie Lietuvių
Aktyvistų Fronto Vilniaus karinio štabo paminklinės lentos.
1941 m. gruodžio 4 - 18 d.
Gorkio kalėjime (SSRS) buvo
sušaudyti Sukilimo vadovai.
Lietuvos Laisvės Kovotojų
Są junga pagerbė Tautos
didvyrius.
Gedimino Ruzgio nuotr.

