
VITALIUS ZAIKAUSKAS

Lietuvos Seime buvo pristatytas metinis (jau penktasis)
Valstybės sau gumo departamento (VSD) ir Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie

Krašto apsaugos ministerijos „Grėsmių nacionaliniam
sau gu mui vertinimas”, paprastai sulau kiantis didelio vi-
suomenės dėmesio. Ataskaitą už praėjusius metus pri-
sta tė VSD direktorius Darius Jauniškis ir AOTD direkto-
rius pulkininkas Re migijus Baltrėnas. Šiame dokumen te
vertinami įvykiai, procesai ir tenden cijos, darantys di-

džiausią įtaką Lie tuvos Res-
publikos nacionaliniam saugu-
mui, kylančios grėsmės ir rizi-
 kos veiksniai, jų vertinimai. 

Rusijoje pokyčių nesitikima

2018 m. pavasarį Vladimi-
ras Pu tinas buvo perrinktas Ru-

sijos prezidentu ir iki 2021 m. jokių svarbių rin ki mų Ru-
sijoje nebevyks. Tai suteikia galimybę pasiruošti 2024 m.
prezidento rinkimams. Režimo atstovai iki šiol tvirtina, kad
paisys Rusijos konstitucijos nuostatos dėl kadencijų skai-
 čiaus ribojimo, tačiau labai tikė tina, kad Kremlius sieks
surasti val džios tęstinumo modelį, leisiantį be realių po-
kyčių ir toliau funkcionuoti dabartiniam režimui, – kal-
bama sky riuje apie regioninį saugumą. 

Dabartinis Kremlius suvokia su lėtėjusios ekonominės
plėtros keliamus iššūkius, bando įgyvendinti tam tikras
reformas ir stimuliuoti augi mą valstybiniais megapro-
jektais, ta čiau nėra jokių planų reformuoti po litinę siste-
mą.                                                                                      – 3 psl.

Pietų Amerikos jaunimas rinkosi 
San Paule – 5 psl.
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Įgyvendinta ilgai puoselėta svajonė –
pamatyti Australiją – 6 psl. 

Kai tik meilė atiduoda viską, ji subankrutuoja – Christian Friedrich Hebbel

Įvertintos grėsmės
nacionaliniam saugumui 

Vasario 10 dieną, jau 61 kartą
Hollywoode vykusiuose
,,Gram my” apdovanojimuose iš

nominantus skelbiančių renginio
vedėjų lūpų nuskambėjo ir lietuviš-
kos pavardės. Salėje sėdėję garso
įrašų režisieriai iš Lietuvos Vilius Ke-
ras ir Aleksandra Kerienė, kaip ir
daugelis to vakaro nominantų, pa-
tyrė saldžias ir kankinančias lauki-
mo akimirkas: ar jų prodiusuota ir
įrašyta opera (Giuseppe Verdi ,,Ri-
goletto”, kuriai grojo Kauno simfo-
ninis orkestras, dainavo Kauno vals-
tybinio choro vyrų grupė, jiems di-
rigavo Constantine Orbelian, solis-
tai – Francesco Demuro, Dmitri
Hvorostovski ir Nadine Sierra) laimės
geriausio operos įrašo apdovanoji-
mą?                                      – 2 psl. .Jauni ir perspektyvūs (iš k.) – Vilius ir Aleksandra Kerai su LR generaliniu konsulu Los An-

geles Dariumi Gaidžiu.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 150 dienų

,,Grammy” 
apdovanojimuose –
lietuvių viltys

Ataskaitą už praėjusius metus pristatė VSD direktorius Darius Jauniškis (d.)
ir AOTD direktorius pulkininkas Remigijus Baltrėnas.  

Dainiaus Labučio nuotr. 
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Šią Mato evangelijos eilutę po-
piežius Pranciškus pasirinko,
skelbdamas žinią Pasaulinės li-

gonių dienos proga. 1992 m. šiandien
jau šventasis Jonas Paulius II pakvie-
tė vasario 11 dieną ypatingu dėmesiu ir
meile apglėbti visus ligonius.  Taigi jau
ketvirtį amžiaus krikščioniškas pa-
saulis kasmet mini šią dieną, o popie-
žiai savo kasmetinėje žinioje šia proga
atkreipia dėmesį į vis kitus ligonių ir juos slaugan-
čiųjų būties aspektus, remdamiesi Evangelijos pa-
vyzdžiais ir Jėzaus mokymu. O jie labai konkretūs ir
nė kiek nepaseno per tuos 2 tūkstančius metų! Ne-
pasikeitė ir žmogaus požiūris į ligą – visais laikais tai
išmušė iš vėžių tiek sergantį, tiek ir jo visą šeimą, ne-
paisant visų medicinos mokslo pasiekimų ir geresnės
gyvenimo kokybės: vieni gyvena 100 metų, o kiti vos
kelias dešimtis ar tik kelias dienas. Tiek anuomet vei-
kė, tiek šiandien galioja tie patys vaistai visoms pu-
sėms: tikėjimas, viltis ir meilė. 

Galime prisiminti, kaip paralyžiuoto žmogaus
draugai ir artimieji stengėsi jam padėti, vildamiesi,
kad Jėzus padarys stebuklą ir jį išgydys: net per sto-
gą įkėlė su visais neštuvais, negalėdami prasibrau-
ti per eiles kitų laukiančiųjų troboje. Ir jų pastangos,
tikėjimas ir, sakytume, drąsa davė vaisių – paraly-
žiuotas žmogus buvo išgydytas. Visai kaip šian-
dien šimtai savanorių lanko visai nepažįstamus
onkologinius ligonius, kurie panirę į neviltį ir bai-
mę dėl ateities, jaučiasi mirę, nors gydytojai jiems
prognozuoja metus, o gal net ir daugiau gyvenimo
šiame, žemiškame pasaulyje. Juk kaip dažnai tie ne-
pažįstami gailestingieji ir gerieji samariečiai tampa
tikrais vilties apaštalais žmonėms, kurių artimieji

emigravę arba dėl įvairiausių priežasčių nutraukę
ryšius ir negali ar nenori pasirūpinti ligoje. Gydy-
tojai pastebi, jog kartais visai svetimi žmonės sugeba
geriau suprasti ir padėti ligoniui nei jo artimieji, pa-
simetę ypač sunkios ligos akivaizdoje ar neturintys
ramaus laiko buvimui su ligoniu dėl darbų gausos
ir asmeninių rūpesčių. 

Šiųmetinėje žinioje Pasaulinės ligonių dienos
proga popiežius Pranciškus ligoniams primena, jog
baimė pasirodyti silpnu ir pažeidžiamu, užsisklen-
dimas ir slėpimasis savo ligoje nuo viso pasaulio, ven-
gimas prašyti kito žmogaus pagalbos yra svetimi
krikščioniui: „Neturime bijoti kitiems prisipažinti,
jog stokojame, nepajėgiame patys savimi pasirūpinti,
nes vieni ir tik savo jėgomis negalime įveikti visų
ribų”. O kiek ligonių slepia ne tik nuo bendradarbių,
bet net nuo savo artimųjų informaciją apie savo sun-
kią ligą. Iš baimės būti atmestu, patrauktu anksčiau
laiko į užribį, izoliuotu nuo aktyvaus visaverčio gy-
venimo. 

Žinoma, visos šios baimės turi pagrindo šiuo-
laikinėse visuomenėse, kurios orientuotos į rezultatą
ir į žmogų kaip priemonę, tam tikrą instrumentą tam
rezultatui pasiekti. O jei mes nors trumpą akimirką
patikėtume, jog esame ne žaliava kažkokiam pyragui,

kurį kažkas turi iškepti ( bet paskui ir
neišvengiamai suvalgyti), bet kūriniai,
sukurti pagal Dievo paveikslą ir pana-
šumą? Tada gal prisimintume, jog ne
mane vieną Jis sukūrė, bet ir milijonus
panašių į mane, su panašiais rūpesčiais
ir ligomis, su sėkmingomis ir nelabai is-
torijomis. Tada gal prisimintume, kad
buvo sukurtas ne tik Adomas, bet ir
Ieva, nes juk „negera žmogui būti vie-

nam”. Ir kodėl turėtume manyti, kad jie bendravo tik
džiaugme, o jau varge – nieku gyvu? Nejau nustoja-
me vieni kitus mažiau mylėti, kai mus ištinka ligos
ir nelaimės? Argi motina neklūpės prie sergančio vai-
ko dieną ir naktį, argi vaikams nerūpi jų sergantys
tėvai? 

Visi nuo gimimo mes nešiojamės meilės dovaną
savo širdyse, todėl popiežius savo žinioje ir kviečia
ja dalintis dovanai. O dovanas kartais reikia mokė-
ti ne tik dovanoti, bet ir priimti. Ypač ligos akivaiz-
doje. „Tikra dovana nėra vien daiktas ar paslauga,
tačiau ir troškimas dovanoti save patį, užmezgant
ryšį su kitu žmogumi. Dovanoti ir priimti dovaną
reiškia pripažinti abipusį ryšį, kuris yra būdingas
kiekvienam socialiniam ryšiui. Dovanoje atsispin-
di Dievo meilė, pasiekusi viršūnę Jėzaus įsikūniji-
me ir Šventosios Dvasios išliejime”, – pabrė žia po-
piežius Pranciškus savo žinioje XXVII  Pasaulinės li-
gonių dienos proga ir ragina vaduotis iš uždarumo,
nes vieni su kitais mes esame susieti prigimtiniais
ryšiais,  kuriuos  puoselėdami galime mesti iššūkį
izoliacijai,  skirstymui  į  naudingus, t.y. sveikus ir
išmestinus, t.y. ligonius. Solidarumas tarp žmonių
gali būti toji žaliava, padėsianti kurti ,,rojų” šioje že-
mėje. 

„Dovanai gavote, 
dovanai ir duokite”
JŪRATĖ KUODYTĖ

Atkelta iš 1 psl.

Nors geriausių operos įrašo laurai
ir ,,Grammy” statulėlė atiteko kitiems
šios kategorijos nominantams (,,The
(R)Evoliution of  Steve Jobs” koman-
dai), tačiau lietuviai gali didžiuotis. Jau
vien tokio prestižinio renginio nomi-
nacijos suteikimas parodė, jog mūsų
tautiečiai atsidūrė tarp pasaulio ge-
riausiųjų. 

Juk ,,Grammy” muzikos apdova-
nojimai atitinka kino pasaulyje ne-
pra lenkiamus ,,Oscar”.

Prieš ,,Grammy” ceremoniją Lie-
tuvos Respublikos generaliniame kon-
sulate Los Angeles apsilankę Vilius ir
Aleksandra Kerai net porą valandų
kalbėjosi su konsulato darbuotojais
apie muziką, įrašų užkulisius, raudo-
ną kilimą ir Los Angeles lietuviškąjį
gyvenimą. 

,,Vienas didžiausių mūsų konku-
rentų – opera apie ‘Apple’ vadovą a. a.
Steve Jobs. Čia labai įdomi naujiena.
Suprantama, kad apie jį yra sukurti
meniniai ir dokumentiniai kino fil-
mai, bet opera…”, – pokalbio metu sa -
kė svečiai. Jie tarsi iš anksto numatė
tolimesnę įvykių eigą – ir iš tiesų nesu -
klydo. 

Vilius ir Aleksandra Kerai pasa-
kojo, kad daugiausia operos įrašų da-
roma koncertuose, tačiau jų ,,Rigolet-
to” yra prodiuserinis įrašas, padarytas

studijoje. O tai yra kur kas sudėtin-
gesnis ir brangesnis variantas. 

,,Pati opera įdainuota per dvi sa-
vaites. Du mėnesius užėmė pasirengi-
mas įrašui. ‘Post-production’ (įrašo
tvarkymas) užtruko daugiau kaip pu-
santrų metų” – solidaus įrašo nema-
tomąją pusę atskleidė garso režisieriai

ir prodiuseriai. Jiems teko garbė dirb-
ti su šviesaus atminimo D. Hvoros-
tovski ir kylančia JAV operos žvaigž-
de sopranu Nadine Sierra.

,,Grammy” apdovanojimai buvo
pradėti transliuoti sekmadienį, 5 val.
p. p. Los Angeles laiku per CBS televi-
ziją. Gaila, kad geriausio operos įrašo

,,Grammy” apdovanojimuose – lietuvių viltys

Lietuvių menininkų globėja įvairiuose Hollywoodo renginiuose LR garbės konsulė Dai -
va Navarrette su ,,Grammy” nominantais, atvykusiais į ceremoniją.

LR gen. konsulato Los Angeles nuotraukos

laimėtojai buvo skelbiami pirmoje ap-
dovanojimų dalyje, kuri nėra trans-
liuojama. Vis dėlto, pasaulio muzikos
žvaigždės ir žiūrovai, susirinkę į puoš-
nų renginį, išgirdo Lietuvos vardą. 

Aleksandra ir Vilius Kerai jau
kartą buvo ,,Grammy” nominantų są-
raše – 2014 metais įrašas  ,,Virtuoso
Rossini” su populiariuoju JAV tenoru
Lawrence Brownlee bei Kauni miesto
simfoniniu orkestru buvo nominuo-
tas apdovanojimui klasikinio vokalo
kategorijoje.

LR gen. konsulato Los Angeles ir
,,Draugo”  inf.

Kelias iš LR konsulato Los Angeles į
Lietuvą – ,,tik” 6230 mylių. 
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Atkelta iš 1 psl.

Net stiprėjant neigiamam režimo politikos ver-
tinimui (V. Putino, premjero D. Medvedevo bei visos
vyriausybės reitingai nusiritę iki istorinių že mumų),
kylančioms ekonominėms bei socialinėms proble-
moms, artimoje perspektyvoje stabilumo požymių ne-
simato. V. Putinas visą savo valdymo laikotarpį kūrė
stabilumo iliuziją, todėl Rusijos visuomenė atprato
nuo pokyčių. Dar daugiau – bandymai imtis net bū-
tinų reformų sukelia didžiulį visuomenės nepasi-
tenkini mą. Tokius kaip praėjusiais metais nuo Ra-
miojo vandenyno iki pat euro pinės Rusijos dalies nu-
siritusius mili joninius protestus dėl valdžios pa-
 skelbto pensinio amžiaus ribų pra tęsimo. 

Neatmestina, kad kylantys sun ku mai valdžiai
įgyvendinant savo pla nus, gali priversti Kremlių
imtis jau išbandytų sprendimo būdų – im tis agresy-
vios užsienio politikos veiks mų, vis garsiau kalbėti
apie esą Vakaruose kylančią „rusofobiją”, bū tinybę
Rusijai išsikovoti „priklausančią” pagarbą. Mažai ti-
kėtina, kad V. Putinas švelnins agresyvią užsie nio po-
litiką Vakarų valstybių atžvilgiu ar atsisakys didin-
ti įtaką kaimyni nėse valstybėse. 

Pastebimas Rusijos užsienio politikos, susijusios
su Baltijos šalimis, pokytis. Tikėtina, kad Kremliu-
je bu vo nuspręsta, jog raktas į Baltijos ša lis yra ne Vil-
niuje, Rygoje ar Taline, bet Briuselyje arba kitose di-
džiųjų valstybių sostinėse, todėl ten ir nu kreiptas di-
džiausias dėmesys. Jeigu Ru sijai pavyktų normali-
zuoti santykius su Europos Sąjunga, Baltijos ša lys
arba turėtų švelninti poziciją Ru sijos atžvilgiu, arba
galėtų būti kaltinamos santykių su Rusija griovimu. 

Rusijos žvalgybą domina 
visos gyvenimo sritys

Rusijos žvalgai prisitaiko, išnaudodami nedip-
lomatinę priedangą ir ypač dažnai operacijas prieš
Lietuvą perkelia į Rusiją ar trečiąsias valsty bes.
„Lietuvoje Rusijos žvalgybos tar nybų darbuotojai
arba jų agentai pa sirenka taikinius, juos tiria, už-
mezga pirminius kontaktus, tačiau tolesnį žvalgybinį
darbą perkelia į kitų valstybių teritorijas”, – teigia-
ma ata skai toje. Taip pat pabrėžiama, kad Ru sijoje šni-
pinėjimas kibernetinėje erdvėje sparčiai didėja.
Ataskaitoje pažymima, kad Rusija išnaudoja ki ber-
 netinę erdvę daryti įtaką Vakarų valstybėse vyks-
tantiems politiniams pro cesams, siekia paveikti rin-
kimų rezultatus, sumenkinti visuomenės pasitikėji-
mą demokratinių procesų ir politinės santvarkos pa-
tikimumu.

Žvalgyba teigia, kad, vykdyda mos žvalgybos
veiklą, grupuotės prasiskverbia ne tik į valstybinių
institucijų, bet ir privačių organizacijų ar asmenų in-
formacines sistemas.

Vis tiek jie „išvadavo” Lietuvą

Rusijos politika, nukreipta prieš so vietų okupa-
ciją kovojusį Lietuvos partizaninį judėjimą, menki-
na Lietu vos valstybingumą, o Kremliaus kal ti ni mai

Įvertintos grėsmės nacionaliniam saugumui 

tų. Manipu liuo damas sovietų pergale, Kremlius
siekia pateisinti savo pretenziją kontroliuoti poso-
vietinę erdvę, o prieštaraujančius šiam naratyvui kal-
tina klastojant istoriją ir remiant naciz mą, – ra šoma
grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Tei-
giama, kad pa sinaudodama selektyvia istorijos in-
terpretacija, Rusija siekia paveikti tiek Vakarų,
tiek Lietuvos visuo me nes. 

Dokumente pabrėžiama, kad vie nas iš Rusijos is-
torijos politikos prio ritetų Lietuvoje yra Sovietų Są-
jungos pergalės ir paveldo įamžini mas. „Šiam tiks-
 lui Rusija vykdo isto rijos
politikos projektus, juos
aktyviai populiarina,
ypač stengdamasi įtrauk-
ti jaunimą”, – teigiama
pažymoje. Šią veiklą įgy-
vendina Lietuvoje rezi-
duojančių Rusijos diplo-
matų ko ordinuojami so-
vietų veteranus ir Ru si-
jos tėvynainius vieni-
jančių organizacijų ly-
deriai. 

„Jie kasmet gegužės
9 d. Vilniuje ir Klaipėdo-
je organizuoja sovietų
pergalei skirtas ‘Nemir-
tingojo pulko’ (rus. „Be-
ssmertnyj polk”) akci-
jas, ku rių dalyviai neša
Antrajame pasauli niame
kare dalyvavusių arti-
mųjų nuotraukas”, – ra-
šoma ataskaito je. Grės mių vertinime kaip Rusijos in-
formacinių karų taikinys išskiriamas prieš sovietų
okupaciją kovojęs Lietuvos partizaninis judėjimas.
Par tizanai yra vienas pagrindinių Ru si jos istorijos
politikos taikinių, nes pa nei gia Kremliaus propa-
guojamo isto rijos naratyvo klišes apie teigiamą so-
 vietų įtaką Lietuvos raidai. Pa brė žiama, kad Lietu-
vos Seimui 2018 m. paskelbus vieno Lietuvos parti-
zani nio judėjimo lyderių A. Ramanausko-Vanago me-
tais, Rusijos propagandistai dar labiau sustiprino šią
veiklą. „Dėl tų pačių priežasčių labai neigia mą
Kremliaus reakciją sukelia Lie tuvos siekiai teisiškai
įvertinti sovietų okupacijos nusikaltimus prieš Lie-
tuvos gyventojus bei reikalavimai Rusijai atlyginti
žalą už sovietų okupaciją”, – sakoma dokumente. 

Domimasi išeivija

Į „Draugo” žurnalisto klausimą, ar Rusijos
žvalgybos institucijos do misi lietuvių išeivija, lie-
tuviais, gy ve nančiais užsienyje, ypač JAV, VSD va-
do vas at sakė: „Be abejo, kad domina. Ir tokius atvejus
fiksuojame. Yra pra ne šama tam tikrų dalykų. Domi -
ma si jų gyvenimu, bandoma verbuoti, kad dirbtų
prieš Lietuvą. Taip, tokių fak tų yra”, – sakė D. Jau-
niškis.

Sausio tryliktosios byla

Rusijai grasinant baudžiamosio mis bylomis,
Lietuvos tarnybos ėmė si priemonių apsaugoti Sau-

sio 13-osios bylą tiriančius pareigūnus, – sako VSD
vadovas Darius Jauniškis. Paskelbtoje kasmetinėje
žvalgybos tarnybų ataskaitoje nurodoma, kad Ru  sija
gali imtis provokacijų prieš valdžios ir teisėsaugos
institucijų pareigūnus, susijusius su Sausio 13-
osios byla. Anksčiau dar Seimo na cionalinio sau-
gumo ir gynybos ko mi teto vadovas Vytautas Bakas
yra tvirtinęs, kad Rusija Sausio 13-osios bylos pa-
reigūnams – tyrėjams, proku rorams, teisėjams – ban-
do sukurpti baudžiamąsias bylas.  Jis teigė, kad
šiems pareigūnams gali prireikti valstybės pagalbos.

Lietuvai istorijos klastojimu ir nacizmo rėmimu la-
bai efektyviai for muoja Lietuvos kaip priešo įvaizdį
Rusijos visuomenėje. Ataskaitoje apie grėsmes na-
cionaliniam saugumui pažymima, kad Rusijos isto-
rijos politika tapo vienu iš svarbiausių Kremliaus
konfrontacinės strategijos ir ideologijos instrumen-

Rusijos teisėsauga dar pernai liepą paskelbė iškėlusi
by las Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinė-
jantiems Sausio 13-osios bylą. Vilniaus apygardos tei-
smas nuo sprendį Sausio 13-osios byloje skelbs va-
sario 18 d. Joje – daugiau kaip 60 asmenų kaltinami
karo nusi kaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui,
dauguma jų teisiami už akių, nes negyvena Lietu-
voje. 

Kinija

VSD direktorius D. Jauniškis tei gia, kad Kini-
jos žvalgybų veikla pa siekė tokią ribą, kai apie tai
Lietuvos visuomenė jau privalo būti informuojama.
Lietuvos žvalgyba fiksavo Kini jos žvalgybų verba-
vimo atvejus, todėl Lietuvos piliečiai turėtų būti itin
at sargūs, gavę pasiūlymų iš Kini jos.  „Su  nerimti
reikėtų, jei asmuo kvie čiamas į Kiniją, kai jam ap-
mokama kelionė, mokymai ir kitos išlaidos, orga-
nizuojamos pramogos, siūlomas papildomas uždar-
bis už ekspertines įžvalgas ar konsultavimą”, – tei-
 gė D. Jauniškis. Jo teigimu, Lietuvoje Kinija la-
biausiai suinteresuota susi siekimo ir energetikos
sektoriais. 

Anot ataskaitos, Lietuvoje veikia dvi Kinijos
žvalgybos tarnybos – Vals tybės saugumo ministerija
ir Ka ri nės žvalgybos direktoratas. Kinijos žvalgyba
taip pat siekia, kad Lietuva neremtų Tibeto ir Tai-
vano nepriklausomybės bei nekeltų šių klausimų
tarptautiniu lygiu. Lietuvos institucijos progno-
zuoja, kad ilgalaikėje perspektyvoje Kinijos žval-
gybinė veikla Lietuvoje plėsis.

Rusijos propagandinių žiniasklaidos priemonių taikinys Lietuvoje 2018 metais – pokario ginkluotas rezistencijos judėjimas.

Lietuvos teritorijoje rastas su Rusija siejamas žvalgybinis BSA,
galintis blokuoti net palydovinį ryšį.

V. Putino virėju vadinamas Rusijos oligarchas J. Prigožinas (antras iš d., vienintelis ne su
karine uniforma) dalyvauja 2018 m. lapkričio 9 d. susitikime su karine delegacija iš Libi-
jos.                                       VSD ir AOTD nuotraukos



2019 VASARIO 12 D., ANTRADIENIS DRAUGAS4

CHICAGO, IL

TELKINIAI

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Neseniai išleista profesoriaus Giedriaus Subačiaus mo-
nografija apie žymųjų lietuvių istoriką, rašytoją ir švie-
tėją Simoną Daukantą, pavadinta „Simono Daukan-
to Rygos ortografija (1827–1834)”, sudomino nemažai
Čikagos lietuvių. Į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
surengtą jos pristatymą susirinko gražus būrys Lie-
tuvos ir  jos kalbos istorijos mylėtojų. 

Geriausiu S. Daukanto kūrybos ir raštų tyri-
nėtoju laikomas prof. G. Subačius yra per-
skaitęs ir atidžiai ištyrinėjęs nemažą dalį iš-

likusio turtingo rankraštinio šio rašytojo palikimo.
Daugiausiai dėmesio jis skyrė rankraščiui „Istori-
ja žemaitiška”. O tyrinėdamas šio veikalo kalbą ir
ypač rašybą, padarė nemažai įdomių ir svarbių at-
radimų, apie kuriuos papasakojo muziejuje į mo-
nografijos pristatymą susirinkusiems klausyto-
jams. 

XIX a. rašyba – tarsi rašančiojo DNR 

Svarbiausias G. Subačiaus atradimas keičia
iki šiol turėtas žinias apie „Istorijos žemaitiškos” pa-
rašymo datą. Buvo manoma, kad ją S. Daukantas pa-
rašė gyvendamas Rusijoje, apie 1838 metus. Tačiau
G. Subačius nustatė, kad „Istoriją žemaitišką” S. Dau-
kantas pabaigė rašyti gyvendamas dar Rygoje, apie
1834 metus. Tokią išvadą padiktavo S. Daukanto la-
bai įvairavusios rašybos bei kai kurių knygos pa-
rašymo aplinkybių tyrinėjimas. 

„Anksčiau, iki bendrinės kalbos įsitvirtinimo
XIX a. antrojoje pusėje, rašyba turėjo individualių
bruožų. Iš rašybos būdavo galima spėti, kieno teks-
tas prieš akis: Jurgio Pabrėžos ar Jurgio Pliaterio,
Simono Stanevičiaus, ar Simono Daukanto. Rašyba
buvo kaip DNR – unikalus asmens kodas. Maža to –
kartais ir to paties autoriaus rašyba buvo įvairi, skir-
tingais kūrybos etapais įgaudavo naujų bruožų.

Balzeko muziejuje –
rimti pokalbiai 
apie S. Daukantą

Tokia rašyba – tarsi nestabili, mutuojanti DNR. Ir
kaip tik tokia ypatinga įvairove pasižymėjusi buvo
Simono Daukanto (1793-1864) ortografija”, – rašo G.
Subačius savo knygos pratarmėje. Apie tai kalbėda-
mas muziejuje susirinkusiems klausytojams, auto-
rius „margą”, nesunormintą S. Daukanto rašybą pa-
lygino su įvairiaspalviais pievų žiedais. 

Iš tiesų, apie lietuvių kalbos, o ypač jos rašybos
istorines įdomybes tą vakarą Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje buvo galima išgirsti iki šiol ne-
 girdėtų dalykų. Juk ne kiekvienas žinojo, kad mūsų
tautos šviesuolis S. Daukantas savo veikaluose mėgo
rinktis skirtingus tam tikrą  garsą nusakančius
ženklus. Kai kuriuos net pats yra sukūręs ar nusi-
žiūrėjęs iš kitų kalbų. Tai ir įvairūs brūkšneliai, sto-
geliai virš raidžių, žymintys ilguosius ar nosinius gar-
sus, įvairuojantis dvibalsių rašymas ir t.t.  Vilniaus
universiteto profesorius Aleksas Girdenis (1937 – 2011)
S. Daukanto rašybą yra pavadinęs „siaubingai su-
jaukta”. S. Daukanto amžininkai jį kritikavo, saky-
dami, kad jo rašyba yra neperskaitoma.

Tačiau būtent tokia nenusistovėjusi ortografijos
sistema yra labai įdomi buvusiam A. Girdenio stu-
dentui, S. Daukanto raštų tyrėjui prof. G. Subačiui.
Ji profesoriui teikia daug informacijos apie švietė-
jo gyvenimo filosofiją, rašymo tikslus, o taip pat apie
jo gyventą laikmetį.  

S. Daukanto raštai – Lietuvos 
politiniams tikslams

Šiais griežtai sunormintos ir vis tebenormina-
mos lietuvių kalbos vartojimo laikais buvo įdomu iš-
girsti G. Subačiaus prielaidą, kad S. Daukanto gy-
ventu istoriniu laikotarpiu rašybos (ortografijos, t.
y. visuotinai pripažintos kalbos žodžių rašymo sis-
temos – red.) įvairovė galėjo būti laikoma kalbos tur-
tingumo ženklu. 

Žąsies plunksna tobulu dailyraščiu savo rank-
raščius rašęs S. Daukantas tarsi eksperimentavo, ban-
dydamas išsiaiškinti, kaip raidės veikia raides ir to-
kiu būdu ieškojo lietuvių kalbos grafinės harmoni-
jos.

Knygos autorius teigė, kad žemaičių tarme ra-
šiusiam S. Daukantui buvo svarbu lietuvybės poli-
tika. Jis savo solidžios apimties rankraščiais stengėsi
parodyti pasauliui, kokia didinga yra Lietuvos isto-
rija, o kartu ir pati Lietuva, turinti savo lietuvių kal-
bą, kuria rašomi štai kokie istoriniai ir moksliniai
veikalai. Daukantas pirmasis savo raštuose panau-
dojo žodį „valstybė”, taip pat mėgdavo aiškinti įvai-
rių žodžių kilmę, kartais net pats sukurdamas įtiki-
namą pasakojimą apie tai, kaip vienas ar kitas žodis
atsirado. 

pasaulinio karo metu S. Daukanto ranka rašyti raš-
tai galėjo būti vokiečių susprogdinti kartu su Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutu – traukda-
miesi vokiečiai pastatą buvo užminavę. Tačiau vis-
ką nulėmė aplinkybės – aukšto rango vokiečio ka-
rininko pavardė buvo Didžiul (greičiausiai, jis buvo
kilęs iš Mažosios Lietuvos), gal būtent todėl lietuvių
maldavimas nesprogdinti istorinio statinio, kuriame
buvo saugoma daug vertingų rašytinių mūsų tautos
paminklų, buvo išgirstas.

Kiek metų G. Subačiui prireikė perskaityti, iš-
tyrinėti, suklasifikuoti ir aprašyti S. Daukanto „Is-
toriją žemaitišką” bei jo Rygos periodą? Šiam darbui
autorius paskyrė ketverius metus. Prieš pradėdamas
darbą, jis važiavo į Žemaitiją mokytis žemaičių tar-
mės, kad galėtų suprasti S. Daukanto raštų kalbą. Ko-

Po paskaitos – G. Subačiaus autografas. 

S. Daukanto raštų lemtis – išlikti 

Reikia pripažinti, kad gana specializuotą moks-
linę monografiją jos autorius G. Subačius į renginį
susirinkusiems klausytojams pristatė įdomiai ir
nenuobodžiai – kartais leisdamasis į įvairius isto-
rinius ekskursus, susijusius su S. Daukanto gyve-
nimu ir jo raštais. Tikriausiai nedaugelis buvo at-
kreipę dėmesį į tai, kad ant lietuviškų 100 litų bank-
noto buvo ne tik S. Daukanto portretas, bet ir jo ran-
ka rašyto sakinio apie gintarą faksimilė – paskaitos

kiu būdu profesorius skaitė, analizavo bei lygino su-
dėtinga rašyba išguldytos „Istorijos žemaitiškos”
rankraštį? Tam visai nereikėjo valandų valandas
kūprintis rankraščių archyve ir kvėpuoti dulkes. „Aš
nufotografavau visus rankraščio puslapius ir dirbau
tyrinėdamas tas  fotografijas”, – sakė G. Subačius. 

Knygos pristatymo vakarą atsakydamas į ren-
ginio svečių klausimus, profesorius  atskleidė, kad
S. Daukanto raštų tyrinėjimo darbus tęsia ir dabar
jau ėmėsi studijuoti mūsų tautos šviesuolio gyvenimo
Peterburge metu parašytus rankraščius. 

metu ji buvo pademonstruota ekrane. 
O ko verta S. Daukanto raštų išlikimo istorija:

pirmoji jų saugotoja buvo švietėjo sesers Anastazi-
jos Kaunackienės šeima. Visi rankraščiai, kurie
svėrė apie 370 kilogramų, buvo saugomi  aštuoniose
skryniose. Vėliau, 1911 metais, šis archyvas buvo per-
duotas Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje.  Antrojo

Muziejaus direktorės Ritos Janz įžanginis žodis.

Renginio dalyviai įdėmiai klausėsi pasakojimo apie S. Daukanto rašybos įvairovę.             Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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Balandžio 3 d. Kaune – tarptautinis pa-
sirodymas – Amerikos lietuviams jau
pažįstamo lietuviško miuziklo „Žygi-
manto Augusto ir Barboros Radvilaitės
legenda” „nauja” premje ra (kompozi-
torius – Kipras Maša naus kas, libreto au-
torius – Romas Li leikis, režisierė-cho-
reografė – Anže lika Cholina, scenogra-
fas – Marijus Jacovskis, kostiumų daili-
ninkas – Juozas Statkevičius, prodiuse-
rinė kompanija – „Promostar”). Pirmą
kartą Lietuvos scenoje prie Lietuvos
trupės prisijungs tituluotas meno an-
samblis „Dainava” iš Čikagos. Dėl šio va-
karo į „Žalgirio” areną iš Ame rikos atvyks
net 60 dainininkų.

„Spektaklis taps ne tik simboliniu
lietuvius šiapus ir anapus At-
lanSto jungiančiu tiltu, bet ir

tikru bendru darbu, kurį išvysti galės
tūkstančiai žmonių. Projekto  tikslas –
priminti visiems, kad esame vienos ša-
lies vai kai. Ir nebereikėtų mūsų skaldyti
į ‘čia’ ir ‘ten’, nereikėtų matuotis patrio -
tiškumo mastais ar gerovės koeficien-
tais. Visus mus jungia meilė savo Lie-
tuvai ir tą vakarą mes tai darbais pa-
rodysim drauge atlikdami ... istori nį

miuziklą ‘Žygimanto Augusto ir Bar-
boros Radvilaitės legenda’”, – sakoma
organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Tą vakarą daug kas bus pirmą kar-
 tą: Lietuvoje miuziklo scenoje pa sirodys
tokio dydžio trupė; trupė bus jungtinė;
artistų iš JAV scenoje bus daugiau nei
iš Lietuvos; pirmą kartą tokio dydžio
choras miuzikle Lietu vo je dainuos gy-
vai. 

Išskirtiniai žodžiai skirti „Daina -
vos” ansambliui: „Galėtume įrodinė ti,
kuo šis miuziklo ‘Žygimanto Au gus to ir
Barboros Radvilaitės legenda’ parody-
mas bus išskirtinis ir ne turintis ana-
logo, tačiau už skaičius ir trupės dydį
svarbiau tas įspūdis, kurį palieka kū-
rinys su ‘Dainavos’ choru. Jis – tarsi bri-
liantas, kurį staiga apšviečia itin ryški
šviesa”, – sakoma organizatorių pra-
nešime.

Šis miuziklas kartu su „Daina vos”
choru pernai  jau  buvo parodytas žiū-
rovams Čikagoje. „Jėga ir gy vastis, ku-
rią miuziklui suteikė ‘Dai navos’ choras,
nustebino ne tik publiką, bet ir pačią
trupę bei choristus. Nors buvo svars-
toma kurį laiką miuziklo neberodyti,
bet po  sėkmingų gastrolių Čikagoje
buvo nuspręsta, kad  dar bent vieną kar-
tą Lietuvos  žmonės turėtų išvysti neį-

GRETA GUOGAITĖ, 
GABIJA VYŠNIAUSKAITĖ

Sausio 23–27 dienomis Brazilijoje vyko
XXII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo su-
važiavimas, kuriame dalyvavo užsienio
lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Vo-
kietijos ir Kanados. Renginyje dalyva-
vo ir Brazilijos bei Urugvajaus Lietuvių
Bendruomenių praktikantai (LB), at-
vykę iš Lietuvos. 

Sausio 23 d. suvažiavimas prasi dė-
jo atidarymo švente, kurios metu
sveikinimo žodžius tarė Lietuvos

Res publikos generalinė konsulė San
Pau le Laura Tupė, Lietuvos vyskupų
kon ferencijos delegatas užsienio lie-
tuviams katalikams prelatas Ed mun-
 das Putrimas ir Brazilijos lietuvių
jau nimo sąjungos pirmininkė Laima
Zizas. 

Kitą rytą suvažiavimo programa
prasidėjo diskusija apie Lietuvos ir lie-
tuvybės reikšmę dalyviams bei jų šei-
moms, taip pat diskutuota apie jų įsi-
traukimą į savo miesto Lietuvių Ben-
druomenės veiklą. Po diskusijos vyko
prelato E. Putrimo paskaita apie drą-
są ir jos reikšmę saugant ir puoselėjant
lietuviškas tradicijas, kalbą ir kultūrą.
Suvažiavimo dalyviai taip pat vyko į
ekskursiją San Pau le, kurioje turėjo ga-
limybę pamatyti Ibirapuera parką ir
modernaus meno bei Afrikos kultūros
muziejus, kurie padėjo susipažinti su
Lietuvoje mažai žinoma kitų tautų

migracijos istorija.
Sausio 25 d., penktadienį suvažia -

vimo dalyviai išvyko į užmiestyje esan-
tį pastatų kompleksą „Lituani ka”, ku-
ris vadinamas lietuviška oaze Brazili-
joje. Didžioji dalis „Lituani kos” namų
pri klauso lietuvių kilmės šeimoms,
čia yra nedidelis vienuolynas ir koply -
čia, seniau organizuotos skautų sto vyk-
los. „Lituanikos” aplinka stengiamasi
atkartoti lietuviškus kraštovaizdžius –
čia, pušyne vyko sporto varžybos ir ta-
lentų vakaras, kurio metu dalyviai
vieni kitus stebino iš radingais pasi-
rodymais: vaidinimais, sutartinėmis,
lietuviškomis daino mis ir šokiais bei
magijos pa sirodymais.

Šeštadienis prasidėjo nuo braziliš -
ko medelio sodinimo iškilmių. Kiek-
 vienas dalyvis bėrė lietuvišką že mę,
kurią užsienio lietuvių bendruome-
nėms Lietuvos šimtmečio proga atsi-
untė projekto „Laisva že mė” atstovai.
Po iškilmių vyko prelato E. Putrimo at-
našautos Mišios,  kurių metu buvo at-
kreiptas dėmesys ir į ekologijos temą,
glaudžiai susijusią su ryte pasodintu
medžiu, skatinančiu prisiminti eko-
logines problemas, ypač aktualias Bra-
zilijoje.

Dienos programa buvo tęsiama
LR konsulės San Paule L. Tupės skai-
toma paskaita apie protokolą ir rengi-
nių organizavimą bei LR garbės kon-
sulo Carlos Levenstein paskaita apie ly-
derystę. Vakare praktikantai iš Lietu-
vos, atliekantys praktiką San Paulo ir
Montevidėjaus LB, suorganizavo isto-

Amerikos lietuvių 
jaunimas rinkosi San Paule

„Dainavos” laukia 
legendinė kelionė

rinį žaidimą apie knygne šius. Šia veik-
la buvo siekiama supa žindinti dalyvius
su svarbiu Lietuvos istorijos momen-
tu, leidžiant patiems išbandyti knyg-
nešio vaidmenį.

Suvažiavimo uždarymo šventėje
įteikti apdovanojimai ir skirtos no-
minacijos dalyviams. Renginys buvo
oficialiai uždarytas, tikintis vėl susi-
tikti kitais metais Argentinoje vyk-
siančiame suvažiavime arba kituose
renginiuose, puoselėjančiuose lietu-

viškumą.
XXII Pietų Amerikos lietuvių jau-

nimo suvažiavimo organizatoriai ir
dalyviai yra dėkingi Lietuvių Fon dui
Čikagoje už jų nuolatinę ir dosnią  fi-
nansinę paramą.

Greta Guogaitė – praktikantė Montevi-
dėjaus Lietuvių Bendruome nėje.

Gabija Vyšniauskaitė – praktikantė
San Paulo Lietuvių Bendruomenėje.

tikėtinai gyvybingą miuziklą su ‘Dai-
navos’ choru”, – pri sipažįsta organiza-
toriai. – „Daina vos” choras pagal vo-
kalinio meistriš kumo lygį gali drąsiai
vadintis profesionaliu. Be to, choristai
puikiai su sitvarkė su užduotimis, ne tik
dainuoti, bet ir vaidinti. Buvo nuosta-
bu matyti, kaip jie iki smulkmenų su-
derino judesius, kaip apgalvotai ir at-
sakingai žiūrėjo net į menkiausią reži-
sierės Anželikos Cholinos nuro dymą”.

Anot „Dainavos” vadovo Dariaus
Polikaičio, choristai su džiaugsmu priė-
mė kvietimą prisijungti prie miuziklo:
„Pirmiausia – tai nuosta bus kūrinys,
apie kurį garsas iš Lie tuvos atsklido net
iki mūsų. Be to, mums – didelė garbė
būti vienoje scenoje su tokio lygio pro-
fesionalais. O dainuoti pačioje Lietuvoje
– svajonės, apie kurią net garsiai ne-
drįsdavome prasitarti, išsipildymas”, –
sako ansamblio vadovas.

Priminsime, kad „Dainava” gy-
 vuoja jau 74 m. Meno ansamblis susi-
būrė 1945 m. Hanau pabėgėlių stovyk-

loje Vokie tijoje. Ansamblio steigėjai –
lietuviai tremtiniai, pasitraukę į Va-
karus so vietams okupuojant Lietuvą.
1950 m., daugeliui narių emigravus į
JAV, ansamblis vėl susibūrė Čikagoje.
Šiandieninė „Dainava” – brandus ir kas-
met atsinaujinantis choras, buriantis
per 60 įvairaus amžiaus, profesijų ir po-
mėgių, įvairių imigracinių „bangų”
atstovus. 

Kaune choras pasirodys su visa ti-
tuluota miuziklo trupe: Mantu Jan ka-
vičiumi (Žygimantas Augustas), Benu
Jankavičiumi (Žygimantas Au gustas
vaikystėje), Kostu Smoriginu (ponas
Tvardovskis), Karina Krysko (Barbora
Radvilaitė), Jeronimu Mi liu mi (Radvi-
la Juodasis), Tadu Juod snukiu (Radvi-
la Rudasis), Gitana Pečkyte (Bona Sfor-
ca), Roku Spalins ku (Žygimantas Se-
nasis), Rafailu Karpiu (rūmų juokda-
rys), Dominyku Vaitiekūnu (rūmų juok-
darys) ir A. Cholinos šokio teatru. 

„Draugo” inf.

Sodinant medelį įberta ir lietuviškos žemės.

PALJS XXII suvažiavimo dalyviai. Prel. E. Putrimo nuotraukos
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IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

JURITA GONTA

Dar vis besistengdama priprasti prie esamo laiko ir be-
sigydydama per stiprų odos įdegį, sulaukiau pasi-
ūlymo iš „Draugo” redakcijos pasidalinti atostogų
įspūdžiais iš tolimosios Australijos. Nesvietiškai be-
siilgėdama kengūrų šalies pamaniau, jog bus smagu
ir man pačiai prisiminti įspūdžius ir jais su skaityto-
jais pasidalinti.

Taip, Australija, mano nuomone, yra verta to-
limo skrydžio ir ganėtinai aukštų kainų. Ilgai
puoselėjau svajonę ten apsilankyti. Jau nuo

mokyklos laikų norėjau savo akimis pamatyti geog-
rafijos vadovėliuose aprašytą ir pavaizduotą tik
šiai šaliai būdingą fauną: koalas, kengūras, echidnas
ir ančiasnapius. Taigi atidėjusi visas artimesnes ir
patogesnes keliones į šalį, nutariau pagaliau ten nu-
vykti. Sūnaus kalėdinės atostogos mokykloje nulė-
mė kelionės laiką. Taip pat norėjosi pabėgti nuo Či-
kagoje tvyrojusio šalčio, rutinos, rūpesčių ir darbų,
ypač tuomet, kai Australija džiaugėsi neseniai pra-
sidėjusia vasara. 

Į kengūrų šalį visa šeima išvykome gruodžio pa-
baigoje ir ten praleidome beveik dvi savaites. Kadangi
šią svajonę puoselėjau ilgą laiką, tai jau seniai buvau
susidėliojusi kelionės maršrutą. Norėjosi pamatyti

be galo daug: aplėkti pietinę pakrantę, nušokti į Aust-
ralijos viduryje esančią Uluru uolą, na, ir iš ten nu-
vykti prie Didžiojo barjerinio rifo panardyti. Be-
planuodama supratau, kad taip galima likti dorai nie-
ko nepamačiusi. Taigi apsisprendžiau šios kelionės
metu apsiriboti pietrytine Australijos pakrante.

Pirma stotelė – Sydney

Sydney mus pasitiko vasarišku karščiu, spigi-
nančia saule ir mase turistų. Apsistojome viešbutyje,
esančiame Darling Harbour, kuris priminė Čikago-
je esantį Navy Pier. Ten visas uostas yra nusėtas res-
toranų, muziejų ir parduotuvių. Būtent Darling
Harbour didžiuojasi daugybe muziejų. Ten apsilan-
kėme garsiame Sydney akvariume (Sea Life Sydney
Aquarium), jūrų muziejuje (Sydney Maritime Mu-
seum) bei netoliese esančiame aukščiausiame Syd-
ney pastate – Sydney bokšte (Sydney Tower Eye). Ka-
dangi apsigyvenome miesto centre, tad jau pirmą va-
karą grožėjomės Sydney operos (Sydney Opera Hou-
se) ir Sydney tilto (Sydney Harbour Bridge) pano-
rama. Prie pat esantys Karališkieji botanikos sodai
(Royal Botanical Gardens) nustebino įspūdinga flo-
ra ir fauna, prisėsti kviečiančiais suoleliais ir nuo-
stabiai išpuoselėta žole.

Sydney praleidome savaitę. Jį įsimylėti buvo be
galo lengva. Miestas pasirodė labai patogus, žalias,

Nebijokite svajoti drąsiai!
Įspūdžiai iš kengūrų šalies

Tidbinbilla Nature Reserve – laukinio gyvenimo platybės.                                                                                  Autorės nuotraukos

Jurita prie gražiojo Sydney Harbour Bridge.

Jurita, Dominykas ir Ramūnas Featherdale Wildlife Park. Visi vasaros smagumai – Dominykas Manly paplūdimyje.
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švarus ir draugiškas. Netgi mano pa-
auglys sūnus stebėjosi, kokie draugiš-
ki ir linksmi yra šios šalies žmonės. O
ir pats miestas yra suplanuotas taip,
kad žmonės juo mėgautųsi. Miesto
parkai yra nusėsti vietinių gyventojų
ir turistų, sumaniusių pailsėti palmių
šėšėlyje ir beskanaujančių priešpie-
čius. Tikrai lengva suprasti, kodėl šis
miestas jau daugelį metų yra renkamas
vienu geriausiai gyventi pasaulyje
miestų. Atrodo, kad čia yra fantastiškai
sutvarkytas poilsio ir darbo balansas. 

Atskiro dėmesio nusipelno Sydney
paplūdimiai. Garsiausias iš jų – Bon-
di paplūdimys yra pasiekiamas auto-
busu iš visų miesto vietų. Šis paplū-
dimys yra visuomet sausakimšas. Tai
yra vieta save parodyti ir į kitus pasi-
žvalgyti. Nors nesvietiškai šaltas van-
duo ir masės žmonių man didelio įspū-
džio nepaliko, to negalėčiau pasakyti
apie pasakiško grožio Manly paplūdi-
mį. Į šį paplūdimį patekti galima kel-
tu iš Sydney uosto (Circular Quay). Ke-

lionė trunka apie pusvalandį, kurios
metu atsiveria nuostabūs vaizdai į
Operos rūmus bei Sydney tiltą. Manly
miestelyje esančiame Manly paplūdi-
myje yra visai kitokia atmosfera, nei
jaunimo pamėgtame Bondi paplūdi-
myje. Čia kur kas daugiau šeimų su
vaikais, banglentininkų ir vietinių gy-
ventojų nei turistų. Būtent čia mano sū-
nus ir pabandė plaukti banglente, ku-
rią išsinuomoti galima tiesiog paplū-
dimyje. 

Gilyn į žemyną

Sydney palikome daug pamatę ir
stipriai įdegę. Tolimesnis kelionės
maršrutas mus vedė į Mėlynuosius
kalnus (Blue Mountains). Išsinuomoję
mašiną ir bandydami perprasti vietinio
eismo ypatumus, priešinga kelio puse
išriedėjome iš Sydney. Prieš pasiekda-
mi Mėlynuosius kalnus, sustojome ap-
lankyti Featherdale Wildlife Park, kur

maitinome kengūras, grožėjomės koa-
lomis ir echidnomis. Žinant parko da-
romą naudą gyvūnų apsaugai, pama-
tyti daugumą Australijos unikalių gy-
vūnų buvo svajonių išsipildymas. 

Vakarėjant pasiekėme Mėlynuo-
sius kalnus, kurie priminė Tennessee
esančius Smoky Mountains. Kerintis
vaizdas, mieli ir labai meniški mies-
teliai kalnuose dvelkė poilsiu ir ra-
mybe. Kelias dienas praleidome vaikš-
čiodami po kalnus, lankydami ten
esančius krioklius, žavėdamiesi stul-
binančia augmenija ir žaluma.

Paskutinė kelionės atkarpa buvo ke-
lionė į Australijos sostinę Canberra ir į
pietus nutolusį Tidbinbilla rezervatą
(Tidbinbilla Nature Reserve). Ši kelionės
dalis buvo pasirinkta neatsitiktinai.
Mat besidomint, kur galima pamatyti
kengūras laisvėje, visi keliai rodė į Can-
berra ir pietinę Australijos dalį. Besi-
grožėdami Australijos parlamento rū-
mais ir bekopdami į Mount Ainslie kal-
ną, pagaliau pamatėme kengūras. Pa-

sirodo, kad tikra
tiesa, jog kengū-
ros čia gyvena
pačiame mieste.
Canberra pasi-
rodė labai švarus
ir tvarkingai su-
planuotas mies-
tas. Nors šalies
sostinė atrodė
tuštoka, ypač po
turistų aplipto
Sydney, bet be-
galės parkų, ku-
riuose šokinėja
kengūros ir čiul-
ba papūgos, bei
žmonių draugiš-
kumas tikrai pa-
kerėjo.

Būtent ke-
lionė kitą dieną į Tidbinbilla rezerva-
tą atvėrė akis ir parodė tikrąją Aust-
ralijos laukinę gamtą. Kengūrų pulkai,
netoliese vaikščiojantys emu, ežeruo-
se plaukiojantys ančiasnapiai bei me-
džiuose tupinčios koalos tikrai buvo ke-
lionės po Australiją kulminacija.

Verta paminėti, kad visos kelionės
metu nemačiau nei gyvačių, nei vorų,
nei ryklių, nei kitų bauginančių gy-
vūnų, nors ženklų, įspėjančių apie
juos, apstu visur. Atvirkščiai – pakelė-
se besiganančių avių pulkai, šokinė-
jančios kengūros, besišypsantys ir ne-
apsakomai šilti žmonės neabejotinai
lengvai leido suprasti, jog ši šalis yra
išskirtinė. Tad atėjus kelionės pabaigai
su ašaromis akyse, bet su priesaika šir-
dyje sugrįžti palikau Australiją ir grį-
žau į rekordinio šalčio sukaustytą Či-
kagą. Na, o čia ir dabar svajonės išsi-
pildymo džiaugsmo prisotinta širdis
nori rėkti – NEBIJOKITE SVAJOTI
DRĄSIAI!

Ramūnas, Dominykas ir Jurita Mėlynųjų kalnų fone. Šis vaizdas at-
mintyje išliks ilgam.

Garsieji Sydney operos rūmai vakarėjant. ,,Sea Life” akvariumo įdomybės.

LORETA RIPSKYTĖ

Joniškio krepšinio muziejus nuo šiol
išsiskirs ant sienos pritvirtintu di-
džiuliu stilizuotu kamuoliu su įra šyto-
mis Lietuvos krepšinio reikšmin-
giausiomis pergalėmis. Praėjusią sa-
 vaitę jis atidengtas dalyvaujant ne tik
joniškiečiams, bet ir buvusiam Lie tu-
 vos rinktinės vyriausiajam treneriui
Antanui Sireikai. Kamuolys, praėju-
siais metais pritarus Joniškio rajono
tarybai, buvo patvirtintas ir kaip šimt-
mečio simbolis rajone, nes kitokių šiai
reikšmingai datai skirtų projektų ne-
atsirado.

Prieš atidengiant beveik keturių
metų skersmens kamuolį su
garsiausiomis Lietuvos krep-

šinio šimtmečio pergalėmis ir įrašu
„Atkurtai Lietu vai 100”, susirinku-
sieji, pasipuošę tri spalviais šalikais,
mojuodami trispalvėmis vėliavėlė-
mis, sugiedojo valstybės himną. Per-
kirpti juostelę pakviesti rajono Sa-
vivaldybės vado vai ir 2003 metų Eu-
ropos krepšinio čempionės, Lietu-
vos krepšinio rinktinės vyriausiasis
treneris A. Sireika.

Svečias, tardamas sveikinimo
žo dį, ragino joniškiečius nebūti per-
nelyg kukliems ir didžiuotis, kad
turi vienintelį Lietuvoje ir jau pa-
saulyje žinomą Krepšinio muziejų,
kurį įstei gė visuomenininkas, Savi-
valdy bės Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vyriausiasis specialistas
Leonas Ka raliūnas. Joniškis turi tai,
ko iki šiol nesugebėjo padaryti Lie-
tuvos krep ši nio širdimi laikomas
Kaunas, kur dar tik bandoma kurti
panašų muziejų.

Susirinkusius sveikino ir stili-
 zuo tą kamuolį kūrę bei tvirtinę
meistrai šiauliečiai Rimas Navickas
ir Eduardas Kaltanas.

Dėl to, ar skirti lėšų L. Karaliū-
no projektui kamuoliu su pergalių
įra šais papuošti Krepšinio muziejų,
ra jone diskusijos vyko kelis mėne-
sius, jį svarsčiusi Kultūros ir meno
taryba buvo atmetusi. Bet galiau-
siai Joniš kio rajono taryba iš antro
karto jam pritarė.

Iš viso Lietuvos šimtmečio idėjos
projekto konkursui savivaldybė buvo
numačiusi skirti 10 tūkstančių eurų,
o L. Karaliūno projektui, kuris buvo
pristatytas vienintelis, reikėjo 6 500
eurų.

L. Karaliūnas apgailestavo, kad
dėl vykusių peripetijų kamuolio ati-

Krepšinio muziejų papuošė šimtmečio akcentas

Prie pastato, kuriame įsikūręs Krepšinio
muziejus, sienos pritvirtintas beveik ke-
turių metrų oranžinis kamuolys su įrašy-
tomis svarbiausiomis Lietuvos šimtmečio
krepšinio pergalėmis.

Leonas Karaliūnas sakė, kad Lietuvą tur-
būt labiausiai per šimtmetį pasaulyje
garsina krepšinis, o žinomas krepšinio tre-
neris Antanas Sireika (d.) ragino joniš-
kiečius nebūti kukliems ir didžiuotis šiuo
muziejumi.

Susirinkusius sveikino ir stilizuotą ka-
muolį kūrę bei tvirtinę meistrai šiauliečiai
Rimas Navickas (d.) ir Eduardas Kaltanas.

dengti nespėta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metais – 2018-ai-
siais, nors jo tvirtinimo darbai bu vo
pradėti dar gruodį. Iki galo ka muolys
buvo paruoštas jau šių metų sausio
14-ąją.

skrastas.lt
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Tęsinys. Pradžia – vasario 5 d. numeryje

Pirmojoje dalyje straipsnio „Apie K. Škirpą ‘vis-
ko’ M. A. Harol d nežino (1)” pažymėjau, kad Vil-
 niaus m. tarybos narys jo pozicijos ne palaikančių

balsų negirdi, prista tomus jam neparankius argu-
mentus – ignoruoja, jo nuomonei prieštaraujančius
autorius – nutyli. Jis kolekcio nuoja tik tas nuomones,
kurios pa laiko jo tezę, jas nuolat kartoja ir eks-
 ponuoja. Tarsi kitokia perspektyva į jam rūpimą
klausimą neegzistuotų. Bet taip nėra. Tęsiu atsakymus
į jo š. m. sausio 1 d. šališkai pristatytas ir vienpusiškai
traktuojamas tezes.

9. „Basanavičius vienareikšmiš kai vertas gatvės pa-
vadinimo, su tuo visi sutinka. O Škirpa negali būti taip vie-
nareikšmiškai vertinamas.” (M. A. Harold)

K. Škirpa ir negali būti viena reikšmiškai ver-
tinamas, nes jau 1940 m. liepos mėn. okupantų pa-
statyta bol ševikų valdžia (vadinamoji J. Pa lec kio vy-
riausybė), už pareikštą pro testą prieš „liaudies sei-
mo” nutarimą įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungos su-
 dėtį, atėmė iš K. Škirpos Lietuvos pi lietybę, nacio-
nalizavo turtą ir paskelbė jį „valstybės priešu”.
Tiksliau, sa vo priešu jį paskelbė Maskva, o jos reik-
mes aptarnaujantys veikėjai tik kartojo ir iki šiol iš
esmės tebekartoja tą patį, ko čekistai griebėsi prieš
K. Škirpą ir kitus į Vakarus pasitraukusius Lietuvos
valstybininkus ir rezistentus.

Nuo to laiko K. Škirpos atžvilgiu nepaliaujamai
ritasi sovietų okupa ci nio režimo ir jo simpatikų ini-
cijuoja mos šmeižto bangos. Dabartiniai kritikai ne-
pasako nieko naujo, ko nebū tų sakę sovietų propa-
gandistai. Kar tojami tie patys kaltinimai. Bet nieko
nuostabaus – per 50 okupacijos metų padarytas tam
tikras įdirbis. Didelė dalis visuomenės yra girdėju-
si tik vie našališką kritiką. Tuo metu paties K. Škir-
pos raštai iki šiol neišleisti (iš skyrus vieną knygą),
visuomenė tu ri per maža informacijos nešališkai ver-
 tinti jo asmenį. 

Daugiausia „kontroversijų” kelia K. Škirpos
vaidmuo sukilime – tarnavo jis vokiečių politikai ar
ne? Bet są žiningiems istorikams, to laikotarpio eks-
pertams (Z. Ivinskis, A. Idzelis, S. Jegelevičius, A.
Bubnys, A. Budrec kis, K. Skrupskelis, ir t. t.) tai nėra
problema – netarnavo. Ir tai patvirtina ano meto do-
kumentai bei liudijimai. Tuo metu su istorija giliau
ne susipažinę žmonės bando vertinti da lykus dau-
giausia iš savo šiandieninio supratimo aukštumos.
Tai klaidinga perspektyva. 

Štai Birželio sukilimo vertinimas, kaip jį matė
tomis dienomis Lietuvos pasiuntinybė Washingtone
– demokratinėje Vakarų šalyje, ne au to ritariniame
režime veikusi atstovybė, cituodama tos šalies in-
formacijos šaltinius: „Amerikos vyriausybė ir di džio-
ji spauda Lietuvos padėtį su pranta; štai, pavyzdžiui,
„The New York Times” [1941 – V.V.] liepos 1 d. laido-
je taip sako: „Sukilimai Baltijos  valstybėse buvo ne-
išvengiami prie pirmos progos, nepaisant ar tai vo-
kie čiams rūpėjo ar ne; kaip ten nebū tų, pakraščių
valstybės (suprask: Lie tuva, Latvija, Estija, Suomi-
ja, Lenki jos Rytai) neturi tikrai laisvo pasi rin kimo
politikoje, – joms tenka veikti žiauriausio teroro apy-
stovose; ne mums juos teisti (girti ar kaltinti) jų tra-
giško pasirinkimo valandoje”. 

Taip galvoja bešališkas Ameri kos laikraštis.
Taip, – sukilimas prieš sovietų teroristiškai dikta-
torišką re žimą Lietuvoje anksčiau ar vėliau bu vo ne-
išvengiamas. Visiems lietuviams yra aišku, kad su-
kilęs Lietuvos jaunimas aukojo savo gyvybę tik var-
dan Lietuvos laisvės ir nepriklauso mybės, o keršto
jausmas sovietų reži mui ar talkai vokiečių kariuo-
menės žygių čia, psichologiškai imant, rolės nelošė.”

10. Gatvės pavadinimai neturėtų skaldyti visuomenės,
jie turėtų atspin dėti miesto vertybes. Viena pagrindi nių ver-
tybių yra Basanavičiaus demo kratija, o ne Škirpos fašiz-
mas. (M. A. Harold)

Bandymas pakeisti K. Škirpos gat vės pavadini-
mą kaip tik ir suskal do bei priešina visuomenę. Ge-
riau sias to pavyzdys – grubus M. Ivaške vičiaus iš-
puolis prieš K. Škirpą ir par tizanus. Jis neišvengia-

mai turėjo susilaukti adekvačios reakcijos – visuo-
meninės patriotinės organizacijos reikalauja at-
šaukti jam paskirtą Nacionalinę premiją. Ar de ra dar
labiau eskaluoti visuomenės susipriešinimą? Tai ne
Lietuvos, bet Lie tu vos nedraugų interesas.

Nepriešinti visuomenės viešame pasisakyme
yra prašęs ir Vytautas Landsbergis („Lietuvos ži-
nios”, 2016 lapkričio 29). Škirpos gatvė būtent ir at-
spindi Vil niaus miesto vertybes, mes mieste vi sada
gyveno įvairių įsitikinimų žmo nės, įskaitant ir patį
K. Škirpą. Ir K. Škirpos vaidmuo Vilniu je greičiau-
sia buvo didesnis ir reikš mingesnis negu asmenų,
dabar bandančių pažeminti K. Škirpos atmini mą bei
panaikinti jo vardo gatvę. 

K. Škirpa buvo demokratas, bet ne fašistas. Ir tai
jis yra įrodęs dau geliu savo poelgių. Tai patvirtina
ir jo raštai, kurių kažkodėl iki šiol nerandama ga-
limybių išleisti. Bet jie „ver tinami”. Neskaičius. Kaip
kažkada A. Solženycino ar B. Pasternako. Neži noji-
mas istorinių faktų, nesusipažini  mas su paties K.
Škirpos nusistatymais bei palikimu negali būti pa-
teisi nimas neatsakingais siūlymams men kinti jo at-
minimą. 

11. Šimtmetis yra tinkamas laikas pagerbti Basana-
vičių, Lietuvos demo k ratinę laisvę. (M. A. Harold)

Apie K. Škirpą „visko” M. A. Harold nežino (2)
Škirpa čia tinkamai įsirašo – kaip kovotojas lais-

vą ir už demokrati nę Lietuvą: ir 1918, ir 1926, ir 1938
(Lenkijos ultimatumas), ir 1939 (Klai pėdos atplėši-
mas), ir 1940 (bolševikų okupacija), ir 1941–1944
(nacių okupa cija), ir pokariui iki mirties.

12. Škirpa kovojo už „nepriklausomybę” aljanse su
naciais, už „lais vę” tik lietuviams, o ne visiems Lietu vos
piliečiams. (M. A. Harold)

Netiesa. Jis kovojo už laisvą ir nepriklausomą
Lietuvą, bet ne „al jan  se su naciais”. Tačiau 1941 m.,
kai Lietuva buvo engiama ir terorizuojama bolše-
vikų, vieninteliai vokiečiai buvo pajėgūs išstumti bol-
ševikus iš Lie tuvos ir sustabdyti jų vykdytas lie tuvių
žudynes, persekiojimus bei trė mimus. Vien tik šio-
je politinėje plotmėje K. Škirpa derino Lietuvos re-
zistencijos veiksmus su vokiečių karine operacija
prieš Sovietų Sąjungą, bet naciams niekuo neįsipa-
reigojo, neta po jų įrankiu ar marionete. 

Netiesa, kad jis kovojo už laisvę „tik lietu-
viams”. Apie tai jau rašiau pirmojoje straipsnio da-
lyje. Be to, Amerikos lietuvių laikraščiuose do kumen-
tuotas jo 1941 m. birželio 25 d. pareiškimas, kurio K.
Škirpa uždrau džia bet kokį žydų persekiojimą Lie-
 tu voje. 

Tačiau faktas taip pat ir tas, kad vokiečių oku-
puotose šalyse vietinės visuomenės negalėjo ap-
saugoti žydų: holokaustą Europoje lėmė bendra vo-
 kiečių nacistinio režimo politika pa vergtų šalių at-
žvilgiu, bet ne vienos ar kitos jų okupuotos tautos
veiksmai.

Tebuvo galima išgelbėti vienetus, bet ne paveikti
pragarišką naiki nimo procesą. Jan Karski, Lenki jos
egzilinės vyriausybės Londone emisaras, po susiti-
kimo su W. Chur chill ir F. Roosevelt sakė: „Atvirai
jiems kalbėjau apie beviltišką žydų pa dėtį, pabrėž-
damas, kad pagalba ga li ateiti tik iš Vakarų. Nes len-
kai yra bejėgiai, jie gali išgelbėti nebent vie netus, bet
negali sustabdyti žydų nai kinimo proceso.” Lietuviai
ir lenkai proporcingai yra vieni didžiausių Europos
žydų gelbėtojų.

13. Klausimas yra būtent toks: ar Škirpa dėl savo vė-
lesnių veiksmų ir žodžių apie etninį valymą, padarė sa vo
vardą neatleidžiamai netinkamu gat vių pavadinimų su-
teikimui? Ar tas žmogus atspindi mūsų miesto verty bes?
Ar tikrai nėra geresnės alterna tyvos? (M. A. Harold)

Teiginys apie neva „Škirpos etni nį valymą”
yra neteisingas, tai K. Škir pos politinių priešų (bol-
ševikų ir komunistų) interpretacijos. Pats K. Škir-
pa asmeniškai apie jokį „etininį valymą” nėra nei
kalbėjęs, nei rašęs. Jis yra teigęs kaip tik priešingus
dalykus.

14. Alėja yra akligatvis, neturintis jokių namų, adre-
sų, tad pavadinimo keitimas niekam nesukels nepatogu-
 mų. Jau laikas pakeisti pavadinimą į tinkamesnį. Siūlau
pervadinti gatvę „Vė liavos alėja”. Galime amžinai pri minti
herojišką vėliavos iškėlimą, be antisemitinės propagandos
platintojo vardo. (M. A. Harold)

Tam nėra jokio pagrindo, jeigu pa grindu ne-
laikysime Lietuvos ne pri klausomybės priešų K.
Škirpai primetinėjamų veikų, kurių jis pats nie kada
nedarė ir nesiruošė daryti.

15. Niekas, įskaitant Škirpos šali ninkus, nekvestionuoja
ir nėra panei gęs šiame dokumente cituojamų žo džių šalti-
nių. Kad jis tuos žodžius pa rašė – tai visuotinai pripažintas
faktas. To neįmanoma sulyginti su Vana gaitės nesąmonėm.
Škirpa pasmerkė Basanavičiaus sukurtą demokratinę Res-
publiką. Škirpa 1940 m. savo žo džiais aiškiai išreiškė tiks-
lą organi zuo tai paversti Lietuvą nacistine. <...>

Škirpa siekė kurti Lietuvą be žy dų, lenkų ir kitų.
„Be to lietuvių tauta bus apvalyta nuo svetimosios ra-

sės, kuri per šimtmečius savanaudiškai čiulpė lietuvio pra-
kaito ir pūslėtų rankų darbo vaisius, kaip dabar, taip ir pries-
paudos laikais praeityje Lietuvą visados ir visados išduo-
davo. Kaip žydai atsilygino lietuvių tautai už jos svetingumą
ir humaniškumą, kiekvienas galėjo per paskutiniąją rusų
raudonosios ar mijos okupaciją pakankamai persitik rinti. Tai,
ką šie krikščioniškųjų tautų siurbėlės iš lietuvių tautos praei-
tais laikais išlupė, turi būti lietuvių tautai, ypač jos bė-
dniesiems sluoksniams – rankos ir žemės darbininkams –
kaip daugiausiai Juos nuskriaustais, įstatimdavystės ke-
liu grąžinta atgal bendram lietuvių tautos labui.” <...>

„Labai svarbu šia proga nusikra tyti ir nuo žydų. [...]

LT pasiuntinybės Washingtone pareiškimo ištrauka.
,,Darbininkas”, 1941. 07. 08.

Apie ,,etninį valymą” K. Škirpa yra teigęs kaip tik priešin-
gus dalykus – iškarpa iš ,,Darbininko”, 1941. 06. 27.
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Juo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus vė-
liau lengviau baigti nuo žydų nusikratyti.” (M. A. Harold)

Iš istorinio konteksto išimti saki niai kartais gali
atrodyti labai „efektingai”, bet jie nieko nepaaiškina
ar net klaidina, kai eksponuojami skyrium nuo to meto
realijų ir aplinkybių. 

M. A. Harold cituojami sakiniai nėra asmeninė K.
Škirpos „kūryba” ar jo nuomonė, tai citata iš atsi-
šaukimo nuorašo, kuris, drauge su kitais do ku-
 mentais (paviešintais ir nepa vie šintais), randamas ma-
šinraščio tei sėmis parengtame K. Škirpos dvie jų da-
lių rankraštyje „Kovok! Pastan gos gelbėti Lietuvą
1939–1941 m.” Pir moji dalis – 273 mašinraščio pusla-
piai – yra paties K. Škirpos to meto pa dėties Lietuvo-
je ir Europoje vertinimai bei įžvalgos, antroji –  396 pus-
la piai – laikmetį dokumentuojantys priedai: įvairūs
pareiškimai, memorandumai, programos, įstatai,
laiš kai, kitų asmenų liudijimai. 

Taigi, cituoti žodžiai yra iš II K. Škirpos veikalo
dalies, kurioje sutelkta daug vertos dėmesio me-
 džiagos apie laisvame pasaulyje liku sių Lietuvos dip-
lomatų Romoje, 1940 m. rugsėjo 19–25 d. įsteigtą Lie-
tuvos tautinį komitetą (LTK) bei Lietuvos aktyvistų
fronto (LAF) susidarymą Berlyne, 1940 m. lapkričio 17
d. Ten randame ir šios organizacijos steigia mąjį akto,
susirinkimo protokolo, programos, įstatų nuorašus. 

Taip pat – atsišaukimų projektų, kurie net ir pa-
skelbti nebuvo, bet iš liko K. Škirpos archyve kaip tam
tikri to meto planai ar laikmečiu gy venusių žmonių
galvojimo liudijimai. Būtų naudinga tiesiog išleisti tiek
šį K. Škirpos dvitomį, tiek kitus jo raštus, tada atsi-
vertų platesnis isto rinis kontekstas ir pasibaigtų spe-
kuliacijos apie tikrai ar tariamai jo autorystei pri-
skiriamus sakinius. 

Norint suprasti K. Škirpos asme nines pažiūras,
reikia matyti ar jis pa sireiškė kaip antisemitas iki tol?
Ne. Priešingai, reiškėsi kaip į žydų ir kitų tautinių ma-
žumų interesus įdė miai žvelgiantis politikas. Ar buvo
jo veikloje antisemitizmo apraiškų vėliau? Irgi ne. Jo
laiškuose ir straipsniuose nieko panašaus nėra. Tas
atsi šaukimas traktuotinas kaip taktiniais sumeti-
mais vokiečių politinei konjunktūrai pritaikytas na-
cių valsty bės širdyje, Berlyne, veikiančios organiza-
cijos pasisakymas, tikintis politinių tikslų. Bet ne dau-
giau. Juo labiau – neatspindintis asmeninių K. Škir-
pos pažiūrų į mažumas.

Kokie žmonės sudarė Berlyno LAF štabą? Įvairių
pažiūrų. Nuo kraš tutinių dešiniųjų, atvirų nacizmo
simpatikų, save vadinusių „voldemarininkais” (nors
pats A. Voldema ras nuo jų ne vienu atveju yra atsiri-
bojęs, K. Škirpa taip pat keliais atvejais yra rašęs, kad
A. Voldemaro vardais su jų veikla siejamas neteisin-
gai) iki socialdemokratų. Faktiškai, visų politinių pa-
žiūrų, išskyrus ko munistus, lietuvių atstovai buvo už
tai, kad privalu organizuotis kovai už Lietuvos vals-
tybinės nepriklausomybės atstatymą ir gelbėti bol-
ševikų te rorizuojamus šalies žmones. 

Visi suprato koks sudėtingas už davinys ir kokia
milžiniška rizika yra prieš akis – išstumti iš Lietuvos
bolševikus. Jėgos – visiškai nelygios. Vienintelė ga-
limybė – pasinaudoti nu matomu Vokietijos žygiu į Ry-
tus. Asmeninės žmonių pažiūros nebuvo lemiamas
veiksnys jungtis į antisovietinio pasipriešinimo sąjūdį.
Nebuvo klausiama ar tavo pažiūros yra „tinkamos” pa-
aukoti gyvybę už Lietuvos laisvę? Vienintelis klausi-
mas buvo – ar sutinki ją aukoti? Čia nebuvo ir ne galėjo
būti prievartos – valstybė jau neegzistavo, tad apsi-
sprendimai ir motyvacija buvo grindžiami vien mo-
 ralinio imperatyvo. Panašiai kaip ir 1918 m., telkiant
savanorius. Bet ir tada – pavojingiausias Lietuvos prie-
 šas buvo bolševikai. 

Berlyno LAF atsišaukimų turinį apsprendė ne vie-
no K. Škirpos nuo mo nė. Lėmė ten dalyvavusių žmo-
nių politinio nusistatymo konsensusas, atsižvelgiant,
žinoma, ir į vokiečių po litinės konjunktūros kontekstą,
kurio nepaisyti nebuvo įmanoma. Ta patinti LAF at-
sišaukimų turinį su asmenine K. Škirpos nuomone yra
neteisinga. Ne jis vienas sprendė. Kaip ir Sąjūdžio do-
kumentai nebūtinai atspindėjo asmeninę V. Landsber -
gio nuomonę ar Vilniaus miesto tarybos priimti
sprendimai – R. Šima šiaus.

Tada dar turėta iliuzijų ir dėl Vo kietijos. Holo-
kaustas dar nebuvo įvy kęs, o patyrus siaubingas bol-
ševikų represijas, Vokietija atrodė mažesnis blogis, nei
Sovietų Rusija. Išstumti bol ševikus iš Lietuvos ir su-
stabdyti terorą – buvo pirmutinis ir neatidėlio tinas už-
davinys. Reikia turėti galvoje, cituotasis atsišaukimas
buvo pa rašytas Berlyne, išverstas į vokiečių kalbą, pa-
teiktas vokiečių politinėms institucijoms. Mano nuo-
mone, jis bu vo skirtas labiau vokiečiams negu lie tu-
viams – taktikos sumetimais, derinantis prie vokiečių

diktatūrinio re žimo politinės konjunktūros. Su-
ki limas, kaip teisingai yra pastebėjęs V. Lands-
bergis, „nebuvo [nukreiptas] prieš žydus. Daug
žmonių padėjo galvas už Lietuvą”.

Kokie sudėtingi tada buvo žmo nių, atidūru-
sių dviejų totalitarinių režimų girnose, pasirin-
kimai ir kiek maža galimybių jie turėjo rinktis,
pa rodo Dmitrijus Volčekas, „Laisvės ra dijo” ben-
dradarbis: „Po to, kai 1939 m. Stalinas ir Hitleris
tapo sąjungi nin kais, naciams buvo pradėti išda-
 vinėti pabėgėliai. Iki 1941 m. liepos NKVD perdavė
Vokietijai šimtus žmo nių. Dauguma iš jų buvo Hit-
lerio sutriuškintos Vokietijos komunistų partijos
nariai. Komunistus ir žydus, ieškojusius išsigel-
bėjimo nuo nacizmo Sovietų Sąjungoje, Stalinas
siuntė Hitleriui.”

Apie šį nusikalstamą totalitari nių režimų rep-
resinių struktūrų bendradarbiavimą K. Škirpos
kritikai kalbėti nelinkę. Jie puola tik tuos, ku rių
vaidmuo neturėjo reikšmės Lietu voje vykdytai
okupacinei politikai, patys apsiginti jau nebega-
li, jų negina įtakingi užtarėjai. Tačiau šie kritikai
vengia žvelgti giliau ir matyti, kad ne ideologijos
ar pasaulėžiūrų skir tumai, o slapti diktatūrinių
reži mų suokalbiai dėl bendro grobio da ly bų lėmė
konkrečių žmonių skerdy nes ir ištisų tautų bei so-
cialinių sluoksnių naikinimą. 

„Naktį iš 1939 m. gruodžio 31-osios į 1940 m.
sausio 1-ąją mūsų trau kinys pajudėjo, – rašo
Margarete Bu ber-Neumann, Ravensbrücko kon-
centracijos stovyklos kalinė, tik per stebuklą iš-
likusi gyva. – Jis vežė septyniasdešimt palaužtų
žmonių... Per sudraskytą Lenkiją mus vežė toliau,
į Lietuvos Brastą (Brest Litovską). Ant tilto per
Bugą mūsų laukė kito Euro pos totalitarinio re-
žimo represinio aparato pareigūnai – vokiečių ges-
tapi ninkai. Trys žmonės atsisakė eiti per tiltą:
Vengrijos žydas, pavarde Bloch, darbininkas-ko-
munistas, nuteistas na cių, ir vokiečių mokytojas,
kurio pavardę užmiršau. Juos nutempė per tiltą
jėga. Naciai esesininkai savo įsiū tį išsyk išliejo ant
žydo. Mus pa talpino į traukinį ir nuvežė į Liubli -
ną... Liubline mus perdavė Gestapui. Būtent tada
mes įsitikinome, kad mus ne tik atidavė Gestapui,
bet kad NKVD perdavė SS taip pat ir apie mus su-
rinktą informaciją.”

Kaip susiklostė Stalino į nacių Vo kietiją de-
portuotų žydų ir komunistų likimai? „Beveik
visi žydai tapo holokausto aukomis, tik nedau-

Teiginys apie neva „Škirpos etninį valymą” yra netei-
singas – iškarpos iš ,,Draugo”, 1941. 06. 25. 

geliui pavyko išvykti į Didžiąją Britaniją, JAV ir ki-
tas šalis”, – sako Wilhelmas Mesingas, knygos „Iš
Ruro srities – į Gulagą” autorius bei tinklalapio
„NKVD ir Gestapas” įkūrėjas.

O kaip susiklostė likimai Vytau to Bulvičiaus va-
dovaujamo Vilniaus LAF štabo narių, kurių likimus
Ges tapas, drauge su perduota informaciją, kaip rodo
įvairių istorijos tyrinėto jų indikacijos, atidavė į
NKVD ran kas? Jie buvo nelesiant areštuoti, kankinti,
deportuoti ir 1941 m. gruo džio 18 d. sušaudyti Gorkio
kalėjime. Kadangi abiejų režimų – tiek nacių Vokie-
tijos, tiek sovietų Rusijos – tiks las buvo vienodas: kad
sukilimas Lie tuvoje neįvyktų, kad nebūtų paskelbtas
Lietuvos nepriklausomybės atkū rimas.

16. Škirpa atsakingas už antisemitinės propagandos
platinimą. „K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF organi-
zacijos veikloje būta ir antise mitizmo apraiškų... Antisemitinių
iš si reiškimų, kuriuose žydai vaizduojami neigiamai, būta ir
kituose Berlyno LAF organizacijos parengtuose dokumen-
tuose, kurie iš Berlyno per sieną pasiekdavo Lietuvą ir jos
gyventojus.” – DĖL KAZIO ŠKIRPOS VEIKLOS ANTROJO
PASAULINIO KARO METAIS, Teresė Birutė Burauskaitė,
LGGRTC (M. A. Harold)

Čia vėl bandoma suplakti K. Škirpos ir Berlyno
LAF požiūrius, tarsi tai būtų vienas ir tas pats. Kita
vertus, reikia turėti galvoje to meto žmonių nuotai-
kas, kai represinėse struktūrose žydų vaidmuo buvo
reikš mingas. Tai atspindi ir atsivėrę amerikiečių ar-
chyvai bei juose randa mi duomenys. JAV ambasados
Mask voje 1941 m. kovo 28 d. depeša į Washingtoną
buvo perduotas 1941 m. ko vo 22 d. memorandumas
apie pa dėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje. Tai 10-ties
mašinraščio puslapių de tali apžvalga apie tai, kas de-
dasi Lie tuvoje, praėjus 9 mėnesiams po sovie tų oku-
pacijos. Informacija surinka iš gerų šaltinių ir per-
duoda išraiškingą sovietinamos Lietuvos paveikslą,
li kus 3 mėnesiams iki Barbarosos ope racijos. 

Amerikiečių memorandume ra šo ma: „Stip-
riausiai sovietinį režimą vietose palaiko žydai. Atrodo
para dok saliai, nes žydai buvo labiausiai pa siturintis
elementas Lietuvoje. Pre kyba ir pramonė praktiškai
buvo jų rankose. Jie visa tai prarado, tačiau kita ver-
tus, raudonieji jais pasitiki ir skiria į vadovaujančias
pozicijas. Visų Kauno parduotuvių komisarai yra žy-
dai ir dauguma darbuotojų taip pat žydai.

Nukelta į 11 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Ministras L. Linkevičius viešėjo JAV
Vilnius/Washingtonas (URM inf.)

– Vizito JAV metu užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius susitiko su
JAV Senato finansų komiteto pirmi-
ninku ir „Baltijos šalių laisvės draugų
grupės” ko-pirmininku Chuck Grassley,
valstybės sekretoriaus padėjėju Wess
Mitchell, Atlanto Tarybos ekspertais
bei G. Washington universiteto stu-
dentais ir akademine bendruomene.

Susitikimuose L. Linkevičius pa-
brėžė transatlantinio bendradarbia-
vimo ir NATO stiprinimo svarbą, pa-
smerkė tebesitęsiančią Rusijos agresiją
prieš Ukrainą, akcentavo būtinybę
stiprinti patikimą atgrasymo strategiją
ir sankcijas Rusijai už veiksmus Ker-
čės sąsiauryje. Taip pat buvo aptarta
sutarties dėl vidutinio nuotolio bran-
duolinių pajėgų (INF) ateitis Rusijai at-
sisakius sugrįžti prie šios sutarties įgy-
vendinimo.

Lietuvos ambasadoje Washingtone
surengtoje JAV akademinių tyrimų
centro Atlanto Tarybos diskusijoje
ministrui buvo pristatyta šio centro pa-
rengta ataskaita dėl JAV karinių pa-
jėgumų mūsų regione didinimo. 

Ministras taip pat diskutavo su G.
Washingtono universiteto tarptauti-
nių santykių studijų studentais bei
akademine bendruomene. Diskusijos
universitete metu daugiausiai dėmesio
buvo skiriama Vakarų atsakui į Rusi-
jos piktavališkus veiksmus, Vakarų
visuomenių atsparumo tokiems veiks-
mams didinimui, Vidurio ir Rytų Eu-
ropos regiono saugumo klausimams.

Ministras taip pat susitiko su JAV
energetikos sekretoriaus pavaduoto-
ju Dan Brouillette ir aptarė transat-
lantinio bendradarbiavimo energetikos
saugumo srityje stiprinimą bei pabrė-
žė abipusę naudą skatinant suskys-
tintų gamtinių dujų importą iš JAV.

L. Linkevičius pristatė Lietuvos ir
kitų Baltijos šalių siekį įvykdyti elekt-
ros tinklų desinchronizaciją nuo savo

dominuojančia padėtimi piktnau-
džiaujančios Rusijos ir dar kartą at-
kreipė dėmesį į nesaugią Baltarusijoje
statomą Astravo branduolinę elektrinę.
Susitikimo metu ministras padėkojo
JAV atstovams už tvirtą JAV poziciją
dujotiekio „Nord Stream 2” atžvilgiu.

L. Linkevičius kartu su kitų Bal-
tijos šalių ministrais lankėsi JAV Se-
nate ir Atstovų Rūmuose.

Vizito metu trijų Baltijos šalių
ministrai susitiko su JAV Senato Už-
sienio reikalų komiteto pirmininku Ja-
mes Risch ir  jo pavaduotoju Bob Me-
nendez. Senatoriams pristatyta Balti-
jos regiono saugumo problematika,
aptartas bendradarbiavimas transat-
lantiniais klausimais, dėkota už tvir-
tą poziciją dėl atsako Rusijai ir jai tai-
komų sankcijų, paramos Ukrainai
klausimais.

Susitikime su senatoriumi Martin
Heinrich, dirbančiu Ekonomikos, Gy-
nybos, Energetikos ir Žvalgybos ko-
mitetuose, ministras akcentavo ener-
getinio saugumo ryšius su JAV, įskai-
tant Partnerystės Transatlantiniam
energetikos bendradarbiavimui (P-
TEC) stiprinimą, priminė nesaugios
Astravo branduolinės elektrinės prob-
lematiką.

Su Atstovų Rūmų Žvalgybos ko-
miteto pirmininku, Baltijos draugų
grupės vienu iš pirmininkų, Adam
Schiff, aptarta šios grupės parama tri-
jų Baltijos šalių siekiams stiprinti
transatlantinį bendradarbiavimą, JAV
karių buvimas regione. Pristatytos
Lietuvos pastangos kovojant su hibri-
dinėmis ir kibernetinėmis grėsmė-
mis, užtikrinant žmogiškuosius kon-
taktus su Rusijos pilietine visuomene.

Baltijos regiono saugumą ir kovą
su Rusijos piktavališkais veiksmais mi-
nistras taip pat aptarė su Europos po-
litikos analizės centro (CEPA) vadovu
Peter Doran ir Rusijos programos di-
rektoriumi Brian Whitmor.

Rusija didina investicijas į propagandą kalba
Vilnius (BNS) – Lietuvos

visuomenė tampa vis atspa-
resnė priešiškai propagandai,
tačiau Rusija neatsitraukia –
didinamos investicijos į turinį
lietuvių kalba, sako Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos
komiteto (NSGK) pirmininkas
Vytautas Bakas.

Anot jo, jei prieš metus
Rusijai netgi buvo sudėtinga
rasti žmonių, kurie dirbtų pro-
pagandos kanalams, pvz.,
„Sputnik”, pastaruoju metu
tokių atsiranda.

„Ir jei kalbėjome, kad prieš
kokius metus netgi buvo sunku
surasti žmonių, kurie dirbtų šioje sri-
tyje, toms visoms agentūroms, reikėtų
pasakyti, kad tokių žmonių atsiranda.

Bus ir yra investuojama į turinį ne tik
rusų kalba, bet ir į turinį lietuvių kal-
ba”, – teigė komiteto vadovas.

Paskirtos vyriausybės kultūros ir meno premijos 
Vilnius (LRV inf.) – Ministrų ka-

bineto sprendimu už nuopelnus Lie-
tuvos kultūrai ir menui dvylikai kū-
rėjų paskirtos vyriausybės kultūros ir
meno premijos.

Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijos paskirtos fotomenininkui Ra-
mūnui Danisevičiui, muziejininkei Vi-
dai Kanapkienei, dailininkui, knygų
vaikams autoriui Kęstučiui Kaspara-
vičiui, kino ir teatro aktorei Vidai Vai-
vai Mainelytei, kompozitoriui Arvydui

Malciui, tapytojai Sigitai Maslauskai-
tei-Mažylienei, menotyrininkei Agnei
Narušytei, poetui Kęstučiui Navakui,
aktorei Reginai Reklaitienei, kino ope-
ratoriui Janui Vitoldui Tomaševičiui,
tekstilininkei Zinaidai Vogėlienei, me-
notyrininkei Rasutei Žukienei.

Premijos skiriamos Lietuvos ir
pasaulio lietuvių kultūros ir meno
kūrėjams, veikėjams už svarų indėlį į
kultūrą ir meną bei ypatingus nuo-
pelnus. 

Senate svarstys rezoliuciją dėl „Nord Stream 2”
Washingtonas (BNS) – JAV se-

natorių grupė pateikė JAV Senato
tarptautinių santykių komitetui svars-
tyti rezoliuciją dėl prieštaravimo Ru-
sijos eksporto dujotiekio „Nord
Stream” projektui.

Ją pasirašė keturi komiteto nariai,
įskaitant jo pirmininką James Risch ir
pagrindinį demokratų atstovą komi-
tete Bob Menendez, taip pat senatorius,
vienas demokratų partijos lyderių Ri-
chard Durbin, kuris nėra šio komite-
to narys.

„Jungtinės Valstijos ir mūsų są-
jungininkai Europoje į Rusijos provo-
kacijas turi reaguoti griežtai ir ryž-
tingai... Tokie projektai kaip „Nord
Stream 2” kelia grėsmę Europos ener-
getiniam saugumui, ir mes pritariame
Europos Parlamento nuomonei, kad jo
turi būti atsisakyta”, – teigiama JAV
senatorių pareiškime.

JAV Senato tarptautinių santy-

kių komitetas šią rezoliuciją veikiau-
siai svarstys per artimiausią posėdį.

Gruodį Europos Parlamentas priė-
mė rezoliuciją dėl Ukrainos, raginan-
čią blokuoti „Nord Stream 2” įgyven-
dinimą, o JAV Atstovų Rūmų patvir-
tino rezoliuciją, kuria reiškiamas ne-
pritarimas „Nord Stream 2”, nes jis su-
stiprintų Rusijos įtaką Europoje.

Pagal Rusijos inicijuotą „Nord
Stream 2” projektą, prieš daugiau nei
septynerius metus pradėjusio veikti
dujotiekio metinis pralaidumas būtų
padidintas dukart, nutiesiant dvi pa-
pildomas jo gijas. Tai kelia nuogąsta-
vimų, kad Rusija įgis pernelyg didelę
kontrolę Europoje, ypač pakenkdama
Lenkijai ir Ukrainai.

„Nord Stream 2” projektas sulau-
kė kai kurių ES narių, įskaitant ir Lie-
tuvos, aktyvaus priešinimosi: jis lai-
komas ne ekonomine, o politine sche-
ma.

Rusija turi daugiau raketų, nei manyta
Berlynas (ELTA) – Vokietijos

dienraštis „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung”, remdamasis Vaka-
rų žvalgybos duomenimis, paskelbė,
kad Rusija turi kur kas daugiau vidu-
tinio nuotolio SSC-8 sparnuotųjų ra-
ketų, nei manyta, praneša naujienų
agentūra dpa.

NATO teigia, kad ši ginklų sistema
pažeidžia 1987 m. pasirašytą Vidutinio
nuotolio branduolinių pajėgų sutartį
(INF). Apie pasitraukimą iš jos pra-
ėjusią savaitę paskelbė JAV ir Rusija.

JAV ilgą laiką kaltino Rusiją lau-
žant sutarties sąlygas.

Dienraštyje rašoma, kad egzis-
tuoja ne tik mokymo batalionai rake-
tų bandymų poligone Kapustin Jare,
Pietų Rusijoje, ir Kamyšlove, į rytus
nuo Jekaterinburgo. Batalionai ir ra-
ketos taip pat buvo dislokuoti dar
dviejose vietose – Mozdoke, Šiaurės
Osetijoje, ir Šujoje, netoli Maskvos.

Dienraščio duomenimis, kiekvie-

nas iš 4 batalionų turi 4 ratuotus pa-
leidimo įrenginius, o kiekviename jų
yra 4 raketos. Tai reiškia, kad Rusija
turi mažiausiai 64 SSC-8 raketas, ku-
rios gali būti apginkluotos konvenci-
nėmis arba branduolinėmis galvutė-
mis.

Raketų nuotolis yra iki 2 350 km.
Konvencinį 500 kg užtaisą skraidi-
nančių raketų nuotolis yra apie 2 000
km.

INF sutartis tarp Washingtono ir
Maskvos draudžia turėti ar plėtoti
sparnuotąsias raketas, įskaitant ra-
ketas su branduoliniu užtaisu, kurių
nuotolis yra tarp 500 ir 5 500 km. Rusija
teigia, kad jos ginklų sistemos nuoto-
lis tėra 480 km.

Dienraštyje rašoma, kad iš da-
bartinių dislokacijos vietų Rusijos ra-
ketos gali pasiekti Rytų ir Šiaurės Eu-
ropą, o jų perdislokavimas leistų nu-
sitaikyti į visą Europą, išskyrus Por-
tugaliją. 

Lenkija iš JAV pirks raketų sistemą
Varšuva (ELTA) – Len-

kijos gynybos ministerija pa-
skelbė įsigysianti JAV rake-
tinės artilerijos sistemas HI-
MARS.

Pasak Lenkijos gynybos
ministerijos, ši ginkluotė ypač
svarbi modernizuojant šalies
karines pajėgas. Bus perkami
ne tik raketų paleidimo komp-
leksai ir raketos, bet ir logis-
tikos bei mokymų paslaugos.

Ant šarvuotų sunkveži-
mių montuojama HIMARS
raketų sistema gali sunaikinti
taikinius, esančius už 300 ki-
lometrų. 

Ženevoje tarnautojams draus religinius simbolius
Ženeva (ELTA) – Ženevos gyven-

tojai balsavo už naują kontraversišką
„sekuliarizmo įstatymą”, be kitų punk-
tų, draudžiantį išrinktiems atstovams
ir valstybės tarnautojams nešioti aki-
vaizdžiai religinius simbolius.

Naujuoju teisės aktu siekiama iš-
plėsti dialogą tarp religinių grupių ir
valstybės, aiškiau apibrėžiant religinių
įsitikinimų raiškos ribas viešojoje sfe-
roje.

Ženevos kantono parlamento įsta-
tymo projektui pritaria ir trys pa-
grindinės Ženevos religinės bendruo-

menės – Protestantų, Romos katalikų
ir Senoji katalikų bažnyčios.

Kritikų teigimu, tai represinis ir
diskriminuojantis teisės aktas. Kai
kurie jį smerkia kaip islamofobinį ir
nutaikytą prieš galvos apdangalus ne-
šiojančias musulmones moteris.

Mokytojoms Ženevoje jau ir taip
draudžiama dėvėti akivaizdžiai reli-
ginę simboliką turinčius apdanga-
lus, įskaitant hidžabus, o dabar drau-
dimas būtų taikomas ir išrinktiems at-
stovams bei valstybėms tarnauto-
jams.

V. Bakas teigia, kad darbuotojų Rusijos propagandiniai
kanalai Lietuvoje, randa vis lengviau. Alfa.lt nuotr. 

Lenkija pirks raketines artilerijos sistemas HIMARS.
Defence24 com nuotr. 
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

Atkelta iš 9 psl. 

Tai sukėlė didelę antisemitinę nuo-
taiką visoje šalyje ir naujasis režimas
apibūdinamas, kaip „žydų vyriausy-
bė”. Žydų Lietuvoje procentas (prieš
Vilniaus krašto pe rėmimą) buvo 7 8%.
Šalyje yra apie 90% katalikų. Žmonės,
kurie anksčiau nelankė bažnyčių, da-
bar sekmadieniais jas sausakimšai
pripildo.”

Ignoruojant istorinius faktus, ši-
 taip „antisemitizmu” galima apkal-
tin ti praktiškai visą diplomatinį kor-
pusą – nuo Lozoraičio, Balučio, Kli mo
iki Škirpos imtinai – nepažymint, kad
tai buvo metais, kai bolševikai vyk dė
žiaurias ir masines represijas Lietu-
voje.

17. Škirpos propaganda galėjo įtako-
ti žydšaudžius. „Išanalizavus Ber lyno LAF
organizacijos parengtuo se tekstuose sutin-
kamus antisemiti nius teiginius, galima tvir-
tinti, kad jos nariai „žydų problemą” siūlė
spręs ti ne genocido, o išvarymo iš Lie tuvos
būdu. Tačiau L. Truskos nuo mo ne LAF at-
sišaukimai buvo viena iš priežasčių, kodėl
1941 m. vasarą dalis lietuvių prisidėjo prie
nacių nusi kals tamų įsakymų vykdymo.” –
DĖL KAZIO ŠKIRPOS VEIKLOS ANTROJO
PASAULINIO KARO METAIS, Teresė Biru-
tė Burauskaitė, LGGRTC (M. A. Harold)

Čia vėlgi spėlionės ir interpreta ci-
 jos: „galėjo-negalėjo”. Visų pirma, nė -
ra atliktos ekspertizės ir kvalifi kuotai
patikrinta, kurie LAF atsišau kimai
yra tikri, rašyti pačių LAF atstovų
Vilniuje, Kaune ar Berlyne, o kurie –
NKVD ar Gestapo „kūryba”, t. y. falsi-
fikatai. Abi kontoros tokius atsišauki-
mus kurpė. Gestapas falsifikavo net
antinacinės lietuvių rezistencijos pog-
rindžio spaudą. Istorikas A. Idzelis
yra įrodęs, kad tas „garsusis” 1941 m.
kovo 19 d. LAF atsišaukimas, kuris ci-
tuojamas daugelyje ang liškai išleistų
enciklopedijų, kaip lietuviško „ant-

isemitizmo” pavyzdys, yra A. Slavino
kontoros klastotė. Tuo metu vadina-
moji „prezidentinė ko mi sija” nacių ir
sovietų nusikaltimams įvertinti pada-
rė didelę paslau gą A. Diukovui, išlei-
dusi tomą su tik rais ar tariamais „LAF
atsišaukimais”. Nekritiškai ir aklai
pasiklio vusiais nežinia kieno per kal-
kę ma šinėle spausdintais, niekieno
nepasi rašytais nuorašų egzemplio-
riais, kur tik rastas LAF paminėji-
mas, buvo sudėta į knygą ir išleista. Da-
bar A. Diukovas juos verčia į rusų
kalbą ir pristato kaip „autentiškus” lie-
tuviškus šaltinius, „įrodančius” istori -
nes „lietuviško antisemitizmo” šak-
nis. Taigi, šitas selekcijos darbas – at-
skirti grūdus nuo pelų – dar prieš
akis.

18. Lietuva neseniai patvirtino IHRA
antisemitizmo apibrėžimą.

Na, patvirtino, tai ką? Čia 2016 m.
Nuo kada 2016 m. apibrėžimai taikomi
atgaline tvarka žmonių galvosenai,
kurie gyveno prieš ¾ amžiaus? Jų gal-
voseną ir veiksmus dera vertinti ne šių
dienų kategorijomis, bet ano meto po-
litinių realijų ir ano meto tei sės rei-
kalavimų šviesoje, o ne praėjusiame
šimtmetyje mirusių žmonių veikas
pritempinėti prie mūsų dienų supra-
timo. Taip galima nueiti labai toli – ir
kunigaikščius pradėti vertinti pagal
„džinsų epochos” standartus.

19. Savivaldybės apklausoje dau-
guma balsavo už pakeitimą, paliko
daug komentarų:  (M. A. Harold)

Bereikšmė apklausa. Menkos im-
 ties, vienpusiškai pateiktos informa-
cijos, labiau „draugų ratelio”, stoko-
jančio platesnės informacijos nešališ-
 kai vertinti, nuomonė. Apibendrini mai
atspindi ne tiek „visuomenės nuo mo-
nę”, kiek iniciatyvos autoriaus šališ-
kumą ir suinteresuotumą manipu-
liuoti visuomenės nuomone.

Pabaiga

Sukurta užsienyje esančio Lietuvos 
kultūrinio paveldo duomenų bazė

Valstybinė kultūros paveldo komisija sukūrė duomenų bazę U-PAVELDAS
ir kviečia susipažinti su šimtais lietuvybės ženklų užsienyje – atmintinomis
vietomis, iškilių lietuvių tautybės asmenybių veikla užsienyje, architektū-
ros, archeologijos, urbanistiniu paveldu, dokumentiniu paveldu, kaip fo-
tografijos ir kino juostos, jų negatyvai, inkanabulai ir rankraščiai, pamink-
lai, kapai ir kapinės, įvairūs meno kūriniai ir t. t. 

Paveldo komisijos duomenų bazė U-PAVELDAS padeda atrasti už-
mirštus Lietuvos istorijos puslapius: kitų šalių archyvuose saugomą
asmeninį kunigaikščių Gedimino, Vytauto ir Žygimanto Kęstutaičio

susirašinėjimą, XVIII a. Italijoje paplitusį Šv. Kazimiero kultą, Prūsijos ir
Austrijos valdovų heraldikoje įsitvirtinusį Vytį, Abiejų Tautų Respublikos
padalinimo metu nuo caro valdžios pabėgusių lietuvių paveldą Šveicari-
joje, po Antrojo pasaulinio karo emigravusių Pirmosios Lietuvos Res-
publikos architektų projektus ir dailininkų litvakų kūrybą užsienyje bei
daugybę globaliu mastu žymių asmenybių, kurie pasaulį užkariavo savo
išmintimi bei talentu. Tai Andrius Rudamina, Ignas Domeika, Pranas Dom-
šaitis, Lasar Segal, Teisutis Zikaras, Davis Bite, Clara Rockmore ir daugelis
kitų. 

Po prestižinius pasaulio muziejus išblaškytoms relikvijoms surasti Pa-
veldo komisijos duomenų bazėje taip pat aktyvuota paieška pagal garsių
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių pavardes (Radvilos, Pacai,
Oginskiai, Sapiegos, Sanguškos, Pliateriai, Jogailaičiai ir kt.). Įvairi in-
formacija taip pat gali būti vykdoma pagal konkretaus laikotarpio, kūrė-
jo, šalies, miesto, kultūros vertybės tipo paieškos filtrus, todėl duomenų bazė
yra orientuota tiek į plataus, tiek (naudojant paieškos filtrų kombinaciją)
itin speficinio profilio istorikus, menotyrininkus ar tyrėjus.

Platformoje U-PAVELDAS šiuo metu susisteminti duomenys apie Ar-
gentinoje, Australijoje, Austrijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Čilėje, Dani-
joje, Estijoje, Indijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje, Ka-
raliaučiaus srityje, Kirgizijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Pietų Afrikos Res-
publikoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Šve-
dijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje esantį Lie-
tuvai reikšmingą kultūros paveldą. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis ir organizacijomis,
taip pat su Lietuvos Respublikos atstovybėmis ir lietuvių bendruomenė-
mis užsienyje, sėkminga vertybių paieška toliau tęsiama, o duomenų bazė
nuolat pildoma. 

ELTA

Apie K. Škirpą
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� Vasario 16 d., šeštadienį, JAV LB Wau-
kegan-Lake County apylinkė kartu su Gedimino
lituanistine mokykla rengia Lietuvos valstybės
atkūrimo (Vasario 16) ir Nepriklausomybės at-
kūrimo (Kovo 11) dienų minėjimą. Bus pri-
statyta Waukegan-Lake County Lietuvių Ben-
druomenės istorijos knyga, kurią parašė Ro-
bert Bakshis. Šventėje dalyvaus knygos au-
torius, svečiai iš įvairių organizacijų, šoks gru-
pės ,,Rusnė” ir ,,Laumė”. Šventė vyks San-
ta Maria del Popolo parapijos centre, 145 N.
Lincoln Ave., Mundelein, IL. Tel. pasiteirau-
ti: 847-644-2871, 847-630-0098.

� Vasario 18 d., pirmadienį, 12 val. p. p.
Lemonto centre (230 Main Street) vyks tra-
dicinis iškilmingas Lietuvos vėliavos iškėli-
mas Vasario 16-osios proga. Organizatoriai
– Pasaulio lietuvių centras, JAV Lietuvių Ben-
druomenė ir Lemonto miestas.  Dalyvaus LR
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius, Lemonto meras John Egofske, šiau-
liai. Kviečiame visus atvykti į šį šventinį ren-
ginį.

� Vasario 24 d., sekmadienį, Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) po 10 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių vyks Vasario 16-tosios ir Kovo
11-tosios minėjimas, kurį rengia JAV LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba. Prelegentas prof.
Darius Kučinskas, naudodamasis ,,Power
Point” technologija, kalbės tema ,,Muzikinio
garso įrašai kelyje į Nepriklausomybę”. Me-
ninę programą atliks akordeonistas Rimas
Pumputis ir solistas Algimantas Barniš-
kis. Vaišės. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Programa ir vaišės – nemokamos.

� Kovo 2 d., šeštadienį, 6 val. v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd. Chicago, IL, vyks Mažosios Lietuvos fon-
do ir draugijos organizuojamas tradicinis Už-
gavėnių ,,Šiupinys”. Meninę programą at-
liks solistė Nida Grigalavičiūtė ir šokių gru-
pė ,,Suktinis”. Po vakarienės – šokiai ir dai-
nos su A. Barniškiu. Vietas užsisakyti tel.
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

VIENINGA

Vasario 16-osios minėjimo

ŠVENTĖ

Švęskime kartu! Vasario 17 d.
sekmadienį

12:30 val. p. p.

PLC Fondo salėje
14911 127th St.

Lemont, IL 60439

Nemokamas
LR Seimo nario

bei žymaus operos solisto
Vytauto Juozapaičio ir

Eglės Juozapaitienės
KONCERTAS

Ruošia Vidurio vakarų apygarda ir Lemonto apylinkės valdyba
Globėjas – LR generalinis konsulatas Čikagoje

Rėmėjas – Pasaulio lietuvių centras

Į Aspeną kviečiami kalnų slidinėtojai 
Šiais metais Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėji-

mo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamos kas-
metinės kalnų slidinėjimo varžybos ir slidinėjimo mėgėjų
kelionė į puikų Aspeno kalnų kurortą Colorado valstijoje

(https://www.aspensnowmass.com/)
vyks 2019 m. vasario 24–kovo 5 d. Kaip ir ankstesniais me-
tais, tikimasi sulaukti gausaus būrio sporto entuziastų iš JAV,
Kanados ir Lietuvos, kartu laukiama atvykstant ir jų šeimos
narių.

Varžybos vyks kovo 3 d., sekmadienį; dalyvių re-
gistracija – kovo 2 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p.  iki 6 val. v. (809 S. Aspen St. Su-
ite 1) arba varžybų dieną. Organizatoriai prašo jau dabar užsisakyti kelionės bilietus
ir viešbučio kambarius, kadangi varžybos vyks įtemptu kelionių laikotarpiu. Dėl už-
sakymų kreiptis į atostogų kalnuose organizavimo kompanijos Ski.com atstovą Da-
rin Smith – jo el. paštas darin@ski.com, tel. (888) 920-5785.

Daugiau informacijos – el. paštu edmickus1@aol.com (Ed Mickus) arba
vsaulis@sbcglobal.net (dr. Vytas Saulis).

Kovo 2 dieną, nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. vyks Lietuvos Nepriklausomybės die-
nos šventė, jos rėmėjas – LR Garbės konsulas Aspene dr. Jonas Prunskis. LR garbės
konsulatas Aspene yra pirmoji diplomatinė misija Aspene, patvirtinta JAV valstybės
departamento. Jeigu planuojate dalyvauti šventėje, prašome pranešti iš anksto el.
paštu ltaspenconsul@gmail.com

ŠALFASS ir LR garbės konsulato Aspene inf.

KVIETIMAS
Čikagos ir apylinkių lietuviams

Lietuvos Nepriklausomybės diena
iškilmingai bus paminėta

vasario 19 d., antradienį, 11 val. r.
Cicero Community Hall, 2250 S. 49th Ave. Cicero, IL

Minėjime dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekašius,

Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas
adv. Saulius Kuprys

Programoje – Lietuvos vėliavos pakėlimas,
akademinė programa ir vaišės

Kviečia JAV LB Cicero apylinkė ir
Cicero miesto prezidentas Larry Dominick

Nemokama mašinų statymo aikštelė

Filmas ,,Ashes in the Snow” – ,,Seklyčioje”

Jau daugiau nei 15 metų JAV LB Socialinių reikalų tarybos Čikagos skyrius kiek-
vieną trečiadienį  ,,Seklyčios” patalpose, 2711 W. 71st st., Chicago, IL 60629,
ruošia vyresniųjų lietuvių popietes. ,,Seklyčioje” yra atliekami ir įvairūs sociali-
niai patarnavimai. Popietės metu pietaujame, išklausome pranešimų ar
dideliame televizoriaus ekrane stebime Lietuvos televizijos (LRT) kultūrines bei
visuomenines programas. Popietės prasideda 1 val. p. p. ir baigiasi apie 3:30
val. p. p. 

Šį trečiadienį, vasario 13 d., ,,Seklyčioje” bus rodomas filmas ,,Ashes in the Snow”
pagal Rūtos Šepetys knygą ,,Between Shades of Gray”. Šis filmas sausio mėnesį
buvo rodomas Woodridge kino teatre. Neturėję progos pamatyti šio filmo, kvie-
čiami atvykti į ,,Seklyčią” šį trečiadienį ir pasižiūrėti pirmąją šio filmo dalį. Turintieji
klausimų, skambinkite į Socialinių reikalų tarybos raštinę tel.: 773-476-2655.
Visi esate laukiami.

Socialinių reikalų tarybos inf. 

Balandžio 13 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p. Palos Country Club
(Orland Park, IL) vyks Čikagos Šv. Kazimiero akademijos / Marijos mergaičių
gimnazijos (Maria High School) alumnių pobūvis. Gimnazijos laikų prisiminimais
pasidalinti alumnių susitikime (reunion) ypač kviečiamos tos, kurių gimnazijos bai-
gimo metai baigiasi skaičiais 4 ar 9, t.y. šiemet – jubiliejiniai. Išankstinė registracija
iki kovo 9 d. – su nuolaida. Pobūvį koordinuoja Maria Kaupas Center, daugiau
informacijos (anglų kalba) tel.: 773-925-8686.

Nuoširdžiai sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo diena!

Linkime, kad ši diena kiekvienam lietuviui būtų kupina
džiaugsmo, pasididžiavimo savo kultūra, papročiais. Tikėkime
savo ir Lietuvos jėgomis, bendraukime ir bendradarbiaukime,
saugokime savo lietuviškumą išeivijoje. 

Gražios ir prasmingos šventės!
Mūsų paveldas – mūsų ateitis
Lituanistikos tyrimo centras 


