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Šiame numeryje 

Be Vasario 16-osios 
Klausimas diskusijoms 
Pamoka: Laiškas Lietuvos Prezidentei 
URM seminaro įspūdžiai 
Vyresniems 
Jaunesniems 
Visiems: „Kalba praranda namus“  
Danguolė Varnienė mokytojų           
     savaitėje „Palikime pėdsaką“ 

Svarbios datos 

2013 m. vasario 28 
Paskutinė diena nominuoti asmenį 
JAV LB Švietimo tarybos skiriamai 
„Nusipelniusio švietėjo“ premijai. 
  
2013 m. kovo 3 ir 9 
Mokyklose atliekami kūrybiniai 
darbai JAV LB Švietimo tarybos 
piešinių ir rašinių konkursui. 
  
2013 m. kovo 16 
Mokytojų konferencija Kristijono 
Donelaičio lituanistinėje mokykloje, 
Washington, DC 
  
2013 m. kovo 17 
Mokytojų konferencija Rasos 
lituanistinėje mokykloje, 
Naperville, IL. 
  
2013 m. rugpjūčio 4-11 
Mokytojų savaitė „Palikime pėdsaką“ 
Dainavoje, MI. 

  

Ar prisimenate situaciją, kada 
jūs visa širdimi didžiavotės 

būdami lietuviais? 

Pasidalinkite savo 
istorija su kitais 

Švietimo tarybos Facebook 
puslapyje. 

  
 

 

Be Vasario 16-osios 

Mielieji Mokytojai, 
  
Linksmos Jums Nepriklausomybės dienos! Švęskime jau 95-ą Vasario 
16-ąją! Amžiams bėgant tesušildo ji mūsų vaikų vaikaičius taip, kaip 
šiandien ji šildo mus. 
  
Dar giliu sovietmečiu, atsimenu, mano tėvas, vakarais 
pakramsnodamas kaimiškų lašinių, svarstydavo: „Ar bešnekėtume 
šiandien lietuviškai, jei ne tie 20 nepriklausomybės metų?“ Tie jo „20 
metų“ buvo kaip tik skaičiuojami nuo 1918-ųjų Vasario 16-osios. 
  
Stebiuosi ne tėvo pasakymu, o savo atmintimi: kodėl, mąstydamas 
apie Vasario 16-ąją, prisimenu būtent tuos žodžius? Kas galėtų 
pasakyti, ar, jei nebūtų buvusios Vasario 16-osios, Lietuvoje būtų 
suklestėjusi lietuviškai rašoma literatūra ir mokslas? Ar būtų 
sutvirtėjusi bendrinė lietuvių kalba, ar būtų susiformavusi lietuviškų 
mokyklų sistema, ar būtų atsiradęs lietuviškai balsuojantis Seimas ir 
muštruojama kariuomenė? Pagaliau, ar pats vis tiek būčiau pasirinkęs 
studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą? Ar be Vasario 16-osios į Ameriką 
būtų atplaukusi antroji plataus išsilavinimo išeivijos banga? Ar ji būtų 
pajėgusi sukurti tankų lietuviškų mokyklų tinklą, leisti „Draugą“, 
„Naujienas“, „Darbininką“, „Tėviškės žiburius“, parengti didžiausią 
lietuvišką visų laikų 37 tomų „Lietuvių enciklopediją“? Pagaliau, ar be 
Vasario 16-osios būtų išaušusi Kovo 11-oji? 
  
Nedaug turbūt rastume žmonių, kurie į šiuos klausimus atsakytų 
„Taip“. Juk gerai žinome, kad Vasario 16-oji buvo unikali diena, po 
kurios atsivėrė platūs modernios lietuviškos tapatybės augimo 
akiračiai. 
  
Bene ryškiausia lietuviškos tapatybės dalis yra lietuvių kalba. Šįryt, 
griebdamas iš pieno javainius, klausiu savęs: „O ar būtų buvusi 
Vasario 16-oji be lietuvių kalbos?“ 
  

Giedrius Subačius  
  

Habil. Dr. Giedrius Subačius yra lietuvių kalbos ir kultūros 
profesorius Ilinojaus Universitete PLB Lituanistikos 
katedroje (Endowed Chair of Lithuanian Studies at 
UIC).  Skaitykite toliau... 
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