Šiais metais Vasario 16- ąją SKYLĖ ketina paminėti sudalyvaudami pilietinėje akcijoje, skirtoje
Lietuvos
Laisvės
kovų
sąjūdţio
(LLKS)
būstinės
išsaugojimui.
Viena iš sodybų, kuriose įvyko aštuonių partizanų vadų slaptas suvaţiavimas, nors ir įtraukta į
nacionalinės reikšmės objektų sąrašą, beviltiškai griūva.
Akcijos iniciatoriai, surinkę lėšas, ant šios sodybos stato stoginę, kad bent kiek ją apsaugotų ir
išsakytų pilietišką poziciją.
Kviečiame prisijungti ir nelikti abejingiems.
Taip pat organizuojamas šventinis koncertas, kuriame dalyvaus BIX, G&G SINDIKATAS,
SKYLĖ.
Ţemiau informacija, kurią platina akcijos organizatoriai:
1990 m. atkūrus Lietuvos valstybę, Mėnaičių ir Balandiškio sodybos buvo paskelbtos
nacionalinės reikšmės objektais.
1949 m. vasario 2–22 d. Balandiškio (Sajų) ir Mėnaičių (Miknių) sodybose įvyko garsusis visos
Lietuvos partizanų vadų suvaţiavimas, kuriame buvo apsvarstyta apie dvidešimt klausimų,
patvirtinti pagrindiniai kariniai dokumentai – statutai, LLKS sukūrimo direktyviniai dokumentai,
aptarta vadovybės struktūra. Čia buvo formaliai patvirtinta sričių sistema ir demokratiškai
išrinktas LLKS tarybos pirmininkas – Vakarų Lietuvos (Jūros) srities partizanų vadas Jonas
Ţemaitis-Vytautas. Aštuoni suvaţavime dalyvavę partizanų vadai tapo svarbiausio dokumento –
politinės Deklaracijos signatarais. Šis dokumentas buvo skirtas tam laikui, kai bus galimybė
atkurti nepriklausomą valstybę – nesvarbu, kiek teks laukti.
Sodybai Mėnaičiuose pasisekė labiau, ten gyvena senieji šeimininkai.
Stanislovo Sajaus sodybai Balandiškio kaime likimas buvo nepalankus – sodyba, likusi be nuolat
gyvenančių šeimininkų, yra ties visiško sunykimo riba.
Per dvidešimt metų laisvos Lietuvos institucijos neparodė valios išsaugoti šį nacionalinį turtą!
Iniciatyvinė grupė organizavo pilietinę akciją, kurios metu iš piliečių paaukotų lėšų statoma
stoginė, kuri neleis pastatui toliau irti.
AKCIJOS TIKSLAI:
1.
Išsaugoti Lietuvos nacionalinį turtą – to laikmečio vienintelę teisėtą parlamento vietą.
2.
Pagerbti 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarus.
3.
2010 m. vasario 16 d. atšvęsti 61-ąsias 1949 m. Deklaracijos metines prie LLKS būstinės.

RENGINYS:
„Vasario 16 d. švęskime LLKS vyriausiosios vadovybės būstinėje!“
Laikas: 2010 m. vasario 16 d.
Vieta: Radviliškio raj., Balandiškio kaimas
PROGRAMA:
14 val. (Mėnaičių kaimas) – jaunuomenės minėjimas prie bunkerio, kuriame buvo pasirašyta
Deklaracija.
14 val. 30 min. – jaunuomenės ţygis į Balandiškio kaimą, į S. Sajaus sodybą.
15 val. (Balandiškio kaimas) – šventinis koncertas S. Sajaus sodyboje.
Dalyvauja: A. SMILGEVIČIŪTĖ ir grupė „SKYLĖ“, BIX, G&G SINDIKATAS

