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2020 m. spalio mėn. sukaktys
Prieš 70 metų, 1950 10 01, Troškūnų r. Margavonės k. žuvo Algimanto apygardos
Šarūno rinktinės vadas Povilas Tunkevičius-Kastantas, keturi Lengvenio būrio
partizanai ir du partizanų ryšininkai.
Prieš 75 metų, 1945 10 01, gimė Viktorija Daujotytė – literatūrologė.
10 02 ŠV. ANGELŲ SARGŲ (POLICIJOS) DIENA
Prieš 425 metus 1595 10 04, m. išėjo Mikalojaus Daukšos „Katekizmas arba
mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“ – pirmoji lietuviška knyga, išleista Lietuvoje
Prieš 130 metų, 1890 10 04, gimė skulptorius Vincas Grybas. Nužudytas –1941 m.
Prieš 90 metų, 1930 10 04, gimė poetė Lacrima (tikr. Marija Katilitytė).
Prieš 130 metų, 1890 10 04, gimė žurnalistas, publicistas ir keliautojas Matas
Šalčius. MIrė–1940 m.
Prieš 120 metų, 1900 10 05, Jovaišuose (Panevėžio r.) gimė (1900) karys
savanoris, politinis veikėjas, žurnalistas Jonas Karutis. Mirė 1943 04 11 Kaune, palaidotas
Ramygalos kapinėse.
Prieš 275 metus, 1745 10 06, gimė dailininkas tapytojas Pranciškus
Smuglevičius. MIrė –1807 m.
Prieš 80 metų, 1940 10 06, gimė Juozas Budraitis – teatro ir kino aktorius,
diplomatas.
Prieš 20 metų, 2000 10 06, Šiauliuose mirė pogrindinės organizacijos narė,
antisovietinės spaudos rengėja ir platintoja, politinė kalinė, ilgametė LGGRT centro
darbuotoja Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė.
Prieš 120 metų, 1900 in. 10 06 (rugsėjo 23) d. gimė aktorė Elena Zalinkevičaite
-Petrauskienė
Prieš 110 metų, 1910 10 06, Rokiškio aps. Panemunio vls. Pavyžuonių k. gimė
Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės vadas Petras Blieka-Bliekinis (žuvo 1947 11 13
Panevėžio aps. Ramygalos vls. Jotainėlių k.).
Prieš 110 metų, gimė 1910 10 08, Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Šukionių k. gimė
Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvių tautinės tarybos įkūrėjas Jonas NoreikaGenerolas Vėtra (sušaudytas 1947 02 26 Vilniuje.
Prieš 170 metų, 1850 10 09, gimė Vincas Pietaris – rašytojas, pirmojo lietuviško
istorinio romano „Algimantas“ autorius. Mirė 1902 10 03 Ustiužnoje (Rusija).
Prieš 80 metų, 1940 10 10, Panevėžyje gimė keramikė Elvyra Teresė
Šeštakauskaitė-Petraitienė.
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA			
Prieš 410 metų, 1610 10 11, gimė religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas Jonas
Božimovskis (vyresnysis). Mirė 1673 01 08 Kėdainiuose.
Prieš 100 metų, 1920 10 12 gimė Henrikas Nagys – poetas, literatūros ir meno
kritikas, vertėjas. Mirė 1996 08 03
Prieš 70 metų, 1950 10 15, Kretingos r. Žutautų ir Mikoliškių k. apylinkių miške buvo
suimtas sunkiai sužeistas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozas JucysMargis (nuo kautynėse patirtų žaizdų po kelių dienų mirė).
Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido
diena. 1944 m. spalio mėn. – per 300 tūkst. gyventojų nužudyta, 100 tūkst.
ištremta.
Prieš 120 metų, 1900 10 17 gimė Petras Zalanskas – lietuvių liaudies dainininkas,
tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas. Mirė 1980 07 21.
Prieš 100 metų, 1920 10 20, Biržų aps. Pasvalio mstl. gimė 3-iosios LLA Šiaurės
apygardos vadas Vladas Juozokas (Juozokas)-Petraitis (žuvo 1946 02 13 Panevėžio
aps. Smilgių vls. Ažagų k.).
Prieš 90 metų, 1930 10 20, Panevėžyje gimė (1930) kompozitorius, pianistas,
pedagogas Vytautas Mikalauskas. Mirė 2004 04 23 Vilniuje.
Prieš 210 metų, 1810 10 23 gimė Henrikas Dmachauskas (Dmochovskis) –
skulptorius, 1831 ir 1863 m. sukilimų dalyvis. Mirė 1863 05 26.
Prieš 90 metų, 1930 10 23 gimė Vytautas Majoras – Klaipėdos krašto
tautodailininkas. 2006 03 19

Prieš 80 metų, 1940 10 24 gimė Birutė Baltrušaitytė – rašytoja, literatūrologė. Mirė
1996 08 02
Prieš 125 metus, 1895 10 24 gimė Gustavas Juozupaitis – Mažosios Lietuvos
visuomenės veikėjas, ekonomistas, poetas. Mirė 1954 04 15 Panevėžyje.
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA
Prieš 100 metų, 1920 10 23, Subačiaus vienkiemyje (Kupiškio r.) gimė rašytoja,
pedagogė Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. Mirė 2007 11 23 Sidnėjuje (Australija).
Prieš 100 metų, 2020 10 24, kai Radviliškyje gimė (1920) aktorius Stasys Paska.
Mirė 1981 11 25 Šiauliuose.
Prieš 125 metus, 1895 10 24, Berštininkuose (Šilutės r.) gimė, Mažosios Lietuvos
visuomenės Gustavas Juozupaitis. Mirė 1954 04 15 Panevėžyje.
Prieš 225 metus, 1795 10 24, įvyko trečiasis Lietuvos–Lenkijos padalijimas ir
beveik visą Lietuvą užgrobė Rusija.
Prieš 110 metų, 1910 10 26, Panevėžio aps. Vadoklių vls. Geležių k. gimė kunigas,
aktyvus kovotojas už tikinčiųjų ir Bažnyčios teises, pogrindžio spaudos bendradarbis Jonas
Buliauskas. Mirė 1987 01 08 Pakruojo r. Linkuvos mstl.
Prieš 610 metų, 1430 10 27, mirė Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas.
Prieš 130 metų, 1890 10 28, Navapolyje (Radviliškio r.) gimė (1890)
fotografas Tadas Bajarūnas. Didžioji dalis jo fotografinio palikimo saugoma Panevėžio
kraštotyros muziejuje. Mirė 1945 03 13.
Prieš 70 metų, 1950 10 27–28, Kretingos r. Vaineikių miške žuvo Žemaičių
apygardos Kardo rinktinės vadas Juozapas Katkus-Nikiforas ir du jo bendražygiai.
Prieš 90 metų, 1930 10.29 . gimė poetė, politinė kalinė Rozalija Priebytė–
Valiūnienė
Prieš 90 metų, 1930 10.29 Vilniuje gimė lengvaatletė, pedagogė Romantė
Kryževičienė. Lietuvos rekordininkė. Mirė 2007 09 02 Panevėžyje.
Prieš 140 metų, 1880 10 30 140 metų, kai Valeikiuose (Zarasų r.) gimė (1880)
kunigas, filosofijos m. dr. Juozapas Čepėnas. Mirė 1976 01 24 Pasvalyje.
Prieš 160 metų, 1860 10 31 160 metų, kai Minske gimė (1860) inžinierius
mechanikas, prof. Platonas Jankauskas. Mirė 1941 11 27 Daniliškyje.
Prieš 100 metų, 1920 spalį, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų
„Kęstučio“ draugovė. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.
Prieš 100 metų, 1920 spalį prie Panevėžio meno ir kultūros draugijos „Aidas“ buvo
įkurtas liaudies universitetas.
Prieš 140 metų, 1880 spalį Mučiūnuose (Panevėžio r.) gimė kanklininkas, kanklių
meistras Stasys Rudys. Pagamino apie 1000 kanklių. Mirė 1949 07 01 Krekenavoje.
Prieš 135 metus, 1885 spalį Tilžėje įsteigta Jurgio Mikšo (apie 1862–1903)
spaustuvė – pirmoji lietuvių poligrafijos įmonė Mažojoje Lietuvoje. Veikė iki 1886 m.
Prieš 140 metų, 1880 spalį Naftalis Feigenzonas Panevėžyje įkūrė pirmąją
spaustuvę. Spaustuvė veikė iki 1935.
Prieš 135 metus, 1885 spalį Vilniuje gimė žydų rašytojas, vertėjas, žurnalistas,
leidėjas Urija Kacenelenbogenas. Toronte (1930) ir Čikagoje (1935) išleido lietuvių ir latvių
liaudies dainų rinkinį „The Daina, an Anthology of Lithuanian and Latvian Folk-Songs“.
Mirė 1980 m.
Prieš 150 metų, 1870 spalį Čiornaja Padinos kaime (Rusija) gimė agronomas,
bankininkas, visuomenininkas, Steigiamojo Seimo narys Jonas Masiulis. Nužudytas 1941
05 Panevėžio kalėjime.
Prieš 175 metus, 1845 spalį Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas,
liaudies švietėjas Feliksas Sereika. Mokė jaunimą lietuviškai skaityti, rašyti, platino
draudžiamą lietuvišką spaudą. Parašė ir išleido pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 27
Radviliškyje.
10 tūkst. m. prieš Kristų, dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikūrė pirmieji nuolatiniai
gyventojai.
Apie 2500 m. prieš Kristų,. į senųjų europiečių teritorijas atėjo indoeuropiečiai.
Apie 2000 m. prieš Kristų, susidarė baltai.
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Suvalkų sutartis ir jos išniekinimas po 2 dienų
Prieš dešimtį metų garbingas Lietuvos
istorikas Antanas Tyla (1929 – 2018)
atspausdino Vorutoje šį straipsnį,
kuris savo reikšmės neprarado ir
šiandieną, minint Suvalkų sutarties
pasirašymo tarp Lietuvos ir Lenkijos
šimtmetį. Lenkija sutartį sulaužė po
dviejų dienų!
Antanas Tyla

1918 m. atkurta Lietuvos valstybė pergyveno kelias šiurpias invazijas, kurios buvo panašios tuo, kad siekė sunaikinti Lietuvos valstybę
ir lietuvių valstybinę savimonę. Atkurtos Lietuvos
valstybės pamatas buvo lietuvių tautos valią
išreiškęs Vasario 16 Nepriklausomybės aktas,
kuriame Lietuvos Taryba, kreipdamasi į kitas
valstybes ir tautas, skelbė:
„Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja
tautų apsisprendimo teise ir lietuvių konferencijos nutarimu <…> skelbia atstatanti
nepriklausomą, demokratiniais pamatais
sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis
tautomis“.
Nepriklausomybės aktą patvirtino 1920 m.
gegužės 15 d. susirinkęs Lietuvos Steigiamasis seimas. Vilnius, kaip valstybės sostinė, tapo
konstitucine norma. Čia reikia priminti, kad Vilnių
su valstybingumo atkūrimu siejo ir 1905 m. Didysis Vilniaus seimas.
Jo priimtame nutarime rašoma:
reikalaujame „Lietuvai autonomijos su seimu
Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu
balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo. Toji
autonomiška Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografinės Lietuvos, kaip branduolio, ir tų
pakraščių, kurie dėl ekonominių, kultūrinių, tautinių arba kitų priežasčių traukia prie to branduolio ir kurio gyventojai prie to priklausyti norės“.
Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvos
valstybė atsidūrė tarp trijų stiprių geopolitinių centrų: Maskvos, Varšuvos ir Berlyno. Berlynas toleravo tautų apsisprendimo teisę ir tais pačiais 1918
m. kovo mėn. pripažino Lietuvos valstybingumą.
Lenino vadovaujama Sovietinė Rusija propagandiniais tikslais taip pat paskelbė Lenino ir
Stalino pasirašytą Rusijos tautų teisių deklaraciją, garantuojančią laisvą apsisprendimą kurti
savarankiškas valstybes. Tačiau Sovietinė Rusija save laikė Rusijos imperijos paveldėtoja, o
imperija labai tiko komunistinės revoliucijos pradinės plėtros idėjai. Lietuvos savarankiškumas
jai buvo dviguba kliūtis tai revoliucijai. Lietuvos
valstybei aneksuoti buvo pasirinktas sovietinės
kariuomenės lydimas kolaborantas Vincas Kapsukas, kurio marionetenė vyriausybė 1918 m.
pabaigoje–1919 m. realizavo ir siekė įtvirtinti
sovietinę okupaciją užgrobtoje nepriklausomos
Lietuvos teritorijoje. Lietuvai pavyko išvyti šiuos
okupantus. 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos – Sovietų Rusijos sutartimi pastaroji pripažino
Lietuvos valstybę, nors pasąmonėje turėjo
vilčių ją aneksuoti.

Lietuvos ir Lenkijos derybų nariai Suvalkuose 1920 m. spalio 7 d.

Varšuva taip pat toleravo tautų apsisprendimo teisę, tačiau jos politika buvo saistomi
senosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos Karalystės jungtinės valstybės identifikavimo, jos teritorinio restauravimo ir atsikūrusių
valstybių absorbavimo Varšuvos geopolitiniam
centrui. Lietuvos nepriklausomybė ir Lenkijai
trukdė. Savo tikslams ji, kaip ir Sovietų Rusija,
turėjo neblogai organizuotas karines pajėgas,
Lietuvoje turėjo savo kolaborantų.
Jaunos Lietuvos valstybės vyriausybė, palaikoma tautos ir jai lojalios visuomenės, nesirengė
kolaboruoti su aneksijai besirengiančiomis kaimyninėmis valstybėmis, nors Lietuva militariškai
negalėjo nei su viena jų lygintis. Nuo Lenkijos,
kaip ir Sovietų Rusijos aneksionistinių užmačių,
Lietuvai teko gintis ginklu.
Šiandien minime du 90 metų senumo (šiandieną du 100 metų senumo – Varpo pastaba)
Lietuvos istorijos svarbius įvykius, tai 1920 m.
spalio 7 d. Suvalkų sutarties, nutraukusios Lenkijos puolimą ir užbaigusios Lietuvos ir Lenkijos
karą, pasirašymą. Ir kitą – tai spalio 9 d. Lenkijos valdžios organizuoto Lietuvos užpuolimo,
Vilniaus bei Rytų Lietuvos užgrobimo, naujo,
19 metų užsitęsusio Lietuvos ir Lenkijos karo
pradžios. Karo, kurio pradžioje Lietuvos žemėje
gindami savo valstybę žuvo Lietuvos kariai, savigynos jaunuoliai, šauliai ir šiaip Lietuvos piliečiai.
Žuvusiųjų kapai išsidėstę Seinuose, Varėnoje,
Marijampolėje, Vilniuje, Maišiagaloje, Širvintose,
Giedraičiuose, Ukmergėje, Troškūnuose.
Yra manančių, kad skaudžią savo valstybę gynusių ir kritusių Lietuvos karių istoriją
reikia pamiršti ir gyventi šia diena. Niekas
nesako dėl ko reikia pamiršti istoriją, kurios nenorėtume, kad ji būtų. Tačiau svarbu dėl ko ją
prisimename. Juk prisimename II-jo pasaulinio
karo pradžią ir pabaigą ne dėl to, kad jo norėtume ir džiaugtumės tuo kruvinu palikimu, bet
kad jį pamerktume, kaip nusikaltimą žmonijai,
kad pagerbtume jo aukas ir prisimintume visus jo
padarytus demografinius, materialinius ir kultūrinius nuostolius. Prisimename dėl to, kad viską
žinotume, kad galėtume vertinti savo kelią, valstybingumą ir valstybinę laisvę, bet ne tam, kad
su kuo nors nenorėtume dabar bendraudami eiti
Europos bendruomenės saugomu šiandienos
ir ateities keliu. Dabar visas Europos Sąjungos
valstybes turėtų vienyti bendri, pagarba savo

kaimynams ir tarptautine teise paremti tarpvalstybiniai tikslai. Mes esame atsikratę homo
sovieticus mentaliteto, galime viską prisiminti, tirti ir vertinti, prisiminti ir pagerbti už
Lietuvos valstybę Lietuvos žemėje kritusius
karius, šaulius ir neteisinti okupantų, kaip
nelaimingų nesusipratėlių. Turime būti solidarūs su savo valstybingumu ir vadovautis nuostata–vertybė yra valstybinė laisvė ir nebuvo gerų
ar blogų okupantų, buvo tik okupantai.
Žvelgiant į 1920 m. spalio 7 ir 9-ją, galima
įžvelgti, kad ji yra ga Vidurio Rytų Europos tarpukario tarptautinių santykių mentaliteto raiška. Vakarų Europa tarpukariu, galima sakyti,
išvengė tarpusavio teritorinio dalinimosi. Tuo
tarpu Rytų Europoje buvo išlavintas ir praktiškai
taikomas apsisprendusių kurti ar atkurti valstybinį gyvenimą tautų valstybių sunaikinimas ir iš
žemėlapio ištrynimas. Tarpukariu Rytų Europoje neatsirado stiprios politinės jėgos, kuri
būtų tapusi mažesnių valstybių suverenumo
saugotoja ir gynėja, tarptautinių santykių
moraliniu sargybiniu. Tos funkcijos teko ne
šio regiono valstybėms, o tarptautinėms universalioms institucijoms – Tautų Sąjungai,
Ambasadorių konferencijai, Tautų Sąjungos
Karinės kontrolės komisijai. Nors ir joms nepavykdavo įvykdyti teisingumo.
Nesigilinant į visus Pietvakarių Lietuvoje
1920 m. vykusius karinius veiksmus, reikia
pastebėti, kad 1920 09 20 Tautų Sąjungai
paraginus Lietuvą ir Lenkiją nutraukti karo
veiksmus, po dviejų dienų Lenkija pradėjo
operaciją „Nemunas“ prieš Raudonąją armiją ir pradėjo veržtis į Pietų Lietuvą, sulaužė ir
perskėlusi į dvi dalis Lietuvos karinę apsaugą per Seinus, Kapčiamiestį, Druskininkus
nužygiavo link Lydos. Tuo metu Lenkijos generaliniame štabe buvo parengtas Vilniaus ir
didesnės Lietuvos teritorijos dalies užgrobimo planas. Pilsudskis, atsižvelgdamas į
tarptautinę opiniją, jo neparėmė kaip atviros,
nepridengtos agresijos ir paruošė aneksionistinę savo kariuomenės maišto operaciją.
Jos vykdytoju buvo paskirtas gen. L.Želigovskis
su 3-mis Lenkijos kariuomenės divizijomiss.
Spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos sutartis Suvalkuose arba Suvalkų sutartis buvo
tipiškas Rytų Europos tarptautinės teisės
nihilizmo pavyzdys. Ją Lietuvos ir Lenkijos
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delegatai pasirašė tarpininkaujant JAV karinės misijos Baltijos kraštuose atstovams ir
Tautų Sąjungos karinės kontrolės komisijai.
Jie ne viską žinojo ir todėl tarptautinio nihilizmo kontekste ši sutartis buvo labai panaši
į 1939 m. spalio 10 Lietuvos ir Sovietų Sąjungos sutartį, kai Lietuva galvojo kaip išsaugoti savo valstybę, ir, žinoma neturėjo jokių
kenksmingų kitai pusei planų, o Stalinas galvojo, kaip tą valstybę okupuoti pagal Molotovo Ribentropo paktą. Derybų Suvalkuose metu
Lietuva norėjo išsaugoti valstybės pietinę dalį ir
atskirus strategiškai svarbius objektus. Vienas iš
tokių buvo Varėna, reikalinga kaip geležinkelių
mazgas, permetant iš Suvalkijos ten sutelktą
kariuomenę prie Vilniaus. Tačiau derybų, kurios
vyko nuo rugsėjo pabaigos, laikotarpiu Lenkijos kariuomenė užėmė Varėną. Karo veiksmai
su Lenkija Tautų Sąjungos reikalavimu buvo
nutraukti tik spalio 6 d. Pagal sutartį Lietuvos
sienos su Lenkija nebuvo patvirtintos, tik nužymėta demarkacinė linija, Lenkijos pusėje palikus
Merkinę, Varėną, Bastūnus. Demarkacinė linija
nuo Bastūnų į Rytus nebuvo nubrėžta ir sutarties
partnerių siūlymu buvo nutarta ją nužymėti po to,
kai iš ten išeis sovietinė kariuomenė. O iš tikrųjų
ta nepažymėta demarkacijos linija buvo reikalinga numatytam Lenkijos įsiveržimui, nepažeidžiant sutartimi pažymėtos demarkacijos linijos.
Pagal sutartį Lenkija sutiko praleisti per Varėną
Lietuvos traukinius iš Suvalkijos su Lietuvos kariuomene, bet tik po du į dieną, turėdama tikslą
sutrukdyti jos pervežimą prie Vilniaus. Lietuva
pasirūpino sutartį įregistruoti Tautų Sąjungoje ir
tikėjosi panaudoti tolesnėms deryboms. Lenkija
manė sutartimi nuraminti tarptautinę opiniją ir
paslėpti savo agresiją prieš Lietuvą.
Pasirašant sutartį jau buvo parengtas jo
sulaužymas ir Rytų Lietuvos su sostine Vilniumi
užgrobimas. Pilsudskis sudarė gen. Želigovskio
su trimis divizijomis invazijos projektą. Spalio 9
d. paliaubos su Lietuva buvo sulaužytos, Lenkija
pradėjo karą prieš Lietuvą, tą dieną Želigovskio grupuotė užgrobė Vilnių, Trakus ir po kurio
laiko, gavus pastiprinimų, pradėjo veržtis link
Ukmergės, sustiprinta kavalerijos brigada žudydama besipriešinančius civilius prasibrovė iki
Kėdainių apylinkių. Visa lietuvių tauta ir pilietinė
visuomenė pakilo ginti savo valstybę. Amžininkė
pasakojo, kaip Kauno „Aušros“ gimnazijos vyresnieji mokiniai savanoriais išėjo į frontą. Seimas nutraukė darbą, jo atstovai išvyko organizuoti valstybės gynimo. Lietuva sutelkė 40 tūkst.
kariuomenę. Giedraičių ir Širvintų kautynėse
Lietuvos kariuomenė sustabdė agresiją. Sunku
pasakyti, kaip būtų vystęsi karo veiksmai po lapkričio 19–23 d. Širvintų ir Giedraičių kautynių, jei
Karinės kontrolės komisija nebūtų sustabdžiusi
sėkmingo lietuvių puolimo. Lapkričio 29 d. buvo
pasirašytos paliaubos.
Užėmęs Vilnių Želigovskis paskelbė naujos
butaforinės valstybės sukūrimą (Litva Srodkova - Varpo pastaba). Okupuota Lietuvos teritorija sudarė 13 450 km2, ten gyveno 489 tūkst.
gyventojų. Išsaugodamas užgrobto krašto
siuzereno tapatybę, Želigovskis pavadino jį ne
kokia nors šiaurės Lenkija, bet Vidurio Lietuva,
tuo pripažindamas, kad įsiveržė į kitą valstybę.
Okupantai paleido į apyvartą Laisvos Lietuvos
valstybingumą žeminančias – Kaunijos, Kauno

Lietuvos sąvokas. Istoriografijoje kai kurie istorikai tebevartoja šį terminą ir dabar.
Pasibaigus karo veiksmams, prasidėjo Lietuvos valstybės diplomatinė veikla, siekiant atkurti savo teises į okupuotą ir aneksuotą Lietuvą.
Tuo tarpu Lenkija okupuotoje Lietuvoje surengė
rinkimus, išrinko taip vadinamos Vidurio Lietuvos
seimą, kuris, kaip ir reikėjo laukti, nutarė prijungti kraštą prie Lenkijos. Iš visos šios aneksinės
procedūros, matyt, pasimokė Sovietų Sąjungos
diktatorius Stalinas, kuris 1940 m. okupavęs
Lietuvą irgi surengė rinkimus į taip vadinamą
Liaudies seimą, kuris, kaip ir reikėjo laukti, nutarė inkorporuoti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Šis
Vidurio ir Rytų Europos patyrimas leidžia
daryti politologinę išvadą, kad okupantų
organizuoti rinkimai paprastai nebalsuoja
už išsivadavimą iš okupantų, tiksliau – okupantai neleidžia balsuoti prieš juos. Tokie rinkimai yra demokratijos parodija ir jie turėtų būti
draudžiami.
Okupavusi ir aneksavusi didelę Lietuvos
dalį, Lenkijos valdžia žvalgėsi ir į Laisvą Lietuvą. Ignoruodama Vasario 16 aktą, Steigiamojo
seimo nutarimą, ji kaip katė su pūsle, vis kaišiojo
Lietuvos suverenitetą ir tautos valią naikinančią
federaciją su Lenkija. Tam panaudojo Tautų
Sąjungą, kur surado pritarėjų. Tačiau Lietuvos
valdžioje nebuvo kolaborantų ir šios iniciatyvos
nuėjo niekais. Kaip žinome, šitokiu instrumentu
Sovietų Sąjunga 1940 m., padedant kolaborantams, sunaikino Lietuvos valstybę ir įgyvendino
aneksiją.
Žiūrint iš šių dienų pozicijų negalima atsistebėti tik ką savarankišką Lietuvos valstybę sukūrusia lietuvių tauta ir visuomene, lojalia Vasario
16 aktui, jos tvirta valstybine savimone.
Aneksuotoje Lietuvos dalyje okupantai
su tam tikru pagreičiu pradėjo lietuvių etnocidą, lietuvybės naikinimą. Iš Vilniaus į Lietuvos nepriklausomą valstybę buvo ištremti
lietuvių inteligentai, tarp jų ir Vasario 16 akto
signataras Mykolas Biržiška. Per 19 metų
trukusį lietuviškumo naikinimo karą buvo
uždarytos lietuviškos mokyklos, skaityklos,
kultūrinės ir mokslo draugijos, organizaci-

jos, periodinė spauda. Mes dar gerai prisimename, kaip sovietinės okupacijos metais
buvo trukdomas Vakarų šalių radijo pasiklausymas. Okupuotame Vilniaus krašte lietuviai tai patyrė daug anksčiau, nes už radijo
iš Kauno klausymą okupacinė administracija
dėdavo baudas. Antilietuviška veikla ypač
pasižymėjo Vilniaus vaivada L.Bocianskis,
šias pareigas ėjęs 1932–1939 m. 1936 m. jis
parengė slaptą valstybės administracijos
politikos programą, taikytiną lietuviams.
Visas šis etnocidas baigėsi tuo, kad
Lietuva, viską užmiršusi, 1939 m. rugsėjį, kai
Lenkiją ištiko katastrofa, priėmė ir internavo
15 000 Lenkijos kareivių ir karininkų. 2500
internuotų Lenkijos karininkų Lietuva išgelbėjo nuo Katynėje 22 tūkst. Lenkijos karių
Sovietų Sąjungos enkavedistų sušaudytųjų
likimo. Tačiau negirdėti, kad tai prisimintų
Lietuvos valstybės vadovai kaip padorumo etalono, nesigirdi prie progos Lenkijos
padėkos, sakysim, iš Europos Parlamento
tribūnų, iš kurių, sekant rusų politologo
Aleksandro Dugino doktriną, liejasi europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio su bendrais liejamas purvas Lietuvos adresu.
Baigiant apie 1920 m. Lietuvos dalies aneksiją, reikia pripažinti, kad imperializmas yra nešvarus reikalas. Jo nereikia baltinti ir toleruoti,
nes jis kaip vėžys ėda tarpusavio valstybių tarptautine teise paremtus geros kaimynystės santykius, valstybių piliečių savimonę. Tiesa padės
mums būti teisingais ir dorais, tarpusavio savigarba besivadovaujančiais kaimynais. Tikėkime,
kad 90 metų įvykių prisiminimas pasitarnaus
Rytų Europos valstybių tarptautinių santykių
mentaliteto kokybei. bendrai gerovei ir ateičiai.
Tikėkime, kad 90 (100) metų įvykių prisiminimas pasitarnaus Rytų Europos valstybių tarptautinių santykių mentaliteto kokybei. bendrai
gerovei ir ateičiai.
O mes turime pagerbti visus, kurie savo
narsa ir gyvybėmis tuomet apgynė Lietuvos
valstybės laisvę nuo Suvalkų sutarties sulaužytojų karinio smurto.
Antanas Tyla, www.voruta.lt 2011 10 00

Lietuva, 1939 m. rugsėjį priėmė, maitino ir internavo 15 000 Lenkijos kareivių ir 2500 karininkų. Šiuos, Palangoje
ir Kulautuvoje internuotus Lenkijos kariškius Lietuva išgelbėjo nuo Katynėje Sovietų Są jungos enkavedistų
sušaudytų jų 22 tūkst. karininkų likimo.
1939-1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai | VDU parodos nuotr.
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Visi prie ginklų!

Kai gilyn į Lietuvą 1920-ųjų rudenį prasiveržė Želigovskio kavalerijos brigada,
lietuviai didelių kavalerijos dalinių, kurie galėtų vaikytis lenkus, neturėjo. Lemiamą
vaidmenį suvaidino vietiniai partizanai šauliai. Raginami atsišaukimų „visi prie ginklų“ jie be įsakymų ėmėsi iniciatyvos. Pavyzdžiui, buvo toks Ramygalos gimnazistų
pasipriešinimas – nebuvo jokio įsakymo priešintis Lenkijos kavalerijos eskadronui,
bet šešiolikmečiai progimnazijos moksleiviai organizavo ginkluotą būrį ir kovėsi su
lenkais. Aišku, jiems baigėsi liūdnai – keli buvo žiauriai nukankinti: nupjautos ausys,
išbadytos akys, nukapotos rankos, ir nužudyti.
V. Jokubauskas, Klaipėda
Lietuva buvo priėmusi tautų apsisprendimo principus. Vasario 16 d. Aktu
pasiskelbė valstybe su sostine Vilniumi. Tarp lietuvių emigrantų patriotinis judėjimas buvo stiprus. Viešpatavo entuziazmas: neįtikėtina, turėsime savo Lietuvą!
Jie pradėjo burti Amerikos lietuvių korpusą (iki 5000 savanorių). Jei lietuviai su
amerikietiškais šautuvais būtų atvykęs į Lietuvą – būtų visiškai kitokia padėtis.
Bet Amerikos valdžia neleido...
O XXI a. Kremlius iškraipo Lietuvos istoriją ir panaudoja klastotes informaciniam karui prieš mus. Naudojasi naudingų idiotų, Lietuvos istorikų (A.Bumblausko),
vasaromis plaukiojančio Nemunu ir kaimyninių šalių upėmis abejones Vasario
16-osios Lietuva, esą, 1921 m. Lietuvai reikėjo sudaryti konfederaciją su Lenkija,
tada mūsų teritorija būtų iki Minsko (nesvarbu, kad lietuviškai nekalbėtume).
Buvęs (2011 m.) Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorskis ir dabar teigia,
kad Lenkija Pietryčių Lietuvos neužgrobė!
„VARPAS“

Plakatas. Pilieti į kovą prieš lenkus. Dailininkas Petras Rimša, 1920 m.

Galima priminti, kad Juzefo Pilsudskio brolis Bronislavas (lietuviškai Pilsūdas–Giniotas) 1887 metais buvo ištremtas į Sachaliną, 1899-1906 metais dirbo Vladivostoko
muziejuje, laikė save lietuviu ir patriotu. 1915 metais Šveicarijoje išrinktas karo aukoms
Lietuvoje šelpti komiteto pirmininku, 1916 metais parašė ir išleido vertingą studiją apie
Lietuvos kryžius. Mirė 1918 m. gegužės 17 dieną Paryžiuje. Beje, pats J.Pilsudskis,
nors ir užgrobęs žymią Pietryčių Lietuvos dalį tuos vietinius sulenkėjusius šio krašto
„patriotus“ paniekinamai vadino beždžionėmis.
„XXI amžius“

Iš Rytų Lietuvos lenkinimo istorijos
M. Baužytė-Motiejūnienė

Lenkai draudė lietuviams sakyti lietuviškai pamokslus ir giedoti bažnyčiose. Kunigai
lenkai tam pritarė ir taip gujo lietuvių kalbą iš
bažnyčių. Apie tą laiką man daug papasakojo ir
mama, ir tėvas, kurie aktyviai dalyvavo riaušėse. Per aštuonias lietuvių dienas giedoti ėjo visų
lietuviškų kaimų žmonės: iš Kargaudų, Varlių,
Klaišių, Juciūnų, Rackūnų, Paliūnų, Pelesos,
Pamedės, Dubinių, Druskininkų, Piliūnų, Pavalakės, Leliušių, Kurkių, Smilginių, Vigonių, Paloškų, Piliakalnio, Sklodonių ir kitų.
Lenkai atsinešdavo į bažnyčią lazdas
ir, pradėjus lietuviams giedoti, paleisdavo
jas į darbą. Svaidydavo net plytgalius. Ypač
pasižymėjo kunigas Kochanskis, aršus lietuvių
priešas. Jis Asavoje vertė žmones išsižadėti lietuvybės. Sakė, lietuvių kalba negalima esą Dievo garbinti, nes tai esanti pagonių kalba. Liepė
žmonėms prisiekti, kad nekalbės lietuviškai. Tą
pat jis bandė padaryti Rodūnioje, bet čia jam pasipriešino, ir niekas nepriesiekė. Lietuvaitės nupirko bažnytinę vėliavą su lietuvišku užrašu: „Karaliene dangaus, melskis už mus“. Ją nešdavo
17 lietuvaičių, apsivilkusių tautiniais drabužiais.
Kunigas Kochanskis liepė lietuvių vėliavą išnešti
iš bažnyčios. Taip buvo ir padaryta. Lietuvaitės
dėl to nuėjo aiškintis, bet nieko nepešė. Tada
jos nunešė vėliavą pas Neimavičiūtę į Rackūnų
kaimą. Netrukus prasidėjo karas, o 1915 metais
užėjo vokiečiai. Lietuvaitės kreipėsi į Aradnos
kraismaną, ir lietuviška vėliava į Rodūnios bažnyčią buvo grąžinta. Kunigaui Kochanskiui už
lietuvių persekiojimą buvo sudaryta byla. Įvyko

teismas, ir jis buvo dvejiems metams pasodintas
į kalėjimą.
Žmonės į lietuvių dienas ėjo nepaisydami
jokių orų. Į Rodūnią, Nočią plaukė būriai ir lyjant,
ir sningant. Vienais metais buvę labai slidu, tad
vyrai ėję giedoti lietuviškai į minėtas ir kitas bažnyčias batus ir klumpes apsivynioję skudurais.
O ten jų laukė lenkai, paruošę lazdas ir susimokę lietuvius mėtyti nuo vargonų. Buvo pralietas
kraujas. Lietuviai laikėsi atkakliai: vieną nutempia, o į jo vietą kitas atsistoja. Užsigydo žaizdas ir vėl eina grumtis už savo lietuvišką žodį,
giesmę. O mano motinėlė Cecilija Vaitkūnaitė iš
Kargaudų net gražią kasą per riaušes prarado.
Mušti lietuvius ragino patys kunigai.
Toks buvo kunigas Davidavičius. Jis, kaip
pasakojo mama, sakė: „Imkit palkas ir duokit
lietuviams“. Mama irgi dažnai buvo mušama,
stumdoma. Ją iš tolo matė, nes dėvėjo tautinius
drabužius. Ji ir tėvas dėl lietuvių persekiojimo
rašė skundus gubernatoriams, kraismanams. Į
kovą už savo kalbą bažnyčioje įsitraukė visi lietuviai.
Riaušės baigėsi lietuviams atsiskyrus ir įkūrus Pelesos parapiją. Žmonės savo lėšomis ir
darbu pastatė bažnyčią, kurioje galėjo melstis
gimtąja kalba. Bolševikams valdant, bažnyčia
buvo uždaryta. Kunigas Tutinas buvo ištremtas,
o bažnyčia paversta kolūkio sandėliu.
1919 metais prasidėjo valdžių kaita. Ėjo rusai, vokiečiai, lenkai, lietuviai. Rodūnioje mėgino
įsikurti lietuvių valdžia. Įsijungė Pelesos, Rodūnios, Pavalakės ir kitų kaimų vyrai. Lietuvių ka-

riuomenė stovėjo ant Akmenų tilto už Pelesos.
Išbuvo neilgai. Ją užpuolė lenkų kariuomenė ir
Kurkėse sumušė.
Lenkai įsitvirtino Vilniaus krašte ir pradėjo
lietuvius persekioti. Slapukai ir policininkai šmirinėjo po kaimus, ieškodami partizanų, ginklų,
uždraustos spaudos. Tėvo veikla ir mane, mažą
vaiką, įsuko į pasipriešinimo sūkurį. Kartą man
gulint lovoje, atsėlino ponas, piktai žybčiodamas
blizgančiomis sagomis. Tarsi vanagas įbedęs
akis naršė mano lovą. Paskui išsišiepęs rodė į
savo ištiestas rankas: „Puf puf?“ Tai turėjo reikšti: „Kur tėtis laiko šautuvą?“ Nesuprasdama jo
žodžių, tik žiūrėjau į jo kepurėje žibantį baisų
paukštį ir išsigandusi pravirkau. Tada ponas
išslinko iš kambario. Paaugusi pajutau tą svetimųjų priespaudą slėpdamasi su vaikais rūsyje,
kabodama ant kopėčių, po kuriomis apačioje teliuskavo vanduo, matydama užplombuotas savo
mokyklos duris. Vėliau – mokydamasi ankštame
mokytojo kambarėlyje, o dar vėliau – traukiant
iš mano rankų lietuvišką knygą, vežant iš mūsų
namų maišus, prikimštus lietuviškų knygų. Kai
mokiausi Rodūnios mokyklos penktoje klasėje,
girdėdavau mane palydint žodžiais przeklęty
litwin „prakeiktas lietuvis“ arba, šeimininkės barama, skaičiau ant lango iš oro pusės giliai peiliu
išpjaustytus žodžius: Tu żyje przeklęty litwin
„Čionai gyvena prakeiktas lietuvis“. Ir tada,
kai mane išmetė iš choro turbūt ne dėl balso
neturėjimo, nes vėliau mokiausi Vilniaus konservatorijos dainavimo klasėje. Ir vis už tai, kad
pasakiau esanti lietuvė. Užtat buvo garbstomi
lietuvybės atsižadantys.
Lydos krašto lietuviai, II. Kaunas: Poligrafija ir
informatika, 2002, p. 484–497). Ištrauka.
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Imperializmo veidai
Profesoriaus A.Butkaus nuomone, lenkiškas imperializmas nuo rusiškojo skyrėsi tik vienu požymiu: karštakošiai lenkai sulaužė taikos
sutartį su Lietuva po dviejų dienų, o gudresni rusai – tik po 20
metų, visą tą laiką dėdamiesi Lietuvos draugais. Dėl to lenkai patys
išsikasė sau duobę (1939 m. daužomi vokiečių nacionalsocialistų ir rusų
bolševikų, neturėjo karinių sąjungininkų, Pietryčių Lietuvos okupacija
padarė neįmanomą Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos koaliciją, kurią taip skatino Antantės šalys), o sovietai per du dešimtmečius išsiaugino Lietuvoje gana didelę savo penktąją koloną, kėlė suirutę
mūsų šalyje ir išpureno dirvą „taikiai 1940 m. proletarinei revoliucijai“.
„Lietuva niekam neturi jaustis skolinga dėl savo nepriklausomybės.
Lenkai gynė ne Lietuvą, bet save nuo Raudonosios armijos, kuri
veržėsi į Vakarų Europą šaukdama: „Šiandien Varšuva, rytoj – Berlynas!“ – „Ūkininko patarėjui“ teigė ilgametis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas, humanitarinių
mokslų daktaras Algis Povilas Kasperavičius.
Alkano vilko ir ėriuko aljansas
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas,
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas surinko daug įrodymų, kaip Rusijos užsienio reikalų ministerija, Rusijos prezidento administracija iškraipo Lietuvos istoriją ir panaudoja klastotes informaciniam
karui prieš mus. Bet Lietuvos Respublikos šimtmečio išvakarėse girdime ir savo istoriko (A.Bumblausko), dvi pastarąsias vasaras plaukiojusio Nemunu, abejones tuo, ką rengiamės švęsti – esą Vasario 16-osios
Lietuva baigėsi 1940-aisiais (!), 1921 m. Lietuvai reikėjo sudaryti konfederaciją su Lenkija, tada mūsų teritorija būtų iki Minsko (nesvarbu, kad
lietuviškai nekalbėtume).
„Po Suvalkų, Seinų, Augustavo ir Vilniaus aneksijų Lenkijos pasiūlymas sudaryti tokį „aljansą“ būtų atrodęs lygiai taip pat, jeigu Rusija

po Krymo aneksijos ir Donbaso draskymų dabar pakviestų Ukrainą
sudaryti su Maskva karinę sąjungą“, – kandžiai A.Bumblausko svaičiojimus apibūdino VDU kalbininkas A.Butkus.
Amžinas istorinis dokumentas
Šiandien Lenkija yra mūsų sąjungininkė. Jos rusiški naikintuvai
„MiG-29A“, retkarčiais atskrendantys į Zoknius pagal NATO oro policijos programą, gina Švenčionių r. Pabradės seniūnijos Zalavo dvarą,
maršalo J.Pilsudskio (lietuviškai Juozo Pilsūdo–Ginioto) gimtinę, Kauno r. Vandžiogalos gyvenvietę, Vilniaus ir Šalčininkų rajonus, kurių
gyventojai per gegužines ir kitas šventes kažkodėl iškelia Lenkijos
vėliavas ir apsirengia šioms vietovėms neįprastais už beveik
tūkstančio kilometrų esančios Zakopanės lenkų tautiniais drabužiais.
Rusija kaip buvo, taip ir liko priešiška valstybė, laikanti Lietuvą
„nevykusiu NATO plėtros į Rytus kūdikiu“.
„Vasario 16-osios aktas bus istorinis visada. Kaip JAV nepriklausomybės deklaracija, kuriai jau 241 metai. Juk tai tautos valios
išraiška, o ne kokia laikina, dažnai nelygiateisė sutartis tarp dviejų
valstybių. 1918 m. etnografinės Lietuvos visuomenė rėmė aktyvaus
lietuvių avangardo, Lietuvos Tarybos, pastangas atkurti valstybingumą“, – apibendrino A.P.Kasperavičius. O visokie unijiniai nukrypimai,
pakartotinė sąjunga su Lenkija, anot istoriko, būtų tik trukdžiusi įvykdyti žemės reformą, neleidusi iškrapštyti iš „palivarkų“ šlėktiškus liežuvius lietuviškai laužyti „iš principo“ atsisakiusių dvarponių (profesoriaus A.Bumblausko meiliai vadinamų „senalietuviais“), kurių sūneliai
tarnavo L.Želigovskio legionuose, išdalyti žemę savanoriams, liejusiems kraują už Lietuvą, ir sukurti sąmoningą 1941 m. birželio
sukilėlių, 1944–1953 metų partizanų, 1991 m. Aukščiausiosios
Tarybos–Atkuriamojo Seimo gynėjų tautą.
Arnoldas Aleksandravičius
„Ūkininko patarėjo“ korespondentas

Suvalkų sutartis – agresijos priedanga

1994 m., pasirašant Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių ir gero kaimyninio
bendradarbiavimo sutartį, dėl Lenkijos
pasipriešinimo Lietuvos derybininkams
nepavyko į sutartį įtraukti Vilniaus
krašto okupacijos pasmerkimo (LDDP
vyriausybės Užsienio reikalų ministru
buvo P.Gylys).
Svarbu tai, kad Vilnius per savo ilgaamžę istoriją niekada nepriklausė Lenkijai,
todėl LŽeligovskis save pateikė kaip šios
Lietuvos dalies veikėją ir netgi buvo sukūręs „Vidurinės Lietuvos“ (Litva Srodkova)
valstybėlę, kuri, atlikusi savo propagandinį vaidmenį, 1922 m. besąlygiškai įsiliejo į
Lenkijos Respublikos sudėtį.
Požiūris į “Lenkijos sienų formavimosi
procesą” liko atviras, ir iki šiol pasireiškia
tokiais oficialiosios Varšuvos pareiškimais,
kaip amžinatilsį Lenkijos prezidento Lecho
Kaczynskio pasisakymas, kad po Antrojo
pasaulinio karo Lenkijai praradus nelenkiškas teritorijas jis pats, kaip ir daugelis lenkų, tapęs „nesąžiningų istorinių sprendimų
auka“, ar Lenkijos užsienio reikalų ministro
R.Sikorskio pareiškimas, kad Lenkijos okupacijos Vilniaus krašte nebuvo.
Taip šį klausimą traktuoja ir Lietuvos
lenkų sąjunga, kurios platinamuose tekstuose teigiama, kad L.Želigovskio operacija
išvadavo Vilniaus kraštą
Tai, kad Vilniaus priklausomybės Lenkijai teisėtumo klausimas grįžo į prieš
Lietuvą nukreiptą propagandinę retoriką,
yra faktas, kurį nuo neatidaus žvilgsnio

pridengia dirbtinai eskaluojamos lenkiškų pavardžių rašybos ir panašios „problemos“.
Lenkijos valstybės pirmavaizdžiu, jos
ribose lenkai sudarė akivaizdžią mažumą,
bet Juzefo Pilsudskio vaizduotė klajojo dar
plačiau – jis svajojo apie Lenkijos vadovaujamą Tarpjūrio (Międzymorze) valstybių federaciją, į kurią įeitų ne tik buvusios
Abiejų Tautų Respublikos teritorijos (Lenkija, Lietuva, Baltarusija, Ukraina), bet ir
Latvija, Estija, Čekoslovakija, Vengrija,
Rumunija ir Jugoslavija.
Kaip pastebėjo tuometinis Didžiosios
Britanijos premjeras Davidas Lloydas George’as, Lenkija kitoms tautoms primetė tokią tironiją, kokią daugelį metų kentė pati,
ir „įsivaizdavo esanti Vidurio Europos gražuolė, kuriai niekas negali atsispirti“.
Etninių Lietuvos žemių atžvilgiu Lenkijos galutinis tikslas buvo net ne Vilniaus krašto, o visos Lietuvos užvaldymas. 1919 m. rugpjūtį ir rugsėjį Lenkų
karinė organizacija (POW) Kaune ir kitose
vietose bandė organizuoti ginkluotus sukilimus, kurių tikslas – pakeisti Lietuvos
Vyriausybę prolenkiška. Į sąmokslą pavyko
įtraukti net Vasario 16-osios Akto signatarą
Stanislovą Narutavičių, bet nieko iš to neišėjo. Lenkijai pavyko užgrobti tik Vilniaus
kraštą. Ir nors tai nepadėjo siekiant utopinės Tarpjūrio federacijos, beveik 20 metų
Vilnius išbuvo Lenkijos valdžioje.
1920 m. liepos 4 d. Lenkija buvo priversta pripažinti nepriklausomą Lietuvos

valstybę de facto, o lenkų valdininkų ir
karininkų šeimos pradėjo kraustytis iš
Vilniaus. Vilniaus lietuvių veikėjo Mykolo Biržiškos teigimu, tuo metu „vilniečiai
– lenkai, žydai, gudai – nuolat teiravosi
pas Vilniaus lietuvius, ar besutiks Lietuva
apimti Vilnių ir neįsileisti Raudonosios armijos“.
Liepos 12 d. Maskvoje buvo pasirašyta Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis, kuria pripažinta Lietuvos su sostine Vilniuje
nepriklausomybė ir nustatytos jos rytinės
sienos. Tačiau liepos 14 d. Vilniuje buvusi
lenkų kariuomenė pasipriešino Lietuvos
kariuomenei ir užleido Vilnių Raudonajai
armijai. Rugpjūčio 27 d. Lietuvai išprašius
raudonarmiečius iš sostinės jau rugsėjo 29
d. Vilniuje įvyko pirmasis Vyriausybės
posėdis.
Prasidėjus grįžtančios Lenkijos kariuomenės susidūrimams su Lietuvos kariuomene, įsikišo Tautų Sąjunga, kurios
iniciatyva prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos
derybos. 1920 m. spalio 7 d. tarp Lietuvos
ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis,
tačiau pasirašydama šią sutartį Lenkija nė
nemanė jos laikytis. Jau sutarties pasirašymo dieną – spalio 7-ąją – J.Pilsudskio
nurodymu generolas L.Želigovskis pradėjo
žygį į Vilnių ir spalio 9 d. jį užėmė.
Trumpai tariant, to meto Lenkijai tarptautinė teisė buvo mažiausiai rūpesčių
keliantis dalykas, todėl ir vėliau niekas
Lenkijoje nesuko galvos, dėl jos sienų „pripažinimo“.
Kazimieras Aukselis
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Mirus Algimantui Vaitkui, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
nuoširdžiai užjaučia Algimantą Kalinauską
ir jo artimuosius mirus Jo tėveliui

Berlyne grobė, žudė pasitraukusius iš Lietuvos politikus, karininkus
Po karo Berlyne prasidėjo gyvų žmonių, kuriuos NKVD laikė savo
priešais, gaudynės. Jie neteisėtais būdais persekiojo ar net grobė įtakingesnius Lietuvos politikus, karininkus, ekonomistus ir visai niekuo dėtus
žmones, slapta perveždavo juos į Vilnių ar Maskvą, o ten kaltinimai buvo
dažniausiai klastojami, – suimtuosius teisdavo, tremdavo ar net slapta žudydavo. Šiai grupei vadovavo dvidešimt devynerių metų NKVD papulkininkis Aleksandras Slavinas.
A.Slavinas gimė 1916 m. Maskvoje. Tėvas Jakovas buvo kilęs iš Mogiliovo gubernijos, motina – pasiturinti, kelis namus turėjusi Kauno žydė. Slavinai Maskvoje pergyvenę I pasaulinį karą ir bolševikų perversmą, apsigyveno Kaune ir rėmė pogrindyje veikiančius komunistus. Paaugęs būsimasis
NKVDistas tęsė tėvų antilietuviškus „darbelius“. Už antivalstybinę veiklą.
A.Slavinas du kartus nepriklausomos Lietuvos saugumo buvo suimtas.
1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, Slavinas įsidarbino sovietų saugume, kuris tučtuojau virto NKVD LSSR skyriumi. A.Slavinas buvo apibūdinamas kaip gabus NKVD kontržvalgybininkas, kuris 1941 m. sutriuškino
LAF Žemaitijos skyrių anksčiau nei prasidėjo 1941 m. Tautos sukilimas,
o vėliau lietuvių rezistentų medžioklę pavertė savo amatu ir pašaukimu.
Išėjęs į atsargą Slavinas iki paskutinio atodūsio kompromitavo nepriklausomą Lietuvą ir kovotojus už jos laisvę, pasitelkęs Lietuvos žydų tragediją.
Slavinas su nedidele NKVD grupe Berlyne pradėjo veikti 1945-ųjų gegužės pabaigoje. Jo grupės NKVDistų lengvatomis asmeniškai pasirūpino
Sovietų Sąjungos vidaus reikalų liaudies komisaras L.Berija, kuris tuo pat

metu organizavo masinius trėmimus okupuotoje Lietuvoje. Berijos pavaduotojas B.Kobulovas Lietuvos KGB operatyvinės grupės vadovui išdavė
ypatingą leidimą veikti II pasaulinio karo nugalėtojų okupuotoje Vokietijoje: „Visoms SMERŠ, NKVD, valstybės saugumo operatyvinėms grupėms.
Prašau operatyvinės grupės viršininkui papulkininkiui Aleksandrui Slavinui
teikti visokeriopą pagalbą ieškant ir suimant karo nusikaltėlius“. Jis gavo
leidimą Berlyne veikti pagal aplinkybes ir savo nuožiūra – tai yra pačiam
spręsti ką daryti ir ko – ne.
Kas buvo Slavino grupės nariai, ilgai buvo laikoma paslaptyje, jie buvo
vadinami vien vardais arba slapyvardžiais. Tik vėliau buvo nustatyta, kad
jo grupėje, darbavosi kapitonas Icchakas Blochas, vyresnysis leitenantas
Stepas Franskevičius, leitenantai Litvinavičius ir Jonas Pumputis, taip pat
Slavino brolis, jaunesnysis leitenantas Julius Slavinas.“ Jiems talkino vokiečių komunistai. 1990 m. A.Slavinas spruko iš Lietuvos.
NKVDistai pagrobė žurnalistą ir žvalgybininką A.Valiukėną, gen. Petrą
Kubiliūną, bet suklupo prieš gen. Povilą Plechavičių, kuris išsitraukęs ginklą juos išvijo.
Po nepriklausomybės atkūrimo, kai į valdžią sugrįžo persivadinę komunistai su A.Brazausku priešakyje, Slavinas atrūko į Lietuvą. Pamatęs, kad
padėtis pasikeitė, vėl išslydo į užsienį.
Kazimieras Aukselis
Naudotasi Vidmanto Valiušaičio, Augustino Idzelio,
Arvydo Anušausko, Valdo Vasiliausko skelbta medžiaga

„Žydai nevienodi, lietuviai irgi įvairūs“
Faina Kukliansky (Lietuva) ir Endriu
Beikeris (Andrew Baker) (JAV), „Geros
valios fondo“ pirmininkai, nepateikę visiškai jokių įrodymų, netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų vadą Juozą LukšąDaumantą dalyvavus Holokauste. „Mes,
grupė Vilniaus žydų bendruomenės narių,
manome, kad toks neatsakingas elgesys
nepriimtinas, skaldantis mūsų valstybės
pilietinę visuomenę. Beje, šis politinis pareiškimas neatitinka Fondo tikslų ir uždavinių, apibrėžtų jo steigimo dokumentuose. Dar skandalingesnis F. Kukliansky ir
A. Beikerio pareiškime išreikštas palaikymas dabar Vakaruose, visų pirma, JAV,
vykstančiam marksistiniam neabejotinų
žmonijos istorijos faktų neigimui ir iškraipymui. Primename, kad tai darančios jėgos
siaubė sinagogas ir košerines įstaigas, niekino memorialus Antrojo pasaulinio karo
dalyviams, Holokausto aukoms ir Pasaulio

teisuoliams, pavyzdžiui, Rauliui Valenbergui Los Andžele, skelbė prieš Izraelio valstybę nukreiptus antisemitinius šūkius. Tarp
kitko, tai ne pirmas F.Kukliansky bandymas kurstyti antisemitines ir tuo pat metu
antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje
ir už jos ribų. Pakanka prisiminti jos provokacinį sprendimą uždaryti Lietuvos žydų
bendruomenę ir Vilniaus choralinę sinagogą dėl neva litvakams kylančios grėsmės.
Nors jokių tos grėsmės įrodymų pateikta
nebuvo, kaip ir Lukšos-Daumanto atveju. Iš
esmės antisemitiniai buvo ir F.Kukliansky
pasisakymai apie neva nelojalią Lietuvos
valstybei Vilniaus žydų bendruomenę arba
apie tai, kad „žydai nekenčia lietuvių labiau
nei lietuviai žydų“. Panašių F. Kukliansky
provokacijų sąrašą galima būtų tęsti.
F.Kukliansky yra Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, o A.Beikeris
– Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio

Komentaras

„Matote, kaip neteisinga daryti apibendrinimus – „jie, žydai“,
„anie, lietuviai“. Žydai nevienodi, lietuviai irgi įvairūs. Todėl verta stengtis išvengti panašių generalizavimų. Net 1940–1941 buvo
žydų, kurie veikė sykiu su bolševikais, bet buvo ir tokių (visų
pirma – kariai savanoriai, taip pat sionistai, etc. „keliavo“ taip pat
ir į Sibirą. Holokausto metu šaudomi buvo ir lietuviai, nors proporcijos, aišku, nesulyginamos. Žodžiu, teisinga vertinti konkrečius žmones, jų veiksmus, raišką, bet ne tautas. Man suprantama
ir artima yra Izraelio politologo, prof. Bari Rubino (Barry Rubin) pozicija: „Nepabaigiami reikalavimai Centrinės Europos

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys. Jų pareiškimas iš esmės
palaiko nuolatines Kremliaus propagandos
pastangas juodinti lietuvių antinacinio ir
antisovietinio Pasipriešinimo didvyrius,
diskredituoti juos atstovaujančių organizacijų veiklą. Todėl mes, grupė Vilniaus žydų
bendruomenės narių, raginame:
- Lietuvos Respublikos Prezidentą peržiūrėti minėtos tarptautinės komisijos sudėtį;
- Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę rasti galimybę laikinai pristabdyti
„Geros valios fondo“ finansavimą, kol nebus
pakeista jo vadovybė;
- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministrą principingai įvertinti bandymus
peržiūrėti istoriją ir paminklų niokojimą
Vakaruose, pirmiausia, kaip ir Juozas Lukša-Daumantas, sovietinių čekistų nužudytam Rauliui Valenbergui ir lietuvių tautos
didvyriui Tadui Kosciuškai“.
Chona Leibovičius, Vitalijus Karakorskis,
Dovidas Bluvšteinas, Leo Lev Milner

gyventojams reikalaujant nepabaigiamų kaltės išpažinimų,
duoda priešingus rezultatus. Tai veikiau iššaukia apmaudą
nei atsakomybės pripažinimą ir tikrą atgailą. Požiūris, kai atsisakoma pripažinti šių valstybių gyventojų kančias, įžiebia
konfliktą, kurį netrunka išnaudoti antisemitiniai elementai.
Mes turime pradėti dialogą, kuriame būtų gerbiama jų istorinė patirtis, esanti sykiu ir daugelio žydų patirtis. Mes galime
būti draugais, galime tapti solidarūs, remdamiesi mums bendra antitotalitarine patirtimi.“
Vidmantas Valiušaitis
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Autoritetinio režimo samprata Antano Smetonos raštuose

Antano Smetonos asmenybė iki šiol, jau praėjus beveik aštuoniasdešimčiai metų po jo valdymo pabaigos, vertinama
ypatingai nevienareikšmiškai. Daugelis istorikų teigia, jog Prezidento vienvaldiškas valstybės valdymas buvo itin nedemokratiškas ir stabdė valstybės vystymąsi. Sekdami istorikų kolaboravusių su okupantų valdžia, nuolat pašiepiamas A.
Smetonos pasitraukimas, neva, išsigandęs brido upeliu, bėgdamas nuo Sovietų. Vado kulto tuometinėje Lietuvoje demonstravimas apibūdinamas kaip autoritaro noras sureikšminti ir iškelti savo asmenybę. Vieno iškiliausių Lietuvos Prezidento
kaltinimų – nesugebėjimu tinkamai pasipriešinti Sovietų okupacijai, bei jo antrasis atėjimo į valdžia būdas – perversmu – tai
nuolat jo kritikų, kaip klaidos, pabrėžiami A. Smetonos neigiami vertinimai.
Tačiau ar iš tiesų verta tikėti bei rimtai vertinti tokias pasisakančiųjų nuomones? Ar sąžininga visu sovietų okupacijos
laikotarpiu taip įnirtingai diegtą propagandą vertinti kaip istorinį faktą? Nejaugi vieno svarbiausių Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrėjų, taip tikėjusiu Lietuva ir lietuviais valdymas gali būti vadinamas autoritarizmu?
Kiekvieno mokslininko, istoriko ar net politologo vertinimas, deja, priklauso nuo jo paties politinių pažiūrų. Vis dėlto,
vertinti istorinius bei politinių įvykius, iš esmės nesuprantant to laikmečio Lietuvos padėties, gana sudėtinga bei pavojinga. Kalbant apie demokratiją, autoritarinį valdymą, liberalizmą, laisvę, gerovę, tautą – visa, kas svarbu A. Smetonos
raštuose – būtina apsibrėžti šių žodžių reikšmes amžininkų kalba. Gyvendami XXI a. negalime A.Smetonai primesti šiuolaikinių vertybinių demokratijos
standartų, o analizuodami geopolitinius sprendimus, jų suvesti su ilgametėje praktikoje paaiškėjusiais, tačiau tuo metu nenuspėjamais rezultatais.
A.Smetoną galime pavadinti toliaregiu, 1907 m. rašiusiu apie Lietuvos valstybę, su Gedimino sostine Vilniumi, 1933 m. jau sugebėjusiu prognozuoti
ateinantį, katastrofiškas pasekmes galintį turėti karą, nes tokių baisybių, tiek aukų pareikalavusių įvykių prognozuoti šiaip bet kam nebuvo įmanoma.

A. Smetonos autoritetinio režimo sąvoka

Vieninga tauta su vienu vadu priešakyje, kalba
Antanas Smetona apie šūkį Italijoje. Ne fašizmo
idėjas A.Smetona garsino, tiesiog būdamas įžvalgus žmogus, numatė jaunajai Lietuvai tinkamiausią
valdymo būdą. Daug kalbėdamas apie parlamentarizmo pavojų Vakarų Europoje ir su juo susijusius
padarinius, pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, mąstydamas apie teisingą valdymą, numatė
vieno autoriteto valdymą kaip tinkamiausią savo
šaliai. Vis dėlto, A. Smetonos autoriteto šaltinis yra
organizuota visuomenė, kuri turi ne tik teises, tačiau
privalo prisiimti ir pareigas. Tos būtent ir buvo A.
Smetonos požiūrio atskaitos taškas.
„...ne socializmas, o liberalizmas kaltas, kad
įsivyravo netvarka šalyje“ parlamente partijos
ginčijosi, o šaly siautė anarchija, netvarka, galutinai
žeminusi liberalinę valdžią. Tokiai situacijai esant,
A.Smetona grindžia bei pateisina savo įvesto valdymo būtinybę. Autoritetas tampa teisinga valdžios
galva, kuomet tarpusavio pykčiai neegzistuoja, o
autoritetas geba tinkamai valdyti, kadangi išsiskiriančių nuomonių nėra…
Tautininkai labai aiškiai skiria autoritarinį valdymą nuo autoritetinio. Pastarajame valdžios šaltinis
nėra jėga, neatsižvelgiant į gyventojų norus. Autoritetinio režimo šaltinis yra tvarka, paremta teisiškais
pagrindais, kur pati valdžia vadovaujasi įstatymais
bei gyventojų pasitikėjimu. Demokratijoje tautininkai su A.Smetona priešakyje įžvelgia, taip tuo metu
aukštinamos demokratijos neigiamas savybes. Teigiama, jog kai kurios šalys, kuriose vyksta nuolatiniai
rinkimai bei dirba Parlamentas, jokiu būdu negali
būti pavadintos demokratinėmis, ne tik todėl, kad ir
pačioje demokratijoje yra spragų, tačiau ir dėl to, jog
po tariama demokratija slepiasi žiaurios diktatūros. Ir
iš tiesų, SSRS dangstėsi daugumos teisėmis, masėmis, oficialiai skelbdama demokratiją, tačiau sovietų
Rusijoje įsitvirtino totalitarinis valdymas. Šalis, pakeitusi sąvokų esmę, skelbė save esant demokratine
valstybe, tačiau A.Smetona, nuolatos pasisakęs prieš
komunizmą ir visuomet įžvelgęs jo grėsmę, įžvelgė
esamą situaciją.
Tautininkai taip pat kalba apie Šveicariją, kur
valdžią tauta vykdo ne per seimą. Tokiu būdu pabrėžiama jog seimas, parlamentas nebūtinai atlieka
esminį vaidmenį demokratinėje šalyje. Tiesioginė demokratija taip pat teisingas būdas valdyti šalį. Tokiu
būdu A.Smetona paneigia savo kritikų mintis apie jo,
neva, nedemokratinį valdymą. Lietuvoje pagrindinės
žmogaus teisės 1926–1940 m. režime užtikrintos
Konstitucijos, jų apribojimai liko išimtis. Visuomeninis
ir kultūrinis gyvenimas vyko palyginti laisvai, be valdžios diktato. Politinė įvairovė, rinkimų teisė, valdžios
atskaitomybė iš dalies apribota, bet nepanaikinta.
Taip pat A.Smetona kritikuoja daugumos teises,
t.y. vos keleto balsų persvara įgautą teisę valdyti.
Pabrėžiama, jog toli gražu ne visi žmonės gali turėti

sugebėjimą suvokti vidaus ir užsienio politiką, ekonomiką, teisę. Kodėl, neturint šio suvokimo, paisant
vien savo gerovės, daugumai turėtų būti suteikta
teisė prisidėti prie valstybės valdymo, tokį klausimą
kelia A.Smetona.
Reikia skirti doktriną nuo gyvenimo tikrovės. Visų
pirma, pabrėžiamas Lietuvos unikalumas, jos išskirtinumas. Valdymo būdų skoliniai iš užsienio valstybių
jokiu būdu nereiškia, jog jie tiks ir Lietuvai. Liberalizmo klaida buvo, kad jis manė, jog anglų parlamento
tipas tinka visoms tautoms ar visiems kraštams, nepastebėjęs, kad parlamentarizmas tautiška anglosaksų savybė. Lietuvoje Seimo liberalizmas buvo
sukompromituotas, teigia A.Smetona. Teigiama,
jog būtent todėl, kad bandoma kopijuoti, Lietuvoje liberalus Seimas prigyti negalėjo.
A.Smetonai nesvetimas požiūris, jog šalies gerovė priklauso nuo auklėjimo – mokyklų, jaunimo
organizacijų. Pasitelkdamas Platoną, A.Smetona
grindžia savąjį autoritetinį valdymą, nurodydamas
jog tinkamai auklėjant jaunąją kartą, ateityje įmanoma, galbūt, sukurti Lietuvai tinkamą valdymo modelį.
Prezidentas nuolat skatino, pavyzdžiui, skautų veiklą.
Jam valdant, ši organizacija tapo svarbiu jaunimo
informavimo, auklėjimo ir švietimo įrankiu. Iki šiol
skautų draugijos garsėja giliomis tradicijomis, kurios
būtent ir įsišaknijo valdant A.Smetonai. Čia galima
įžvelgti ir panašumų su paties A.Smetonos valdymo
principais. Skautai remiasi aiškia hierarchija, čia vadas turi ypatingą reikšmę, remiamasi autoritetu.
Galų gale, autoritetas teigia, jog valstybės santvarka turi atitikti tautos būdą ir gyvenimo savybes.
Smetona pabrėžia Lietuvos ir lietuvių unikalumą ir iš
to kylančią būtinybę kurti savitas politines tradicijas.
Pabrėžiama, jog padėtis Lietuvoje privedė prie anarchijos būtent todėl, kad nebuvo atsižvelgta į tautos,
valstybės unikalumą. Lietuvos geopolitinė padėtis kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų, daro mažai valstybei
didelę įtaką iš abiejų pusių. Vis dėlto, Lietuva, kurdama savo valstybę turi atsižvelgti į savuosius istorinius
laikotarpius, patirtis, o to pagrindas – savo ūkio, savo
kultūros reikalais organizuota visuomenė.
George Lakoff yra išskyręs du politinio diskurso modelius – griežtojo bei ugdančiojo. Ši skirtis
ypatingai svarbi šiuo metu vyraujančiam politiniam
diskursui. Analizuojama, jog griežtasis modelis grindžiamas autoritetiniu valdymu. Vis dėlto, pabrėžiama,
jog šis valdymo būdas sukuria visuomenėje vakuumą
ir ji tampa apatiška bei nelinkusi dalyvauti politinėje
veikloje. A.Smetona teigia, jog atvirkščiai, pernelyg
didelė laisvė ir, jo taip vadinamasis, liberalinis valdymas, atbaido piliečius nuo valstybės reikalų. Smetona
užima principinį vaidmenį ir siekia laipsniškai ir apgalvotai auklėti visuomenės pareigos jausmą, būtiną
palaikyti gero valdymo pusiausvyrai tarp įstatymų bei
numatytų laisvių ir pareigų. Šitaip grindžiama autoritetinio valdymo būtinybė Lietuvoje.

Apibendrinus – Smetonos požiūris – Lietuvos
valstybė prie partijų dar nepriaugusi, nes partijos turi siekį laimėti rinkimus ir dėl to padlaižiauja įvairiausiems sluoksniams, nežiūrėdami
valstybės ir tautos interesų. Prezidentas pasisako
prieš tokią valdymo sistemą, kadangi Lietuvoje dar
nėra susiformavusių politinių tradicijų, todėl, bent
kol kas, reikalinga tvirta autoriteto ranka. A.Smetona
apibūdina autoritetingą valdžią, kaip tvorą, kuri būtina tramdant išjudintas minias, o vieninga tauta
esanti galima tik su vienu vadu priešakyje.
Istorinis kontekstas
Tarpukario laikotarpiu visame pasaulyje vyko
reikšmingų įvykių. Už Atlanto nuo 1929 m. siaučia
Didžioji depresija, kuri taip pat palietė ir didelę dalį
Europos, visiškai nustekeno Vokietiją. Po Pirmojo
pasaulinio karo, pralaimėjusios Vokietijos visuomenė reiškė milžinišką nepasitenkinimą ir priešiškumą,
tuo metu vadinamojo, Didžiojo karo nugalėtojoms.
Šiomis, Adolfui Hitleriui palankiomis sąlygomis, šalyje įsigalėjo nacizmas. Italijoje Benito Musolinis taip
pat sėkmingai tapo fašistinio režimo vienvaldžiu. Kitoms Europos šalims teliko sekti pavymui. Arčiausia
Lietuvos kaimynė, ilgametė sąjungininkė Lenkija taip
pat nusekė vienvaldystės keliu. Maža šalis Lietuva,
sparčiai siekdama pripažinimo bei lygiuodamasi į Vakarus, perėmė ir šią, tuo metu įsivyravusią „tradiciją“.
A.Smetonos atėjimas į valdžią nebuvo niekuo
ypatingas, atsižvelgiant į tuometines tendencijas
Vakarų Europoje. Jo autoritetu paremtas valdymas
nebuvo išskirtinis akibrokštas žvelgiant į vyraujančias politines nuotaikas pasaulyje.
Vis dėlto, Prezidentas aiškiai skyrė ir suvokė
Lietuvos unikalumą, krašto bei kultūros savitumą.
Savo kalboje, pasakytoje Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavime 1933 metais, A.Smetona teigia,
jog savame krašte politika turi būti kuriama iš savų
medžiagų, nes kita, nei lietuviškas akmuo čia prigyti
negali. Šiais žodžiais A.Smetona aiškiai nurodo, jog
nei fašistinis, nei nacistinis, nei, juo labiau, komunistinis valstybės valdymas Lietuvai nėra tinkamas ir jis
jais nesivadovauja.
Su tuo, jog A.Smetonos valdymas jokių būdu
nebuvo panašus į jokius kitus režimus, sutinka
net A.Smetonos valdymo forma (net ir asmenybe) nevisai patenkintas, liberalių pažiūrų Algirdas
J.Greimas. Šis kalbininkas, eseistas, 1944 m. pasitraukęs į Prancūziją, teigia, jog pirmasis Lietuvos
prezidentas kaip tik, yra išgelbėjęs Lietuvą nuo tokių
autoritarinių režimu, kaip fašizmas.
Apibendrinant galima pasakyti, jog A.Smetona,
įvertinęs vidaus problemas bei pasitelkęs užsienio
pavyzdžius, be didelių problemų bei pasipriešinimo
perima valdžią į savo rankas.
Padėtis Lietuvoje
Jauna, daugiau nei šimtą metų bandžiusi išsilaisvinti nuo absoliučios carinės Rusijos priespaudos,

9

Paminklo Prezidentui
Antanui Smetonai
varžytuvėse pristatyti
septyni sumanymai
Paminklo Antanui Smetonai sukūrimo ir jo prieigų prie
pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės idėjos varžytuvėse
bus vertinami septyni pagal
varžytuvių reikalavimus pateikti sumanymai.
Sumanymai nuo rugsėjo 14
d. rodomi Lietuvos architektų sąjungoje, pastato antrame
aukšte (Kalvarijų g. 1, Vilnius).
Ekspoziciją galima apžiūrėti
darbo dienomis, nuo 9 iki 17
val., penktadienį – iki 16 val.
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 16 val. prie darbų ekspozicijos vyks viešas sumanymų

pristatymas, varžytuvėms pateiktus sumanymus pristatys
recenzentai architektas Darius Linartas
ir skulptorius Jonas
Gencevičius.
Varžytuvės surengtos Vyriausybei
pritarus
Ministro
Pirmininko
suda- Sovietų armijos 1944 m. sudegintas, o vėliau nugriautas pastatas, kuriame 1919 m. dirbo
rytos darbo gru- Lietuvos Valstybės Taryba, Mickevičiaus g. 13 (dabar Gedimino pr. 13, ) Vilniuje,
pės pasiūlymams dėl Vilniaus pastatyti ir šio paminklo meni- karo pastatyto Centrinio knymiesto viešosios erdvės Vasa- nės-architektūrinės idėjos var- gyno) Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės
idėjos
rio 16-osios Akto signataro, žytuvių rengimo.
Paminklo Antanui Smeto- varžytuves finansuoja Lietuvos
Lietuvos Tarybos pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento nai sukūrimo ir jo prieigų prie Respublikos Vyriausybė.
VARPAS, www.alkas.lt
Antano Smetonos paminklui pastato Gedimino pr. 13, (po

Lietuva, po nepriklausomybės paskelbimo siekė tvarkytis vidaus reikalus. Politinio patyrimo bei tradicijų
stoka, neprincipinė Tautų Sąjungos pozicija, bei Nepriklausomybės kovos ir nuolatinė įtampa su Lenkija,
lėmė nestabilią ir vidaus politikos padėtį.
Nuo 1918 iki 1926 metų vyriausybė pasikeitė
net trylika kartų, ministerijų vadovai nė nespėję tinkamai susipažinti su pareigomis, turėdavo užleisti
vietą naujos vyriausybės nariams. Valdininkai, nuolat keičiantis valdantiesiems, turėjo prisitaikyti prie
esamų sąlygų, tapo prisitaikėliški bei nemotyvuoti
ir pasyvūs. Seimo atstovai nuolat kivirčydavosi,
užuot dėmesį koncentravę į valstybės reikalus.
Šalyje atsirado daugybė bedarbių, ūkininkų reikalai buvo pamiršti. Akivaizdu, esant tokiai padėčiai,
valdžią perimti neturėjo būti sudėtinga. A.Smetona
šią situaciją įvardino kaip anarchiją. Jo nuomone,
liberaliosios partijos po rinkimų nebesirūpina savo
rinkėjais, juo labiau, valstybės valdymo reikalais.
Šių partijų svarbiausias ir vienintelis tikslas, patekti į
valdžią. Paskui, anot A.Smetonos, pažadai pamirštami. Prisimenant anksčiau paminėtą aštuonerių
metų laikotarpio vyriausybių kaitą, situaciją stebėjęs
A.Smetona, priėjo logišką išvadą. „ne socializmas
o liberalizmas kaltas, kad įsivyravo netvarka šalyje“, parlamente partijos ginčijosi, o šaly siautė
anarchija, netvarka, galutinai žeminusi liberalinę valdžią”.
Vienas esminių sėkmingos valstybės bruožų
yra krašto sugebėjimas valdyti ir planuoti vidaus
vartojimą bei eksportą, kuriuo rūpintis turi valstybė.
A.Smetona kviečia atsisakyti, jo vadinamos anarchijos, „liberališkos santvarkos“, organizuotis visuomenę
ūkio ir kultūros pagrindais bei turėti atstovybę iš organizuotos visuomenės, o ne „palaidos minios“. Sunku
nesutikti, jog būtent tokia padėtis ir klostėsi tuo metu
nė dešimtmečio neatšventusioje Lietuvoje.
Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas,
vertęs Platono raštus, ieškojo tinkamiausių
politinio valdymo būdų Lietuvai…
Nestabili padėtis ir rietenos dėl valdžios, ar
tiesiog politinių pažiūrų išsiskyrimo, turėjo įtakos ir
Lietuvos karininkų, kurie atliko svarbų vaidmenį 1926
m. gruodžio perversmo metu, pozicijai. Andriejus Stoliarovas teigia, jog tarpukariu karininkams garbės iš-

saugojimas buvo ypatingai svarbus, o pažeminimas,
juo labiau viešas, galėjo kainuoti vadų nemalonę.
Kariškių padėtis tuometėje Lietuvoje nebuvo visiškai
tinkama. Jie nebuvo pakankamai gerbiami, tam tikros
komunistuojančių asmenų grupės nuolat vykdydavo provokacijas. Naujoji valdžia taip pat sumažino
kariuomenę, bei siekė sunaikinti patriotišką Šaulių
sąjungą. Ši padėtis taip pat galėjo lemti karininkų
apsisprendimą pradėti 1926 m. perversmą, kadangi
esama padėtis jų taip pat netenkino.
Taigi, susiklosčiusi įtampas šalies viduje buvo
gan rimta. Dažna įstatymų leidžiamosios valdžios kaita, nesugebėjimas susitarti tarpusavy lėmė, galima
vadinti, valstybės vidaus krizę. Akivaizdu, tokai ilgai
tęstis negalėjo, nuolatinė įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvoje besikuriančios komunistinės partijos,
visa tai grasė Lietuvai, o A.Smetona dalyvavęs valstybės kūrime nuo pačios pradžios, bei jo sąjungininkai,
visų pirma Augustinas Voldemaras, ėmėsi veiksmų,
kad ši nieko gera nelemianti padėtis būtų pažabota.
Istorikai iki šiol nesutaria, kuri data galėtų būti
įvardijama kaip A.Smetonos autoritetinio režimo
pradžią. Paprastai pasitelkiamos trys datos: 1926
m. gruodžio 17 d., kai įvyksta perversmas ir įvedama
laikinoji Povilo Plechavičiaus diktatūra (karinė padėtis); 1926 m. gruodžio 19 d., kai šalies prezidentu
išrenkamas A.Smetona; 1927 m. balandžio 12 d. kai
prezidentas paleidžia Seimą. Vis dėlto, padėtis iš esmės pasikeičia ir būsimasis prezidentas, pasitelkęs
pagalbą, paleidžia Seimą.
Įtaka pasipriešinimo komunizmui kovose
Kad ir kaip laikmetis būtų vertinama istorikų ar
net amžininkų akimis, negalima nuneigti A.Smetonos
bei jo valdymo įtakos ateityje.
Lietuviai iki šiol pasaulio akyse vertinama kaip
žydšaudžių tauta, sunaikinusi beveik visus žydus Lietuvos piliečius. Vis dėlto, Lietuva, valdant
A.Smetonai buvo pirmoji šalis Europoje nuteisusi nacius. Tokiu būdu išlaikiusi principingą poziciją
nacionalsocializmo atžvilgiu. A.Smetona savo raštuose pabrėžia, jog visi režimai, ypač nacistinis su
A.Hitleriu priešakyje, paremtu rasistinėmis idėjomis,
yra ne tik netinkami Lietuvai, tačiau apskritai ydingi.
Tarpukario Nepriklausoma Lietuva tapo nuolatine kovos prieš Sovietų okupacinę valdžią siekiamy-

be. Kovotojai su nostalgija prisiminė Smetonos laikus.
Galima teigti, jog Smetonos Lietuva padarė neabejotiną įtaką lietuvių rezistencinėse kovose. Sukurtoji
lietuvių valstybė išugdė jaunus lietuvius, kurie, patyrę
laisvės skonį, įnirtingai siekė jį susigrąžinti.
,,Jei sugebėsime nužudyti bent vienos
kartos tautinę savimonę ir patriotizmą, būsime
nužudę tautą“, sakė J.Stalinas. A.Smetonos
dėka, jo neabejotino indėlio į lietuvio savimonę,
Stalino žodžiams nebuvo lemta išsipildyti. Principinė pozicija komunizmo atžvilgiu, nuolatiniu
istorijos gaivinimo Pirmosios Respublikos laikotarpiu, sąmoningu pilietiškumo ir patriotiškumo visuomenei diegimu, Prezidentas sugebėjo
išugdyti kartą, kuri nepamiršo savo protėvių
kalbos, tradicijų ir papročių.
Prezidentas, iki šiol pašiepiamas dėl perversmo, kurį grindė komunizmo pavojumi ir kaip
niekas kitas numatė jo galimus nusikaltimus.
Šį režimą apibūdindamas kaip grėsmingiausią,
A.Smetona nuolat pabrėžė jo keliamus pavojus
Lietuvai ir visam pasauliui. Net tuometinės didžiosios valstybės nesuvokė tikrosios J.Stalino
grėsmės. Tuo tarpu įžvalgusis lietuvis jau buvo
įspėjęs savo tautą.
Padėtis, kuomet Lietuvos vyriausybė neparodė nė menkiausio pasipriešinimo Sovietų Sąjungos okupacijai, kelia klausimą, kodėl. Galbūt,
informavus visuomenę, iki šių laikų formuotu
mitu, jog lietuviai Raudonąją armiją pasitiko su
gėlėmis, nebūtų galima manipuliuoti. Kita vertu,
A.Smetona, daugelį dalykų įžvelgęs dar prieš
jiems įvykstant, puikiai suvokė, kas jo lauktų,
likus Lietuvoje. Estijos ir Latvijos prezidentai
pasirašę okupantams reikalingus dokumentus
buvo sunaikinti, tas pats likimas būtų ištikęs ir
A.Smetoną.
1926–1940 m. politinis režimas balansavo
tarp autoritarizmo ir demokratijos. Šį režimą
galima laikyti autoritarizmu su demokratijos
elementais arba atvirkščiai – demokratija su autoritarizmo elementais. Atsižvelgiant į tendencijų visumą, pastarasis variantas atrodo labiau
tikėtinas.
VARPAS, Viltarė Juodelienė

1926 m. rinkimus į Seimą laimėję kairiosios jėgos išsirinko Prezidentą Grinių nerimtai žiūrėjusį į savo pareigas. Paleisti iš kalėjimų Lietuvos valstybės priešai, niekinami pariotai, spjaudoma į veidą kraują už Lietuvą liejusiems kariams, perpildė karininkų kantrybę ir vieno pažeminimo metu buvo nušautas užpuolikas. Povilo
Plechavičiaus vadovaujami kariai išprašė Seimo narius iš rūmų. P.Plechavičius nemėgo A.Smetonos, bet tik jis, P.Plechavičiaus manymu, galėjo išgelbėti Lietuvą.
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Prieš šimtmetį rašytas Mickevičiaus-Kapsuko laiškas
atskleidžia bolševikų tikslus Lietuvoje
Lietuvos Ypatingajame archyve rastas prieš šimtą metų,
1920 m. rugpjūčio 3 d., rašytas
Lietuvos komunistų partijos
vadovo Vinco MickevičiausKapsuko laiškas į Maskvą
atskleidžia, kad panašiems apgaulės veiksmams komunistai
ruošėsi ištisą Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį,
teigiama Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešime. 1920 m.
liepos 12 d. Maskvoje Sovietų
Rusija su naujai atgimusia
Lietuvos Respublika pasirašė taikos sutartį, pagal kurią
Rusija „gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji
šimtą metų, 1920 m. rugpjūčio 3 d., į Maskvą rašyto Lietuvos komunistų
yra turėjusi lietuvių tautos ir Prieš
partijos vadovo Vinco Mickevičiaus-Kapsuko laiško faksimilė.
jos teritorijos atžvilgiu.“
Lietuvos Ypatingasis archyvas
Po kelių savaičių, 1920
m. rugpjūčio 3 d., rašytas Mickevičiaus- SLAPTAI
Kapsuko laiškas akivaizdžiai parodo, Centriniam R.K.P /Bolševikų/ komitetui
kaip iš tiesų Rusija ir jos buvęs vietinin- Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos
kas okupuotoje Lietuvos dalyje vertino Centrinis komitetas 1920 m. rugpjūčio 3 d.
šią sutartį: ruoštasi tolesnei diversinei Nr. 1978 Vilnius
ir propagandinei kovai prieš Lietuvos
GERBIAMIEJI DRAUGAI Taip susivalstybę, nepaisant bado ir skurdo bolše- klostė aplinkybės, kad mes vėl turime pavikinėje Rusijoje, tokiems reikalams ski- likti Vilnių ir pereiti čia į pogrindinį darbą.
riamos milžiniškos lėšos. Laiškas rašytas Darbas plečiasi. Nuotaika Lietuvos kareivių
nusilpusiai Raudonajai Armijai traukiantis tarpe mums labai palanki. Bet jie išsibarstę
iš jos okupuoto Vilniaus (Raudonoji armi- po visą šalį, todėl sunku veikti. Baltosios
ja įsibrovė į Vilnių 1919 m. sausio 5 dieną), Lietuvos darbininkai irgi mūsų pusėje, bet
laiško autorius Vincas Mickevičius-Kapsu- taip pat išsibarstę. Kauno savivaldybės Dūkas – pirmąjį 1919 m. pusmetį gyvavusios mos rinkimų metu pagal mūsų sąrašą pateLitbelo socialistinės respublikos (okupuotos ko 13 žmonių /iš 50/. Darbininkai pasiruošę
Lietuvos dalies ir Gudijos) ministras pirmi- išstoti, bet negali suvaidinti lemiamo vaininkas. Laiške minima Baltoji Lietuva yra dmens. To nepaisydami, mes nepailstamai
laisva Lietuvos Respublikos dalis, savival- vykdome parengiamuosius darbus tarp kadybės Dūma – miesto taryba, baltalietuviai reivių ir darbininkų. Vilniaus spekuliantai,
– Lietuvos Respublikos piliečiai, keturios žinoma, nekantraudami laukia baltalietukalbos – keturios oficialios Litbelo kalbos: vių pasirodymo. Miesto varguomenė – taip
lietuvių, lenkų, rusų ir žydų. Laišką rado pat. Bet svari darbininkų dalis remia mus
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci- net badaudami. Iš visų jėgų stengiamės
jos tyrimo centro specialistė Daiva Vilkely- suorganizuoti stiprias profsąjungas ir savo
tė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten- ekonomine politika bent iš dalies ištaisyti
cijos tyrimo centras pateikia verstą iš rusų tai, kas buvo sugadinta įvairiomis trofėjų ir
kalbos laišką:
apskaitos komisijomis. Deja, tik dabar
Leistas politkalinių sovietų galime pradėti dalyti
koncentracijos stovyklose kokius nors maisto
davinius. Kaimuose,
1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m. – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
kur yra mūsų paAtkur tas 1996 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje
Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,

grindinis ramstis, dauguma darbininkų
ir valstiečių ryžtingai yra mūsų pusėje,
net atsilikusioje Vilniaus gubernijoje. Ten
plėtojam darbą, organizuojame kumečių
profsąjungas, kaimo ir valsčių sovietus,
kumečių komitetus, jų globon perduodame pabėgusiųjų dvarininkų žemes. Kartu
su baltalietuviais sugrįžta dvarininkai –
tai puikiausia agitacija mūsų naudai. Apskritai mūsų darbas dabar vyksta labai intensyviai. Leidžiame kasdien 4 kalbomis
partinius laikraščius. Siunčiame jums pavyzdžius. Radome popieriaus, stengiamės
jį išnaudoti mūsų propagandai, nepaisydami baltalietuvių protestų. Leidžiam daug
lapų, platinimas tarp Lietuvos kareivių
vyksta labai sėkmingai. Vilniuje stengiamės palikti gerai įrengtą partinį aparatą.
Labai trūksta pinigų. Tuo tarpu būtina
Vilniuje palikti komitetą su stambesne pinigų suma. Todėl prašom skubos tvarka
asignuoti pogrindiniam darbui Lietuvoje 1 milijoną seno tipo piniginių vienetų
ir 2 milijonų vertės briliantų, kuriuos
yra daug lengviau paslėpti.
Litbelo pavedimu Mickevič Kapsukas
„VARPAS“ naudojosi ELTA
2020 m. rugpjūčio 4 d.straipsniu

VARPO pastaba
Dabartinės Rusijos valdžios melagiena
(mėgdžiojanti SSRS propagandą), aiškina,
kad dėl savo nepriklausomybės 1918 m.
Lietuva turi būti dėkinga „lenininei nacionalinei politikai“ (bolševikų partijos paskelbtai Rusijos imperijos tautų teisei apsispręsti ir „net atsiskirti“ nuo metropolijos).
Kai kurie Lietuvos istorikai, už nuopelnus Lenkijos Respublikai apdovanoti lenkiškais visų laipsnių kryžiais, jau įrodinėja,
kad reikia dėkoti pilsudskinei Lenkijai, kuri
1920 m. sustabdė Raudonąją armiją prie
Varšuvos ir esą drauge išgelbėjo mūsų šalį.
Mūsų šalies „vaduotojai“, „gelbėtojai“,
atlikę savo tariamus „gerus darbus“, pamiršdavo išeiti: lenkai 1920 m. iš Lietuvos
sostinės Vilniaus, o rusai 1944 m. – iš visos
Lietuvos...
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Vytis yra išbandymas
mums visiems
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Įsigaliojus įstatymui, reglamentuojančiam Lukiškių aikštės teisinį statusą, Seimas linkęs atsisakyti dar 1999
metais Seimo priimto nutarimo „Dėl
valstybės sostinėje esančios Lukiškių
aikštės funkcijų“. Antradienį po svarstymo balsavo už – 50 Seimo narių, 1 buvo
prieš, susilaikė – 5 parlamentarai. Lukiškių aikštė tradiciškai Seime sulaukia
audringų diskusijų. Parlamentarai kalbėjo VYTIS pastato J. Lelevelio g. frontone Vilniuje. 1931 m.
apie Seimo ketinimus pakeisti Lukiškių
aikštės šeimininką. Rugsėjo 24 d. parla- kuri įsiklausė į mūsų pasiūlymus“, – Eltai nesius savivaldybė paruoš šių nuostatų įgymentarai po pateikimo „palaimino“ Lu- teigė Vilniaus miesto savivaldybės admi- vendinimo planą. Jei visgi Seimas – kaip
kiškių aikštės Vilniuje memorialinio sta- nistracijos direktorius P.Poderskis. ELTA yra pareiškęs sieksiantis padaryti „valstietuso įstatymo pataisas, kurios užtikrins primena, kad po antradienį Vyriausybėje čių“ lyderis R.Karbauskis – Lukiškių aikštę
Lukiškių aikštės perdavimą Lietuvos gy- vykusio darbo grupės pasitarimo dėl Lu- nuspręstų perduoti kitam valdytojui, antraventojų genocido ir rezistencijos tyrimų kiškių aikštės panaudos sutarties Kultū- dienį pasiektas susitarimas su savivaldybe,
centrui. Seimo narys Povilas Urbšys mano, ros ministras M. Kvietkauskas pareiškė, pripažino M.Kvietkauskas, keistųsi. „Jeigu
kad Vilniaus savivaldybė vilkins įstatymo kad sostinėje esanti aikštė bent jau kol Seime būtų priimtos įstatymo pataisos dėl
dėl Lukiškių aikštės vykdymą ir „pada- kas lieka Vilniaus miesto savivaldybei. naujo valdytojo, tuomet – naujas valdytorys viską, kad vėl ten būtų pilami pliažai, Darbo grupei vadovavusio ministro tei- jas, ir situacija keičiasi“, – aiškino Kultūros
kad šioje vietoje niekad neatsirastų mūsų gimu, sostinė įsipareigojo per 4 mėnesius ministras. ELTA primena, kad, rugpjūčio
garbės simbolis – Vytis“. „Vytis yra testas pateikti priemonių planą, kaip įgyvendins 1 d. įsigaliojus Lukiškių aikštės įstatymui,
mums visiems ir parodo, kas yra kas šita- Seimo vasarą priimtą vadinamąjį Lukiškių įtvirtinta, jog valstybės simbolį vaizduoaikštės įstatymą. Tačiau, nepaisant tokio jantis monumentas Vytis kartu su įrengtu
me Seime“, – sakė P.Urbšys.
sprendimo, „valstiečių“ lyderis Ramūnas memorialu Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
***
Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė Karbauskis teigia, kad aikštės valdymą aukoms atminti turės būti pagrindinis sosLukiškių aikštės panaudos sutartį su Naci- vis tiek reikia perduoti LGGRTC. Kaip tinėje esančios aikštės akcentas. Neradus
onaline žemės tarnyba (NŽT). Nors Seime antradienį sakė M.Kvietkauskas, Vilniaus šiuo klausimu susitarimo su miesto savivalneatmetama galimybė aikštės valdymą per- savivaldybė sutiko su jo vadovautos dar- dybe, ketinama svarstyti galimybes keisti
duoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezis- bo grupės pasiūlymais, pagal kuriuos būtų aikštės valdytoją. Ministro M.Kvietkausko
tencijos tyrimų centro (LGGRTC) žinion, įgyvendinamos Lukiškių aikštės įstatymo vadovaujamą darbo grupę sudaro teisingukol kas Lukiškių aikštę valdys Vilniaus nuostatos. Kaip teigė ministras, savivaldy- mo ministras E.Jankevičius bei atstovai iš
bė įsipareigotų Lukiškių aikštės naudojimo Vyriausybės kanceliarijos, NŽT, Lietuvos
valdžia.
„Mes nespekuliuojame dėl Seimo klausimus derinti su LGGRTC, Kultūros gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
vienokių ar kitokių veiksmų. Mes dabar ministerija ir kitomis institucijomis. Taip centro, Kultūros paveldo departamento bei
džiaugiamės, kad aikštė išlieka atvira pat įtrauktos nuostatos dėl Vyčio memori- Lietuvos architektūros meno tarybos.
miestiečiams ir dėkojame darbo grupei, alo įgyvendinimo. Sutarta, kad per 4 mėVARPAS, delfi.lt, BNS, ELTA

VARPAS primena

2020 m. balandžio 3 d. Vilniaus apygardos teisme toliau buvo
nagrinėjama byla, kurioje siekiama išsiaiškinti, ar konkursas laisvės
kovų memorialui Lukiškių aikštėje įvyko teisėtai. Ieškovai prašė teismo išaiškinti, ar laimėtoju pripažintas A.Labašausko projektas, vaizduojantis partizanų bunkerius, laimėjo teisėtai. Teisme buvo apklausti
liudytojai, paaiškėjo, kad mįslingai dingęs konkurso komisijos
posėdžio įrašas, o konkursas esą rengtas ne projekto įgyvendinimui, bet idėjai. Tad įpareigojimų ją įgyvendinti nėra.
Tą pačią dieną teismas išklausė ir liudytojus. Pirmasis liudijo
A.Narutis, vienas iš ekspertinės grupės, priėmusios konkurse lemiamą sprendimą, narys. Jis prisiminė, jog sprendžiant dėl konkurso
nugalėtojų, informavo ir kitus 7 komisijos narius, jog A.Labašausko
projektas neatitinka įstatymų ir siūlė į tai atsižvelgti. Visus paste-

bėjimus ir neatitikimus jis išdėstė raštu bei pridėjo prie savo balso.
Balsavimas vyko slaptu balsavimu, todėl A.Narutis sako tikėjęsis, kad
šis jo dokumentas pasieks ir Vyriausybės atstovus, o tada bus į tai
atsižvelgta. Taip pat jis teigė, jog balsavimo, kuris vyko ŠMC patalpose, įrašas yra sunaikintas, dalis konkurso protokolų yra be
parašų, trūksta dokumentų priedų.
Viešai skelbiantys savo kosmopolitines pažiūras Kultūros ministrė
ir Vilniaus meras R.Šimašius, nekreipdami dėmesio į visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, nuosekliai ir nedemokratiškai veikia, kad
Lukiškių aikštėje neatsirastų ilgaamžį Lietuvos valstybingumą ir kovą
už politinę valstybės laisvę liudijantis memorialas su mūsų valstybės
ženklu VYČIU. Bet nuoseli Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos veikla
neleis šiems klastingiems sumanymams išsipildyti!

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį

2019 m. rudenį, 10 dienų prieš Lietuvos Laisvės Kovotojų są jungos nario, FILOP įkūrėjo, dailininko
Antano R. Šakalio mirtį išėjo knyga „Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį“. Autorius lyg nujausdamas, kad gali iškeliauti pas Kūrėją, skubino knygos leidybą. Išleisti knygą padėjo jo draugas dailininkas
Gediminas Ruzgys. Leidinys gausiai iliustruotas Antano ir kitų dailininkų kūriniais ir per jo gilų žvilgsnį į
mūsų Tėvynės praeitį ir dabartį yra labai vertingas įvairaus amžiaus (istorikams, dailininkams, iliustruotojams, studentams, mokiniams) lietuviams ar Lietuva besidominantiems žmonėms. Kadangi lėšos leidiniui buvo paties autoriaus (nelengvai surinktos, gaunant mažutę pensiją) – tiražas ribotas – 300 egz.

Norintiems isigyti „Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį“ tereiktų paskambinti
dukteriai Ritai tel. 8 601 01388 arba 8 673 54114 Gediminui ar parašyti laišką VARPO redakcijai – varpas.llks@gmail.com.
„VARPO“ informacija

Kryžkalnyje atidengtas Lietuvos partizanu˛ memorialas

Kalba Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosio Tarybos
(Atkuriamojo Seimo) pirmininkas
prof. Vytautas Landsbergis

Prie memorialo
Lietuvos
partizanams.
Dešinėje
dr. Raimundas
Kaminskas

Iškilmingos
salvės
Kryžkalnyje

Rugsėjo 20-osios dienos popietę, Kryžkalnyje, Raseinių r., buvo iškilmingai atidarytas Lietuvos
partizanų memorialas, kuriuo įamžintas virš 20 000
Lietuvos partizanų, atidavusių gyvybes už Tėvynės
laisvę kovoje su sovietų okupantais, atminimas.
Memorialo projekto autoriai – skulptorius Tadas
Gutauskas ir architektas Saulius Pamerneckis.
Raimundo Kaminsko nuotr.
Atsargos karininkų są jungos karininkai su vėliava, kurioje išaustas
romėnų šūkis: „Nori taikos, ruoškis karui“.

Lietuvos Laisvės Kovos Są jūdžio nariai su savo vėliava

