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„Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas!
Nepriklausoma Lietuva!

Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios
Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti
laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti
prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta
lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.
Pasirašė
Ministeris Pirmininkas
Škirpa

Krašto apsaugos ministeris
brigados generolas Raštikis

1941

Užsienio reikalų ministeris
Sipaitis
Finansų ministeris
Matulionis
Darbo ministeris
daktaras Pajaujis

Pramonės ministeris
daktaras inžinierius Damušis
Prekybos ministeris
Vytautas Statkus

1940 m. lapkričio 17 d. įkurtas
LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTAS
Žemės ūkio ministeris
profesorius Vitkus

Komunalinio ūkio ministeris
inžinierius Landsbergis
Valstybės kontrolės –
Vainauskas

Visų šventų ir Vėlinių dienos.
Lapkričio 23-ji Lietuvos karių diena



Sveikiname



Lietuvių aktyvistų fronto dalyvių
vaikus, vaikaičius, provaikaičius ir artimuosius
su LAF‘o įkūrimo diena ir linkime geros sveikatos,
tęsiant veiklą Tėvynės ir Tautos labui!
2020 m. lapkričio mėn. sukaktys

Prieš 90 metų, 1930-11-01 Pagrundžių k., Rokiškio r. gimė architektas Vytautas
Jurkštas. Mirė 1984-08-13 Kaune.
Prieš 130 metų, 1890 11 02 Vėbriuose (Rokiškio r.) gimė inžinierius, valstybės
veikėjas, 1917–1918 Ukrainos lietuvių tautos tarybos Kijeve pirmininkas. 1926–1927
susisiekimo ministras. Juozas Jankevičius. Mirė 1945 04 22 Chvalynsk (Rusija).
Prieš 110 metų, 1910 11 02, Seinų aps. Lazdijų vls. Kučiūnų k. gimė Rytų Lietuvos
(Karaliaus Mindaugo partizanų srities vado pavaduotojas, LLKS Tarybos prezidiumo
narys Vincentas Žaliaduonis-Rokas, Dijakonas, Cezaris (žuvo 1952 m. kovo 27 d.
Švenčionių r. Bujutiškės vnk.).
Prieš 50 metų, lapkričio 3 d., Lietuvoje atidaryta magistralė Vilnius–Kaunas.
Tuo metu tai buvo pirmoji tokio tipo magistralė Sovietų Sąjungoje ir laikoma vienu
moderniausių kelių.
Prieš 90 metų, 1930 m. lapkričio 4 d., Kėdainių aps. Šėtos mstl. gimė
neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindinės spaustuvės „ab“ įkūrėjas Vytautas
Andziulis. Mirė 2018 m. kovo 16 d. Kaune.
Prieš 100 metų, 2020 11 05 Kaliamiestyje (Rokiškio r.) gimė pedagogas,
muzikas Juozas Slėnys. Mirė 1989 08 12 Panevėžyje.
Prieš 120 metų, 1800 11 05 gimė Kazimieras Rapolas Maigys. Rinko liaudies
dainas, sukauptą tautosaką siuntė istorikui Simonui Daukantui. Mirė 1858 04 05 d.
Zaviesiškyje (Anykščių r.). Palaidotas Kavarsko kapinėse.
Prieš 85 metus, 1935 11 08 Kalno kaime (prie Paįstrio, Panevėžio r.) gimė
gydytojas akušeris-ginekologas Petras Knizikevičius.
Prieš 70 metų, 1950 11.08 gimė lietuvių rašytojas Ričardas Gavelis (1950–2002)
Prieš 80 metų, 1940 11 08 gimė poetas, dailėtyrininkas Alfonsas
Andriuškevičius
Prieš 110 metų, 1910 11 10 Panevėžyje gimė karo lakūnas Andrius Povilas
Variakojis. (1935). Mirė 1941 12 02 Norilske (Rusija).
Prieš 120 metų, 1900 m. lapkričio 12 d., Šiaulių aps. Pašvitinio vls. Bučiūnų
k. gimė aviacijos kapitonas, pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas
(sušaudytas 1946 11 26 Vilniuje).
Prieš 85 metus, 1935-11-13 gimė poetė, pedagogė Zita Čepulytė
-Gažimonienė
Prieš 80 metų, 1940 11 13 Ropkojuose gimė Liudvikas Fetingis Plikių ir Dovilų
ev. liuteronų parapijų kunigas.
Prieš 30 metų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-14 nutarimu Nr. 337
atkurta Lietuvos patentų sistema – Mokslo ir Studijų departamente Patentu valdyboje.
Gruodžio 4 d. pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos patentu tarnybos vadovu
(1990-2014) tapo Rimvydas Naujokas, kuris taip pat buvo Vyriausybės atstovu WIPO,
EPO, ES OHIM
Prieš 130 metų, 1890 11 14 Seinuose gimė tapytojas, dailėtyrininkas, Vytautas
Kairiūkštis.. Mirė 1961 06 13 Vilniuje.
Prieš 75 metus, 1945-11-15 gimė poetas, jūreivis, vaikų literatūros kūrėjas
Vytautas Brencius – . Mirė 2010-09-13
Prieš 105 metus, 1915-11-16 gimė prozininkė, poetė Alė Rūta (
Elena Viktorija Nakaitė-Arbienė). Mirė 2011-12-31 Santa Monikoje, JAV.
Prieš 80 metų, 1940 11 17, Berlyne (Vokietija) buvo įsteigta antisovietinio
pasipriešinimo organizacija Lietuvių aktyvistų frontas (LAF).
Prieš 430 metų, 1590 11 17 rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą
paminėta nuo totoriaus Chašaidaro dvaro pavadinimo kilusi gyvenamoji
vietovė Košeidarova (rus. Кошейдарова), kuri davė vardą ir dabartinio
Kaišiadorių miesto ir rajono pavadinimai.
Prieš 85 metus, 1935-11-17 Rokiškyje gimė Algimantas Nakas – technikos m.
daktaras, profesorius
Prieš 80 metų, 1940 11 17 gimė Jurgis Aušra, visuomenės veikėjas, inžinierius
elektrikas, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio vicepirmininkas.
Prieš 90 metų, 1930 11 19 gimė poetas, bibliotekininkas, mažosios Lietuvos
knygininkas Juozas Kinderis (1930–2005)
Prieš 170 metų, 1850 11 20 Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė bibliografas, kultūros
ir visuomenės veikėjas Stanislovas Didžiulis. Vienas pirmųjų lietuvių draudžiamosios
spaudos platintojų. Bendradarbiavo „Aušroje“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“. 1905
revoliucinių įvykių dalyvis, platino socialdemokratų spaudą. 1906 kalintas, 1907–1917
buvo tremtyje Kanske. 1917–1924 gyveno Jaltoje. 1924 grįžo į Lietuvą. Mirė 1927 05 19
Griežionėlėse.

Prieš 100 metų, 2020 11 22 Panevėžyje gimė Panevėžio dramos teatro dailininkas
įkūręs Panevėžio lėlių teatrą, jo vadovas ir dailininkas Albertas Stepanka.
Prieš 105 metus, 1915-11-23 Vaičėnų k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Balys
Vaičėnas – Lietuvos partizanų Aukštaitijoje vienas vadų. Žuvo 1951-04-10 Strazduose,
Utenos r.
Prieš 70 metų, 1950 11 25 Rytų Lietuvos srities vado įsakymu Didžiosios Kovos
apygarda buvo panaikinta; likę DKA kovotojai perėjo į Vyčio apygardos sudėtį.
Prieš 85 metus, 1935 11 25 gimė aktorius, scenaristas, režisierius Bronius
Talačka. Mirė 2009 04 18.
Prieš 165 metus, 1855-11-26 gimė. poetas Adomas Mickevičius
Prieš 100 metų, 1920 m. lapkričio 26 d., Raseinių aps. Šiluvos vls. Zbarų k. gimė
Kęstučio apygardos vadas Povilas Morkūnas-Černius, Kyras, Drakas, Rimantas (žuvo
1953 m. birželio 19 d. Kelmės r. Plauginių k. apylinkių miške).
Prieš 130 metų, 1890 11 26 gimė Lidija Bajoraitė, Mažosios Lietuvos kultūros
veikėja, tautosakos pateikėja, F.Bajoraičio sesuo.
Prieš 90 metų, 1930 11 26 gimė Lietuvos teatro ir kino aktorius Juozas
Jaruševičius. Mirė 2001 03 27.
Prieš 430 metų, 1590 11 27 Jonas Bretkūnas išvertė bibliją į lietuvių kalbą.
Prieš 80 metų, 1940-11-27 Lukštinių k., Kriaunų sen., Rokiškio r. gimė Alfredas
Ališauskas – tremtinys, atsiminimų knygos „Prie Ketės krantų...“ autorius.
Prieš 160 metų, 1860 11 28 Šambalioniškiuose (Panevėžio r.) gimė
knygnešys Antanas Briedelis (Briedis). 1883–1904 dirbdamas Panevėžio policijoje
platino lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su knygnešiais J. Bieliniu, J. Bataičiu.
Prieš 130 metų, nuo 1890 11 29 iki 1924 m. Tilžėje leistas laikraštis „Nauja
lietuviška ceitunga“.
Prieš 110 metų, 1910 11.29 gimė lietuvių rašytojas Antanas Škėma. Mirė 1961
m.
Prieš 90 metų, 1930 11.30 gimė rašytojas, dramaturgas, eseistas Antanas
Ramonas. 1991
1940 m. lapkričio mėn. Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos
įstatymu Lietuvai grąžinti Druskininkai, Šalčininkai ir Švenčionys.
Prieš 545 metų, gimė poetas humanistas Mikalojus Husovianas (1475– 1533)
Prieš 130 metų, 1880 11 18 (6) gimė Vincas Paukštys, (tikr. Vincas Čibiras).
Daugėliškio vlsč., Švenčionių apskr. Mirė 1956 03 02 Miami (JAV), Jungtinių Amerikos
Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.
Prieš 135 metus, 1885 11 11 Vilniuje gimė Stasys Šilingas I Seimo narys (1922
11 13 – 1923 03 03). Vienas iš Lietuvos meno kūrėjų draugijos steigėjų. Kelis kartus buvo
teisingumo ministras. 1941 m. su šeima ištremtas buvo nuteistas 25 m. kalėti. 1956 m. grįžo
į Lietuvą. Mirė 1962 11 13 Kelmėje, 1999 metais perlaidotas į Ilguvos kapines (Šakių r.)
Prieš 135 metus, 1885 11 13 (spalio 31 d.) Šimpeliškiuose (Biržų vlsč.) gimė
Matynas Yčas, lietuvių politikas, visuomenės veikėjas. 1917 06 Rusijos IV Valstybos
dūmos deputatas. Dūmos posėdžiuose, spaudoje kritikavo Rusijos imperijos švietimo
politiką Lietuvoje, kėlė reikalavimą įvesti lietuvių kalbą mokyklose, administracijos
įstaigose, teismuose. 1919 04–10 Lietuvos vyriausybės generalinis įgaliotinis
finansiniams reikalams užsienio šalyse. Nuo 1919 07 Lietuvos delegacijos Paryžiaus
taikos konferencijoje vicepirmininkas. SSRS okupavus Lietuvą pasitraukė į Vokietiją, mirė
1941 04 05 Rio de Žaneire, Brazilijoje.
Prieš 120 metų, 1900 11 19 Pailgotyje, Šilalės vlsč. gimė Stanislovas Biržiškis.
Mirė 1996 03 19 Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse, Kauno r.) – agronomas,
pedagogas, etnografas, Šilalės politinis ir visuomenės veikėjas, poetas.
Prieš 120 metų, 1900 11 29 Paąžuolėje Kaniavos vlsč. gimė Rapolas Mackonis.
Mirė 1982 01 09 Vilniuje. Lietuvių rašytojas. 1943 – 1945 nacių kalintas Stutthofo
koncentracijos stovykloje. Išėjęs į laisvę iki 1952 m. gyveno Lenkijoje, čia lenkų saugumo
suimtas ir perduotas KGB, įkalintas lageryje Kemerovo srityje. 1956 m. grįžo į Vilnių.
Prieš 115 metų, 1905 11 28 Vidgiriuose, Marijampolės apskr. gimė Vincas
Žilionis Mirė 1964 03 20 Kaune – lietuvių pedagogas, rašytojas, redaktorius
Prieš 110 metų, 1910 11 24 Igliaukoje, Marijampolės vlsč. gimė Viktoras
Katilius – prozininkas, vertėjas, kritikas. 1928 m. VDU 1937 m. baigė Humanitarinių
mokslų fakultetą. 1937–1939 m. dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą mokyklose. Dalyvavo
literatūriniuose sambūriuose ir jų leidiniuose. Už Lietuvos partizanų spaudos skaitymą ir
platinimą 1947 m. nuteistas 5 m. 1950 m. paleistas iš Jakutijos lagerio, nebuvo įsileistas
į viešą literatūrinį gyvenimą iki pat Atgimimo metų. Mirė 1993 07 04 Kaune. Palaidotas
Vilniuje.
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Lietuvių aktyvistų frontui – 80!
Lapkričio 17 d. sukaks 80 metų kai Berlyne, Kazio Škirpos pastangomis, buvo įkurta antisovietinio pasipriešinimo organizacija – Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), turėjęs pogrindinius centrus
okupuotoje Lietuvoje. Jo tikslai buvo siekti Lietuvos nepriklausomybės kilus Vokietijos ir SSRS karui. LAF veikė 1940–1941 m, parengė ir įvykdė garsųjį 1941 m. Birželio sukilimą.
1940 11 17 LAF steigiamąjį aktą pasirašė 28 asmenys. Jo tikslas buvo atkurti Lietuvos nepriklausomybę. K.Škirpai
paprašius jo patikėtiniais tapo E. Galvanauskas, K.Brunius, A.Maceina ir
K.Žalkauskas. Buvo sudaromos ir komisijos (ideologijos, finansų, užsienio lietuvių,
krašto apsaugos, propagandos ir kitos), jos
rengė projektus kaip tvarkyti vieną ar kitą
išlaisvinto krašto visuomeninio gyvenimo
sritį. Organizacijai priklausė įvairių politinių pažiūrų asmenys, didžiausią įtaką darė
voldemarininkai. LAF programos projektas buvo rengiamas ilgiau kaip pusmetį.
Valstybė jame laikoma priemone tautos
gerovei kelti, jos kultūrai plėtoti, atskiriamos valstybės ir Bažnyčios veiklos sritys,
bandoma rasti modus vivendi tarp privačios nuosavybės ir valstybės teisių.
Birželio sukilimas išsklaidė Kremliaus
propagandos mitą, kad lietuvių darbininkai ir smulkieji ūkininkai „mylėjo sovietų
valdžią“. LAF kovotojai, jauni Kauno darbininkai, veda suimtą Raudonosios armijos
komisarą | archyvinė nuotr.
Savo viltis LAF vadovybė siejo su
Vokietijos kariuomenės žygiu į Rytus per
prasidėsiantį SSRS–Vokietijos karą. Tikėta, kad Vokietija padės išvaduoti Lietuvą ir
atkurti valstybingumą. 1941 01 25 parengtame Lietuvos išlaisvinimo plane karui
prasidėjus numatoma surengti sukilimą,
Vokietijoje sudaryti Lietuvos vyriausybę. K. Škirpa apie aktyvistų ketinimus,
sukilimo planavimą informavo vokiečių
pareigūnus – Užsienio reikalų ministerijos
tarnautojus, Vyriausiosios karo vadovybės
atstovus. Jiems buvo teikiami duomenys
apie planuojamos vyriausybės sudėtį, atsišaukimų projektai. Su Vyriausiosios karo
vadovybės parama kursuose prie Karaliaučiaus LAF nariai buvo mokomi atlikti
įvairias kovines užduotis.
LAF štabas, prisiėmęs vadovaujančio
centro pareigas, bandė patarti, kaip sudaryti organizacijos padalinius Lietuvoje, laukė
pranešimų iš Lietuvos. Čia svarbūs buvo

ryšininkai, geriausiai žinomi –
B.Michelevičius (į Lietuvą 1940
12–1941 06 vyko tris kartus),
A.Švarplaitis (buvo siunčiamas iš
Berlyno į Lietuvą), M.Naujokaitis
(pirmasis atvyko į Berlyną iš
Lietuvos). LAF palaikė ryšius su
bene reikšmingiausia pogrindine
organizacija Lietuvoje – Bulvičiaus grupe (kai kurie tyrinėtojai
mano, kad ji tapo LAF Vilniaus
štabu), Mažeikiais, Aktyvistų
vardu pasivadinusia pogrindine
organizacija Kretingos apskrityje, Kaunu – čia nuo 1940 10
veikusiai grupei vadovavo L.Prapuolenis,
P.Žukauskas (Narutis) ir A.Damušis, kitomis vietovėmis.
Daug Lietuvos pasipriešinimo sovietų
okupaciniam režimui organizacijų (Geležinis Vilkas, Lietuvos išlaisvinimo sąjunga ir
kitos) veikė savarankiškai, bet ir joms įtaką
darė Berlyne LAF parengti atsišaukimai ir
brošiūros. 1941 03 24 LAF parengė Lietuvai
išlaisvinti nurodymus – juose aptartos Lietuvos valstybingumo atkūrimo galimybės,
sukonkretinti sukilimo karui prasidėjus uždaviniai ir kita. 1941 03 išleistas atsišaukimas Brangūs vergaujantys broliai platintas
Lietuvoje. Atsišaukime skelbiama apie artėjanį Lietuvos išlaisvinimą, pranešama apie
planus sudaryti naują Lietuvos vyriausybę,
nurodoma, kaip elgtis prasidėjus karui; tai
buvo informatyvūs ir labai konkretūs kovos
su sovietų valdžia nurodymai.
1941 06 22 Vokietijai užpuolus SSRS
LAF vardu ėmė veikti ir kiti Lietuvos patriotai. Kaune susidarė Vietinės apsaugos
štabas, sukilėliai užėmė telefono ir telegrafo stotį ir nutraukė Maskvos ryšius su
sovietų kariniais junginiais. Prasidėjęs
Birželio sukilimas iš esmės dažniausiai
plėtojosi stichiškai, ypač provincijoje.
Buvo puldinėjamos sovietinės įstaigos,
nedideli iš Lietuvos besitraukiantys SSRS
kariniai daliniai ir karių grupės. Vokietijos
pareigūnai neleido K.Škirpai grįžti į Lie-

Pirmasis Lietuvos savanoris Kazys Škirpa

tuvą, Kaune susidarė vietos, o ne Berlyno
LAF numatyta vyriausybė (Lietuvos laikinoji vyriausybė). 1941 06 23 rytą LAF įgaliotinis L.Prapuolenis per sukilėlių užimtą
Kauno radijo stotį perskaitė Lietuvos valstybės atkūrimo deklaraciją ir sudarytos
Laikinosios vyriausybės narių sąrašą. Ji
06 24 susirinko (ne visos sudėties) į pirmąjį posėdį; tą pačią dieną išleistas LAF
laikraštis „Į laisvę“ pirmasis numeris.
Kai 1941 06 25 į Kauną įžygiavo Vokietijos kariuomenė, miestas jau buvo visiškai
valdomas sukilėlių. Vilniuje LAF iniciatyva buvo sudarytas Vilniaus miesto ir srities komitetas, jam vadovavo S.Žakevičius
1941 08 naciams uždraudus Laikinąją vyriausybę, Kauno LAF veikėjai siekė atstovauti tautos valiai ir politiniams siekiams.
1941 09 15 memorandume Apie Lietuvos
būklę, vokiečių civilinei valdžiai Lietuvoje pradėjus veikti jie išreiškė nepasitenkinimą dėl Laikinosios vyriausybės veiklos
nutraukimo. Vokiečių okupacinė civilinė
valdžia į memorandumą reagavo greitai
– 1941 09 26 generalinio komisaro T. A.
von Rentelno įsakymu LAF veikla buvo
sustabdyta. Daug buvusių narių įtraukė į
pasipriešinimą okupacinei valdžiai, telkėsi
daugiausia 1941 pabaigoje įkurtame Lietuvių fronte.
Valentinas Brandišauskas,
www.vle.lt 2020 11 06

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį

2019 m. rudenį, 10 dienų prieš Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos 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
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Atrastas Lietuvių aktyvistų fronto įsteigimo aktas

Vidmantas Valiušaitis

Dabar populiaru yra „atrasti
aktus“. Paskui fotografuotis su
jų atradėjais.
Vieną tokį atradau ir aš. Bet,
žinoma, populiarumas man negresia. Ir net „barzdotų istorikų“ pasipiktinimo nesulauksiu.
Kadangi milijono niekas nežadėjo. Ir net premijos tikėtis būtų
tuščia.
Kodėl? Todėl, kad suradau
„ne tą aktą“.
Lapkričio 17-ąją, jam kaip

tik sukakto lygiai 76-eri. Jeigu
istorija būtų susiklosčiusi kitaip, šiandien jis kabėtų greta
Vasario 16-osios akto. Dabar
jis dūla šalia šūsnies kitų dokumentų, ugnies liežuvių aplaižytų ir vandens čiurkšlės sulaistytų. Bet vis dėlto – išgelbėtų!
Kalbu apie 1940 m. lapkričio
17 d. Lietuvių aktyvistų fronto
(LAF) įsteigimo Berlyne aktą.
Jis yra išlikęs ir saugomas Kazio Škirpos archyve Amerikoje.
Berlyno
bombardavimo
metu viena bombų pataikė į
namą, kuriame buvo K. Škirpos
butas. Turtas žuvo, bet K. Škirpa pirmiausiai gelbėjo archyvą.
Dalį ištraukė iš po griuvėsių ir
liepsnų.
Taip pat prisegu iš ugnies
ištrauką ir išlikusią K. Škirpos
1940 m. liepos 22 d. telegramą
Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, jau apsėstai komunistų ir vadovaujamai Pijaus
Glovacko (iš tiesų – Dekanozovo). Kaip žinome, liepos 21 d.
vadinamasis “liaudies seimas”

LIETUVOS AKTYVISTŲ FRONTO
STEIGIAMASIS AKTAS

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, likimo atblokšti
į Vokietijos sostinę Berlyną, š. m. lapkričio mėn. 17
dieną susirinkę pas p. K. Škirpą, jo bute Achenbachstr. 1, ir išklausę jo pranešimą apie Nepriklausomos Lietuvos žlugimo priežastis ir apie galimumus bei kelius Lietuvos valstybei vėl atstatyti,
Reiškiame visišką pritarimą sumanymui sutelkti visas lietuvių tautos aktyviąsias jėgas į Lietuvių Aktyvistų Frontą kovai už Tėvynės Lietuvos
išlaisvinimą iš komunistinio sovietų jungo,
Įsitikinę, kad atstatytos Lietuvos tvarkymas
Aktyvistų Fronto ideologijos pagrindais yra tikriausias kelias lietuvių tautos idealams siekti, mes
pirmieji stojame į Lietuvių Aktyvistų Frontą ir
prisiimame visas jo nariams uždedamas pareigas
ir drausmę,
Tėvynės Lietuvos ir lietuvių Tautos labui, kviečiame K. Škirpą, Pirmąjį Nepriklausomos ‘Lietuvos Kariuomenės Kūrėją-Savanorį ir Lietuvių
Aktyvistų Fronto iniciatorių, imtis žygių vykdyti
mūsų nusistatymą ir vadovauti Lietuvių Aktyvistų
Frontui.
Kovok!
Tvirtais žingsniais,
Drąsiai pirmyn –
Už naują, laisvą Lietuvą!
Berlynas, 1940 metų lapkričio 17 dieną.
Sutinku: (pas.) K.Škirpa.
Pasirašo:
J.Viliušis, E.Galvanauskas, M.Kavolis,
St.Puodžius, PSkurauskas, J.Pyragius, J.Našliūnas,
J.Jurkūnas, R.Skipitis, Juozas Dženkaitis, K.Brunius,
B.Raila, A.Valiukėnas, Jonas Dženkaitis, J.Čiuberkis,
J.Pyragius, M.Kukutis, T.Dirmeikis, St.Yla,
A.Maceina, dr. P.Karvelis, A.Danta,
pulk. Ambraziejus, kun. Barauskas, J.Katilius,
dr. M.Brakas ir dr. Pr.Ancevičius.

balsavo už Lietuvos įjungimą į
Sovietų Rusiją.
K.Škirpa šitaip reagavo:
Dabartinį seimą, kaip
rinktą po svetima militarine
okupacija ir svetimos valstybės
priespauda, užslopinant kitokios negu komunistų partijos
nuomonės reiškimą, skaitau
nekompetetingu reikšti bet
kuriuo klausimu mūsų tautos
tikrąją valią.
Protestuoju prieš jo padarytus liepos 21 dieną nutarimus įvesti Lietuvoje sovietų
santvarką ir Lietuvą įjungti
į Sovietų Rusijos sąstatą, tuo
panaikinant Lietuvos valstybinę nepriklausomybę.
Sakytus nutarimus, kaip
nekompetentingo organo priimtus, priešingus esamai krašto konstitucijai ir mūsų tautos
ir valstybės interesams, skaitau
neteisėtais mūsų tautai, valstybei ir man, kaip teisėtam nepriklausomos Lietuvos valstybės
atstovui, neprivalomais. Škirpa.
Jau 1940 m. liepos 25 d.

„prezidento“ J.Paleckio įsaku Kaziui Škirpai buvo atima
Lietuvos pilietybė ir uždrausta
sugrįžti į Lietuvą. Turtas konfiskuotas.
Žinoma, neilgam, nes jau
rugpjūčio 3 d. pats „prezidentas“ liko be Lietuvos pilietybės,
nes bolševikai, įkaitais pasiėmė
visą Lietuvą, pilietybę atėmė
visiems Lietuvos piliečiams.
Taigi, „Lietuvos priešu“,
kaip matome, Maskvos jis buvo
paskelbtas daug anksčiau negu
buvo įkurtas LAF-as ir įvyko
Birželio sukilimas.
Yra ir daugiau K. Škirpos
archyve išgelbėtų iš ugnies labai įdomių dokumentų, kurių
nėra Lietuvos archyvuose. Jie
ypač svarbūs dėl to, kad URM
archyvą bolševikai stvėrė pirmiausiai ir jau 1940 m. išsigabeno į Maskvą.
Perfrazuojant šiek tiek
mano mėgiamą rašytoją Michailą Bulgakovą, K. Škirpos
atvejis patvirtina jo žodžius:
archyvai nedega!

Čia dar viena „ugninė“, padegusi K.Škirpos depeša iš Berlyno į Kauną.
Mūsų diplomatijos istorijai, be abejo, nežinoma.
1939 m. spalio 8 d., t.y. Lietuvai dar nepasirašius sutarties su Sovietų
Sąjunga dėl raudonosios armijos bazių įsileidimo, o estam su latviais ją jau
pasirašius, K.Škirpa susitinka su Estijos ir Latvijos pasiuntiniais Berlyne ir
aptaria besiklostančią padėtį. Kitą dieną, t.y. spalio 9-ąją, jis siunčia savo
depešą į Kauną.
Dokumentas, dalis teksto neišlikusi, perskaityti nebegalima. Tačiau ir
tai, ką perskaityti įmanoma, – iškalbinga. Štai ką K.Škirpa rašo:
Berlynas, 1939 m. spalių mėn. 9 d.
443/sl. slaptai
Jo Ekscelencijai Užsienio Reikalų Ministrui,
Kaune
Turiu garbės šiuomi pranešti Tamstai sekančią informaciją:
1. Vakar, spalių 8 d. mačiausi su savo Pabaltės kolegomis – Estijos ir Latvijos Pasiuntiniais. Abu buvo labai nusiminę ir pasidavę visiškai pesimizmui.
Jų vyriausybių pasirašytąsias su Sovietų Rusija sutartis laiko pirmuoju etapu
Latvijos ir Estijos bolševizacijai. Neįsivaizdina sau kaip bebūtų įmanoma jų
kraštuose toliau palaikyti dabartine tvarką ir esamas ekonomines bei socialines sąlygas, kuomet teritorijoje stovės Raudonosios Armijos garnizonai, kurių
izoliuoti nuo vietos gyventojų praktiškai nebus galima, o kilus tarp vietos gyventojų ir raudonarmiečių kuriems nors vietinio pobūdžio nesusipratimams
<…> saugumo organai ne tik negalės, bet stačiai <…>
<…> klausia savęs kur: estas sakė grįžtų į Estiją, nors ir suprantąs koks
pavojus jį ten laukia; latvis gi preferuoja pasidaryti emigrantu. Jų pesimizmą
ypač padidino tas faktas, kad vokiečiai jau pasiuntė į Latviją ir Estiją laivus
tautinei vokiečių mažumai evakuoti. Iš to mano kolegos daro išvadą, kad, matomai, vokiečiai laiko, kad Raud. Armijos užplūdimas ir bloševizacija gresia
Latvijai ir Estijai artimiausiu laiku. Abu mano kolegos laikytų išganymu, jei
Vokietijai pavyktų greitai karą laimėti ir ji, atpalaidavusi savo jėgas iš Vakarų
Fronto, jas galėtų skubiai permesti vėl į Rytus prieš Sovietų Rusiją. Tokio išganymo, esą, gal būtų galima susilaukti, jei Anglija, Prancūzija, susipratusios
prie kokio pavojaus veda Sovietų Rusijos brovimasis į Europos Vakarus, padarytų su Vokietija taiką, autorizuojant Hitlerį sudrausti Sovietų Rusiją. Deja,
vilties nematyti, kad taika greitu laiku galėtų įvykti. Išganymo iš prancūzų ir
anglų laimėjimo mano kolegos nelaukia, nes, pirma, jis būtų pavėluotas, o
antra, pirm negu sudraudus Sovietų Rusiją, gal priseitų jiems gelbėti <…>
<… > Vokietija užleidusi Pabaltės valstybes Sovietų Rusijos malonei ir
bendrai dar didelių koncesijų Sovietų Rusijai, kad atkeršijus Anglijai, kurią
skaito pagrindine kaltininke tuo, kad lenkų-vokiečių karas nepasiliko lokalinis. Taikos raktas buvo ir tebesąs Anglijos rankose, bet ši iki šiol nerodanti
noro karą nutraukti. <…>”
Straipsnis išspausdintas 2017 11 19 www.alkas.lt
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Nepatogios tiesos paieškos išgąsdino Seimo narius

Akademinės etikos kontrolierius Vigilijus Sadauskas premiją už publikaciją apie
žydų tautybės asmenų nusikaltimus sako paskelbęs dėl R.Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“ apie žydšaudžius. „Sulaukėme kreipimųsi, kodėl nepradedamas tyrimas dėl
knygos šmeižto, ar etiška ne istorikei rašyti knygas istorinėmis tematikomis? Kodėl
sudaryti nusikaltimus dariusių lietuvių tautybės žmonių sąrašai, žydų tautybės nėra
sąrašų? Ar tai ne dvigubi standartai moksle?“ – sakė V.Sadauskas Seime.
Antisemitizmu apkaltintas kontrolierius mo procedūrą inicijavusi liberalė A.Armonaitė
Seime svarstant nepasitikėjimo juo klausimą teigė, kad kontrolieriaus paskelbtas siūlymas
teigė negalintis „pradėti tyrimo dėl literatūri- „tai yra neapykantos kalba, kuri turi daug pronių kūrinių“, todėl pasiūlęs 1000 eurų atlygį aktyvaus antisemitizmo požymių, akivaizdu,
už publikaciją apie žydų tautybės asmenis, kad tai skatinimas kitų ieškoti, vienos tautyžudžiusius ar prisidėjusius prie trėmimų, kan- bės pagrindu, nusikaltimų įrodymų“, – sakė
kinimų. „Aš negaliu pradėti tyrimo nei dėl li- A.Armonaitė. Tuo tarpu „tvarkietis“ Vytautas
teratūros kūrinių, nesu istorikas, ir mokslinių Kamblevičius sakė besižavintis kontrolieriaus
tyrimų irgi negaliu atlikti, vienintelis, ką aš ga- drąsa. „Žaviuosi jūsų drąsą šioje mūsų salėje.
lėjau, prisidėti lėšomis prie šio tyrimo“, – sakė Pirmas žmogus, kuris bando pasakyti tiesą, ir
V.Sadauskas. „Lietuviai su žydais buvo dvi man atrodo, kad po jūsų tokio išsamaus pasisatautos. Tai yra dvi grupės, kurie teigė apie mus kymo, daug kas galvos visai kitaip, negu daug
jau yra sąrašai, o apie žydus nėra. (...) Apie tai kas interpretuoja“, – sakė V.Kamblevičius. „Esu
nebuvo diskusijos. Todėl ir buvo vienas klausi- girdėjęs dug ministrų, pareigūnų, kalbančių iš
mas: taip, gerai, jeigu yra mokslininkai, surinks šios tribūnos. Bet tokį tiesų, sąžiningą žmogų,
duomenis, įvertins ir padarys“, – savo siūlymą stovintį šitoj tribūnoj, aš, išdrįsiu sakyti, matau
aiškino V.Sadauskas. Tokio tyrimo teisėtumą pirmą. Džiaugiuosi jumis, kad esate drąsus, be
jis grindė „mokslinių tyrimų laisve ir objektyvu- kompromisų žmogus“, – kontrolieriui paramą
mu“. „Kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiš- išsakė „tvarkietis“ P.Gražulis. Konservatorius
kos laisvę, ji apima nekliudomai ieškoti, gauti M.Adomėnas teigė, kad V.Sadauskas atlygį
informaciją“, – sakė kontrolierius. Nepasitikėji- pasiūlė už tyrimą, kuris nekorektiškai sufor-

Okupantų nusikaltimai

Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2005 m. balandžio 20 d. pripažino, kad tikslų
Vokietijos okupuotoje Lietuvoje 1941– 1944 metais nužudytų žydų skaičių sunku nustatyti, todėl, bendru komisijos nutarimu, aukų buvo nuo
200 tūkst. iki 206 tūkst. Skiriasi duomenys, kiek žydų 1941 m. vasarą
gyveno dabartinės Lietuvos teritorijoje, juk vieša paslaptis, kad ženkli dalis jų kolaboravę su sovietų okupantais, komunistai, komjaunuoliai
buvo žydų tautybės ir sugebėjo pabėgti į Sovietiją (nuolat kintantantis
bei minimas skaičius „250 tūkstančių“ paimtas dar iš XIX a. pabaigos
carinio gyventojų surašymo, kai Rusijos imperijos Šiaurės vakarų kraštą
sudarė ne tik Vilniaus ir Kauno, bet ir Gardino gubernijos). Nežinoma,
kiek šios bendruomenės narių nužudė Vokietijos SS skrajojantys
eksterminacijos (naikinimo) būriai, hitlerininkams stoję tarnauti
rusų raudonarmiečiai vlasovininkai ar getų policija.
Dabar dauguma holokausto tyrinėtojų Vakaruose ir visi rusų
antifašistai svarbiausia žydšaudžių struktūra sąmoningai klaidingai vadina lietuvių pagalbinę policiją, nors lietuvių policininkai, kaip
ir bet kurios kitos okupuotos šalies tvarkos saugotojai, net ir per karą
pirmiausia gaudė kriminalinius nusikaltėlius, kišenvagius, reguliavo automobilių, traukinių eismą, padėdavo gesinti gaisrus, o to meto Lietuvoje dar ir gynė mūsų ūkininkus nuo miškuose pasislėpusių sovietų marodierių, dezertyrų perspėdavo apie vokiečių okupacinės administracijos
rengiamas lietuvių gaudynes priverčiamiesiems darbams Vokietijoje,
pranešdavo, kada vokiečių žandarai eis į kaimus rinkti pyliavų.
Lietuvių kariams bandyta suversti kaltę ir dėl 1943 m. kovo 22 d.
sudeginto gudų Chatynės kaimo. Bet net sovietų tardytojai sukandę
dantis savo ataskaitose parašė, kad vietinius kaimiečius išžudė
iš vokiečių kriminalinių nusikaltėlių sudarytas ypatingasis būrys,
jam padėjo buvę rusų ir kitų tautybių raudonarmiečiai, tyčia perrengti tarpukario Lietuvos kariuomenės drabužiais.
Algimantas Batarūnas

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

muluotas ir pseudomokslinis, todėl nebegali eiti
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
pareigų. „Tyrimo formuluotė, kai ieškoma žydų
tautybės asmenų, padariusių nusikaltimus,
yra nekorektiška, dvelkia rasizmu ir antisemitizmu“, – sakė kontrolierius. Nepasitikėjimo
procedūrą akademinės etikos kontrolieriumi
inicijavo 29 parlamentarai iš liberalų, konservatorių, socialdemokratų ir „valstiečių“ frakcijų.
Po V.Sadausko ir parlamentarų pasisakymų,
vėliau ketvirtadienį vyks slaptas balsavimas
dėl nepasitikėjimo kontrolieriumi. Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad akademinės etikos
kontrolierius iš pareigų gali būti atleistas, kai
nepasitikėjimą juo pareiškia daugiau kaip pusė
visų Seimo narių. V.Sadauską trauktis iš pareigų paragino anksčiau su juo susitikęs Seimo
pirmininkas V.Pranckietis, tačiau kontrolierius
teigė to daryti neketinantis, nes kaltės savo
veiksmuose nemato. „Žmogus atsistatydina,
jeigu yra padaręs ką nors neteisingo, neigiamo
arba blogo. (...) Aš nemanau, kad esu įžeidęs,
nuskriaudęs, sumenkinęs“, – tuomet žurnalistams sakė V.Sadauskas. V.Sadausko kaip akademinės etikos kontrolieriaus kadencija baigiasi šių metų birželį.
Andrius Mizara

Žydų karių sąjunga Lietuvoje
1918–1920 m. vykusių Lietuvos
nepriklausomybės kovų dalyvių – tiek
savanorių, tiek mobilizuotų karių –
gretose kovėsi įvairių tautybių ir įvairių
religinių konfesijų atstovai: lietuviai,
rusai, lenkai, vokiečiai, gudai, ukrainiečiai, latviai, žydai… Po lietuvių
tautybės karių, gausiausias kovotojų
už Lietuvos nepriklausomybę gretas
sudarė žydai, aktyviai gynę valstybės,
kurią jidiš kalba vadino Lite, laisvę.
Už valstybės nepriklausomybę
kovoję Lietuvos kariai buvo pasiryžę
atremti Rusijos karių, kitaip dar vadintų bolševikais, rusų baltagvardiečių
ir vokiečių karių armijos, pramintos
bermontininkais, ir Lenkijos generolo L. Želigovskio vadovaujamų pulkų
puolimą. Nepriklausomybės kovose
buvo pasitelktos visos įmanomos
priemonės – nuo diplomatinių derybų
iki karinių veiksmų.
Virtualios parodos „Lietuvos žydai kariai savanoriai“ sumanytojai
ir rengėjai – Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojai – sakosi
didžiausią dėmesį norėję skirti Žydų
karių sąjungai. Ši sąjunga buvo įkurta 1933 m., ji subūrė žydus, kurie
buvo tarnavę Lietuvos kariuomenėje 1918–1923 m. bei dalyvavusius
Lietuvos nepriklausomybės kovose
ir Klaipėdos sukilime. Parodoje bus
galima susipažinti su organizacijos
skyrių veikla, sąjungos ryšiais su kitų
šalių žydų karių organizacijomis ir
įvairiomis Lietuvos institucijomis.

Tarp parodos eksponatų rasime
ir egodokumentų – atsiminimų apie
pirmąsias dienas kariuomenėje, dalyvavimą mūšiuose bei žydžių moterų
indėlį nepriklausomybės kovose, o
pavarčius savanorių gretose tarnavusių karių biografijas atsiskleidžia neįtikėtina profesijų įvairovė. Neeilinės
asmenybės, tokios kaip kariuomenės
kapelionas rabinas Samuelis Sniegas,
Lietuvos partizanų talkininkė, Vyčio
kryžiaus ordino kavalierė Liba Mednikienė, parodoje pristatytos plačiau.
Ekspoziciją papildo Lietuvos
ypatingajame archyve saugomi dokumentai, liudijantys tragiškus Žydų
karių sąjungos narių ir jų šeimų likimus Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą. Jau per pirmąją sovietų
okupaciją dalis sąjungos narių kartu
su šeimomis buvo ištremti iš Lietuvos į tolimus atšiaurius Sovietų Sąjungos regionus.
Tarp parodos eksponatų išvysite
ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patvirtintą Lietuvos kariuomenės savanorių medalio įstatymo
projektą, Lietuvos kariuomenės
kūrėjo savanorio medalio liudijimų,
kurie buvo įteikti Lietuvos žydams
kariams savanoriams.
Virtualią parodą „Lietuvos žydai
kariai savanoriai“ galėsite apžiūrėti
nuo lapkričio 23 d. valstybės archyvų
virtualių parodų portale http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt.
VARPO žinios
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„Kalvis Ignotas“– lietuvių kaulų traiškytojas...
Pirmosios sovietų okupacijos 1940–1941
m. metu sovietų režimui pavojingais pasirodę
lietuviai buvo laikomi ir tardomi Kaune, NKGB
centrinės būstinės vidaus kalėjime. Ten buvo
įrengtos šiurpios tardymo ir mirties bausmės
kameros. Sovietų ir jų bendrų Lietuvoje sulaikyti su Lietuvos žvalgyba ar saugumu susiję
pareigūnai patekdavo būtent ten.
Mirties kameroje 1941 metais šeimininkavo
LSSR NKGB komendantas Alfonsas Vilimas. Jis
itin entuziastingai dalyvavo suimtųjų tardymuose
ir pasižymėjo žiaurumu, kuris stulbino net rusų
agentus. Sovietų propagandos herojus „Kalvis
Ignotas“ A.Vilimas buvo ilgametis Lietuvos komunistų partijos narys, tačiau jo partinei veiklai
Nepriklausomoje Lietuvoje trukdė brolio Vlado
biografija ir veikla. Aršus komunistas A.Vilimas,
1940 metais stodamas į sovietų buriamas saugumo struktūras nurodė, kad brolis dirbo „smetoninėje žvalgyboje“.
Kituose dokumentuose jis savo brolį vadino provokatoriumi ir agentu. Komunistams kėlė
įtarimą A.Vilimo giminystės ryšys. Jis trumpai
buvo pašalintas iš partijos, o Maskvoje dirbęs
Zigmas Angarietis liepė atlikti specialų partinį tyrimą. Savo ištikimybę komunistiniams idealams
A.Vilimas galėjo įrodyti tik atlikdamas neįprastą
užduotį. Ir jis ėmėsi budelio vaidmens. LSSR
NKGB komendantu tapęs A.Vilimas pasižymėjo
didele fizine jėga. Jaunystėje jis mokėsi kalvystės Rokiškyje, ne vieną mėnesį skaldė akmenis
Dimitravo priverčiamųjų darbų stovykloje. Buvęs
LSSR NKVD komisaras A.Gudaitis-Guzevičius
būtent A.Vilimą pasirinko sovietų propagandinio
romano „Kalvio Ignoto teisybė“ prototipu. Tačiau
geraširdis sovietinis „kalvis Ignotas“ tikrovėje
buvo negailestingas ir žiaurus budelis, troškęs suvesti sąskaitas su buvusiais persekiotojais
iš Lietuvos žvalgybos ir saugumo struktūrų. Kankinimai priminė pragaro vaizdus A.Vilimo rengtų
makabriškų kankinimų pėdsakus savo atsiminimuose aprašo buvęs VSD Ypatingojo skyriaus
darbuotojas Juozas Grušys. Jo teigimu, prasidėjus karui sovietai bandė slėpti nusikaltimų pėdsakus, kameras bandyta valyti nuo kraujo žymių.
Plytinės garažo (NKVD garažo, kurį kai kas
klaidingai vadina Lietūkio – red. pastaba) sienos,
sandariai apkaltos neobliuotomis, ruda spalva
nudažytomis lentomis, buvo išvarpytos kulkų ir
aptaškytos krauju. Šaudymo kameroje įrengta kanalizacijos duobė, uždengta metalinėmis
grotomis, buvo pilna sukrešėjusio kraujo. Kraujo
krešuliais buvo užkimšti ir kanalizacijos vamzdžiai. NKGB kalinių tardymo ir žudymo patalpose
buvo įtaisyti galingi, didelį triukšmą skleidžiantys
ventiliatoriai, kurie turėjo padėti nuslopinti kankinamų žmonių klyksmus ir pagalbos šauksmus.
NKGB kalinių tardymo ir žudymo patalpose buvo
įtaisyti galingi, didelį triukšmą skleidžiantys ventiliatoriai, kurie turėjo padėti nuslopinti kankinamų

Tardymas. Nežinomo dailininko pieš.

žmonių klyksmus ir pagalbos šauksmus. 1941
metų liepos mėnesį Petrašiūnuose atkastos
kapavietės vaizdas ir rastų palaikų teismo medicinos tyrimas konstatavo kraupius faktus. Kapavietę tyrusios specialios komisijos pirmininko
Vlado Braziulio teigimu, kapavietėje nerasta nė
vienos aukos, nužudytos tiesiog šūviu ar keliais
šūviais. „Aukos buvo muštos įvairaus kietumo ir aštrumo daiktais, badomos nevienodo
ilgumo ar platumo įrankiais“, – pragaro vaizdus Kauno NKGB kalėjime aprašė teismo medicinos ekspertas. „Šonkauliai daugeliui įlaužti.
Galvos, rankų ir kojų kaulai dažnai sulaužyti.
Mažiausias skaičius žaizdų viename lavone
– keturios“, – rašė V.Braziulis. Visi lavonai, išskyrus vieną, buvo vyriškos lyties. Neabejotina,
kad didžiąją dalį šių aukų kankino ir galiausiai
pribaigė būtent „kalvio Ignoto“ personažu vėliau
paverstas A.Vilimas. Kadras iš sovietinio filmo
„Ignotas grįžo namo“ Bandė sprukti, tačiau buvo
parsiųstas į Lietuvą Prasidėjus nacių Vokietijos ir
SSRS karui A.Vilimas ir jo bendrai spruko iš Lietuvos, nujausdami, kad pasikeitusi situacija jiems
nežada nieko gero. Bet sovietų kolaborantai neturėjo didelės įtakos ar gero vardo ir po kurio laiko
buvo įtraukti į čekistines diversines grupes ir per
fronto liniją persiųsti atgal į jau vokiečių okupuotą
teritoriją. Į NKGB partinės organizacijos sekretoriaus A.Godliausko būrį pateko ir A.Vilimas. Šios
diversinės grupės buvo prastai parengtos, tarp jų
narių buvo išdavikų, kurie buvo dabar pasirengę
nusilenkti jau vokiečių okupantams ir išsaugoti
savo gyvybę. Vieną iš diversantų būrių išdavė
apsilankymai pas Kaune gyvenusią rusų tautybės moterį Natašą. Iš pradžių manyta, kad Nataša tiesiog užsiima prostitucija, tačiau ją lankiusių
vyrų elgesys sukėlė pagrįstų įtarimų.
Po apklausos ir kratos Nataša pati atvirai išpasakojo, kad sovietams okupavus Lietuvą ji atvyko iš Rusijos ir dirbo NKVD Tardymo skyriuje.

Redaktoriaus prierašas

A.Gudaičio-Guzevičiaus „kūrinys“ „Kalvis Ignotas“ buvo
įtrauktas į privalomus perskaityti kūrinius LSSR vidurinėse mokyklose programą, bet 1975 m. mums Vilniaus VII vidurinėje mokykloje dėsčiusi lietuvių kalbos mokytoja, poetė Danutė RuzgienėAukselytė pasakė, kad knyga menkavertė, jos nagrinės ir mums
skaityti jos nereikia. Drąsu.

Prasidėjus karui ji „kartu su kitomis katiušomis“
nespėjo pasitraukti ir dabar tūnojo Kaune. Rusė
papasakojo ir tai, kad pas ją užsuka „atstovai iš
Rusijos“, buvę NKVD darbuotojai, kurių gretose
buvo ir A.Vilimas. Nataša sutiko bendradarbiauti
su lietuviais, o šie apie sovietinių diversantų irštvą pranešė ne gestapui, o nacių karinei žvalgybai (abverui). Pasalą surengę lietuvių saugumo
policijos ir vokiečių abvero agentai sulaikė pasilinksminti atėjusių išdavikų būrį. Aršiausiai iš jų
priešinosi tik Kėdainių NKVD-NKGB narys Vladas Baronas, kuris net ir su peršauta koja spėjo
išmesti keletą granatų ir pats atsišaudyti.
Sulaikytas A.Vilimas prisipažino, kad
dirbdamas NKVD Kaune, NKVD rūmų garaže
nužudė 29 lietuvius. Iš pradžių jis gynėsi, jog
kankinimų nebuvo, tačiau atkasti palaikai parodė, kad „kalvis Ignotas“ ne tik žudė, bet ir sadistiškai mėgavosi aukų kančia. Gruodžio 4 d. Karo
lauko teismas nuteisė mirties bausme A.Vilimą,
V.Baroną ir A.Slapšį. Nuosprendis įvykdytas po
devynių dienų Kauno Ąžuolyne. V.Barono egzekucijos metu nutrūko virvė ir jis nupuolė ant grindinio. Jis buvo pribaigtas šūviu į galvą.
Budelis A.Vilimas buvo pakartas ant ąžuolo,
netoli Fizinės kultūros rūmų. Po karo A.Vilimo istoriją sovietinė propaganda išnaudojo savo tikslams.
Buvo skelbiama, kad A.Vilimas su bendražygiais
„naikino karinius sandėlius, nužudė 29 hitlerininkus“. Sovietai slėpė ir faktą, kad budelis buvo niekingai pakartas. Sovietinės istorijos knygos rašė,
kad A.Vilimas „didvyriškai žuvo nuo hitlerininkų
rankų“. Okupantų valdžia skleidė istorijas apie didvyrišką pasipriešinimą ir nepasidavimą nacių kankinimams, tačiau „Kalvį Ignotą“ jo teisybė pasivijo
kybantį ant Kauno ąžuolo.
Paulius Gritėnas https://www.15min.lt/
naujiena/aktualu/istorija/lietuvos-zvalgybosistorija-kaip-buvo-atkersyta-lietuviu-kaulustraiskiusiam-kalviui-ignotui-582-795696?

Man teko būti Obelių miestelyje, kai vel buvo atidengiamas atstatytas paminklas 1941 m. birželio 22–28 d. sukilime žuvusiems
sukilėliams. Po iškilmių atsidūrėme Obelių pakraštyje, kur viena
aukštaitė parodė apskurusį namelį – čia gyveno kalvis Ignotas, o
jos senelė nunešdavo maisto kaimynui – daboklėje uždarytam girtuokliui kalviui. Vėl SSRS okupavus Lietuvą, tai gelbėjo nuo Sibiro.
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Lietuvos atmintį saugokime patys

Prieš daugiau nei trejus metus,
2017 m. balandžio 25 d. Zalavo kaime
prie Vilniausatidengtas lietuvių skulptorių sukurtas ir pastatytas paminklas
dviems broliams Pilsudskiams. Taip
ledo skulptoriai Česlovas Kovaliūnas,
Vytautas Musteikis, Kęstutis Musteikis
ir M. Grušas nutarė pažymėti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.
Zalavo kaime neišliko dvarelio
namo, kuris sudegė broliams mažiems
bebūnant, bet išlikusioame mediniame
name yra paroda, tu laikų baldai, nuotraukos.
Paminklą sumanė ir pastatė broliai Vytautas ir Kęstutis Musteikiai
su draugais. Jis skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemaičių
Zalavo kaimo gyventojai, seniūnijos pareigūnai, paminklo autoriai ir svečiai per atidarymą.        Leonardo Masiulio nuotr.
bajorams Giniotams Pilsudams-Pilsudskiams. Bronislovui Petrui ir Juozapui Klemensui (jaunylis brolis Jo- tautelės Japonijos salose tyrinėtojo) žodžiai yra iš laiško tėvui, rašyto iš
nas Pilsudskis dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje). „1887 abu tremties: „Atgaivos man suteikia meilė žmonėms...“ „Lietuvis esu
dalyvavo sąmoksle prieš Rusijos carą Aleksandrą III ir ištremti į ir lietuvišką tvarką jums įvesiu!“ – sušuko 1926 metais išvaikęs neSibirą“, – įrašyta paminklinėje lentoje ir nurodyta po kelis kiekvieno iš veiklų Lenkijos seimą“, – rašoma po J.Pilsudskio pavarde ir bareljefu.
brolių gyvenimo pasiekimus – gerus ir taip pat blogus Lietuvai. O apa- Renginį vedė aktorius G.Storpirštis, kalbėjo paminklo autoriai, istorikai,
čioje po kiekvieno brolio citatą. B.Pilsudskio (pasaulyje pripažinto ainių seniūnas.
VARPO žinios

Lietuvos – Lenkijos demarkacinės linijos
1919 m. balandžio 22 d. Lenkijos kariuomenė užėmė Vilnių ir veržėsi gilyn į Vidurio Lietuvą.
Birželio 18 d. Antantės sprendimu buvo nustatyta pirmoji demarkacinė linija tarp abiejų
kariuomenių dėl kovų sustabdymo. Ši linija lietė
daugiau Suvalkų sritį, iš kur lenkai slinko. Nepraėjo mėnuo, kai kovos atsinaujino, lenkams
braunantis gilyn į Lietuvą. Lenkai nepaisė maršalo Foše kvietimo atitraukti savo kariuomenę į
pietus ir vėl puolė Lietuvą.
1919 08 03 d. maršalas Foše nustatė antrąją demarkacinę liniją, pagal kurią lenkų pusėje

liko jų užimti Lietuvos žemių plotai ligi Merkinės,
taip pat iki Varšuva-Daugpilis geležinkelio linijos.
Tuo metu Želigovskio kariauna buvo priėjusi ir
Ukmergės-Utenos plentą.
Lenkams sumušus netoli Lazdijų visą lietuvių karinį dalinį, užėmus Varėną, Tautų Sąjunga
pasiūlė derybas Suvalkuose, kur buvo 1920 m.
spalio 9 d. pasirašyta Suvalkų sutartis, po kurios
įsigaliojo trečioji demarkacinė linija.
Bet Želgovskis nesustojo smurtauti, melagingai teisinosi, kad ne Lenkija, o vietos maištininkai
taip elgiasi užiminėdami žemes. Šis grobikiškas

karas vyko J.Pilsudskio įsakymu. Po Suvalkų
sutarties pasirašymo, praėjus dviems dienoms,
gen. Želigovskis puola vėl: nuo Vilniaus jo kariauna pasiekia Giedraičius. Tačiau organizuota
lietuvių kariuomenė lapkričio 19–21 dienomis čia
laimi kautynes ir pergalingai atsiiminėja savo žemes. Tautų Sąjunga, matyt, lenkams paprašius,
sustabdo karo veiksmus ir paliaubų metu sudaro 5–12 km. neutraliąją zoną. Vėliau jos viduriu
einanti siena tampa siena tarp abiejų valstybių.
Jeigu generolo Želigovskio gauja būtų buvus
nesustabdyta ties Giedraičiais laimėjusių mūšį
lietuvių, būtų Lietuva atsiėmusi ir Vilnių.

100 metų Giedraičių mūšiui

Minint 100 metų Giedraičių mūšio sukaktį, šalia Giedraičių
miestelio, Molėtų rajone, Lietuvos kariuomenės iniciatyva, iškilo
naujas Nepriklausomybės kovų atminimo simbolis. Mūšio vietoje
ant kalvos atidengta skulptūra – stilizuotas pabūklas, skirtas Giedraičių mūšio šimtmečiui paminėti. Deja, nesugebėjome atsiimti
sostinės Vilniaus. Tokia priešprieša lietuvių ir lenkų tautoms buvo
didžiulis pralaimėjimas: Lietuvos ir Lenkijos nesutarimais po kelių
dešimtmečių pasinaudojo Sovietų Rusija ir abi tautos vėl kentėjo
iki 1990 metų.
Istorinei pergalei atminti mūšio vietoje atidengtas skulptoriaus
D.Jurkūno sukurtas paminklas. Prieš 100 metų Lietuvos kariuomenei sustabdžius lenkų generolo Želigovskio dalinių veržimąsi
gilyn į Lietuvą, buvo apginta Lietuvos laisvė. 1919 m. pavasarį įvykus pirmiesiems Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių susirėmimams,
kovos su pertraukomis tęsėsi iki 1920 m. Pastarųjų metų rudenį,
lapkričio 17-21 d., Musninkų-Širvintų-Giedraičių-Dubingių fronto
ruože įvyko atkaklios paskutiniosios Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kovos. Giedraičiuose ir Širvintose kovoję kariai ėmėsi iniciatyvos ir pademonstravo neeilinę drąsą bei išradingumą, kovodami
prieš pranašesnes jėgas. 1920 m. Giedraičių mūšis prisimenamas
kaip svarbi taktinė pergalė, sustabdžiusi lenkų puolimą ir apgynusi
iki tol kontroliuotą Lietuvos valstybės teritoriją. Nepriklausomybės kovose dar jauna Lietuvos kariuomenė atvertė naują puslapį
Lietuvos istorijoje. Mūšiuose pasižymėjo dar jaunos Lietuvos ka-

Giedraičių mūšis. Lietuvos kariuomenės 6 baterijos 1 būrio pozicija netoli Širvintų
(1920 11 19). vle.lt  archyvinė nuotr.

riuomenės karininkai ir kareiviai – ne vienas jų už tėvynę paaukojo savo gyvybę. Iki šiol Nepriklausomybės kovotojų atminimą
Giedraičiuose saugo 1932 m. atidengtas paminklas „Karžygiams,
žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m.“, kurio dailininkas Antanas
Jaroševičius.
ELTA 2020 m. lapkričio 21 d.
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Gudijos įgaliotųjų ir Rados išrinktų delegatų prašymas dėl
Gardino gubernijos prijungimo prie Lietuvos Respublikos

Vaclavas Lastauskis (1883 – 1937),
rašytojos Lazdynų Pelėdos vyras

Atskirojo Baltarusių Bataliono karininkai. Kaunas. 1921 m. Centre bataliono vadas
pulkininkas A.Uspenskis šalia jo kapitonas B. Blagoveščenskis, abu Lietuvos
Nepriklausomybes kovu dalyviai, VDKM archyvo nuotr.

Ivanas Luckievičius (1881 – 1919)

Joanas Korčinskis (1864 – 1935),
Pirmasis Gardino krašto tarybos
pirmininkas, Gardino apskrities
viršininkas, Lietuvos Valstybės tarybos
narys, stačiatikių karių kapelionas

Juozapas Voronka (1885 – 1928),
Lietuvos gudų reikalų ministras
(1918 – 1920)

1918 m. lapkričio 27 d.
Lietuvos Valstybės Tarybos
posėdyje dalyvavo šeši Gudijos Rados nariai: V.Lastauskis,
I.Stankevičius, I.Luckevičius,
D.Siemaška, J.Fakevičius ir
Z.Talačka. Posėdyje svarstytas
jų pageidavimas įjungti juos
į Lietuvos Valstybės Tarybą
„dirbti bendrai Lietuvos valstybės atstatymui“.
Pirmajame posėdyje Gudijos atstovas: V. Lastauskis
kalbėjo: „Gudų Rada, išrinkta
sausio 25–27 d. 1918 m. konferencijos atstovų tų gudų žemių,
kurios yra i vakarus nuo senojo fronto, remdamasi minėtos
konferencijos sprendimais ir
laikydama įdealu Lietuvių–
Gudų federacinės valstybės
sudarymą svarbiausiu gyvenamuoju momentu, rado reikalingu prisidėti prie konkretaus Valstybės Tarybos darbo,
laikydama ją vienatine dabar
sekama Lietuvos atstovybe.
Gudų Rada tiki, kad dvi tautos,
sujungtos istorijos praeitimi
ir ekonominėmis sąlygomis,
padavusios viena kitai rankas, įstengs laimėti sau laisvą
ir nepriklausomą gyvenimą,
eidamos keliu demokratingo
bendros valstybės statymo.“
Lietuvos Valstybės Taryba pritarė gudų deklaracijai ir įjungti į savo sudėtį. Baltarusijos
Rados narius (išrinkti 1917 m.
gruodžio 5–17 d. Minske vykusiame visų gudų kongrese):
V.Lastauskį,
I.Stankevičių,
I.Luckevičių,
D.Siemašką,

J.Fakevičių, Z.Taločką, o vėliau,
1919 m. balandžio 4 d., dar ir
Gardino atstovus – J.Korčinskį,
K.Beleckį, o J.Voronka buvo paskirtas gudų reikalų ministru.
Beje, Gudų Rados prašymui prisijungti prie Lietuvos
1918 m. gruodžio 1–2 d. pritarė
Gardino gubernijos gudų suvažiavimas, kuris priėmė tokią
rezoliuciją: „Suvažiavimas pasisako už Gardino gubernijos
prisijungimą prie Lietuvos.“
Tada gudų suvažiavimas
patvirtino Gardino valdymo
sistemą. Artėjant Raudonajai
armijai prie Vilniaus, 1918 m.
gruodžio 19 d. Gudų reikalų
ministerija persikėlė iš Vilniaus į Gardiną ir iki 1919 m.
balandžio 1 d., iki Lenkijos
okupacijos, ji čia atstovavo
Lietuvos Valstybės Tarybai.
1919 m. sausio 20 d. gudų reikalų ministras J.Voronka paskelbė atsišaukimą i kraštą:
„1. Buvusios Gardino gubernijos Gardino, Sokolsko,
Bialystoko, Bielsko, Volkovysko, Belovežo pavietai, o taip
pat buvusios Vilniaus gubernijos Lydos pavietas yra Lietuvos
valstybės sudėtinės dalys ir nepaklūsta Lenkijos vyriausybės
valdžiai.
2. Visi pirmame punkte išvardinti pavietai bendraisiais
valdymo klausimais privalo paklūsti tik Lietuvos Vyriausybės
ministerijų žinyboms Kaune.
Savo tautiniais klausimais tose
vietose vyraujantys gudai privalo susisiekti su Lietuvos Vy-

riausybe, tarpininkaujant
Gudų reikalų ministerijai
Gardine.
3. Niekas neturi teisės
1 punkte išvardintose vietovėse veikti svetimų Lenkijos, Ukrainos ar Rusijos
vyriausybių vardu.
4. Kalti pažeidę šio
rašto 3 punktą bus atiduoti teismui.“ Gardino ir kitų
gudų rajonų žmonėms, įsijungusiems i Lietuvos valstybės sudėtį, buvo numatyta suteikti plačią kultūrinę
autonomiją. Aukščiausias
gudų autonomijos valdymo
organas – Gudų sekretoriatas turėjo būti sudarytas
prie Lietuvos Valstybės
Tarybos, o vykdomasis organas – minėtoji Gudų reikalų
ministerija, turinti 6 skyrius,
atitinkančius Lietuvos ministerijas ir vykdančius ministerijų
funkcijas gudų žemėse (Pilietinis skyrius – vidaus reikalai,
teisingumas; Finansų ir prekybos; Švietimo; Techninis –
turėjo rūpintis keliais, ryšiais,
statybomis; Žemdirbystės ir
Karo).
Tačiau Gudų reikalų ministerijos, taip pat kitų valdymo
įstaigų veiklą nutraukė 1919 m.
balandžio mėnesį Lenkijos kariuomenės įsiveržimas į šį kraštą. Daugelis gudų – bendros su
lietuviais valstybės kūrėjų buvo
suimti, kiti pasitraukė į Kauną
– laikinąją Lietuvos sostinę ir
ten atkūrė Gudų reikalų ministeriją, kuri daugiausia rūpinosi
Lietuvoje gyvenusių baltarusių
kultūros ir visuomeniniais reikalais. 1920 m. lapkričio 11 d.
tos ministerijos vadovai Kaune pasirašė sutartį su Lietuvos
Respublikos Vyriausybe. Sutartyje pasižadėta remti lietuvių
kovą dėl Vilniaus ir jo krašto,
užgrobto Lenkijos. Beje, Gudų
reikalų ministerija sveikino
Lietuvos ir Sovietų Rusijos
1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartį, pagal kurią Lietuvai buvo
pripažinta didžioji Rytų Lietuvos etnografinių žemių dalis, įskaitant Ašmenos, Lydos,
Gardino miestus ir jų valsčius.3
Nemažai baltarusių dalyvavo ir
Lietuvos nepriklausomybės gynimo kovose su Sovietų Rusija,
bermontininkais, Lenkija.
Kazimieras Aukselis
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Skelbiamas Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atvėrė naują svetainę www.laisveskovos.lt, kurioje pirmą
kartą viešai skelbia išsamų Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašą. “
Šis sąrašas nėra baigtinis, šiuo metu pateikta 12 799 vardų: žuvusieji kovos lauke, nuteistieji mirties bausme sušaudant ir mirusieji įkalinimo vietose. Vėlesniuose etapuose planuojama
skelbti išgyvenusiųjų vardus: represuotųjų,
tačiau grįžusių iš lagerių bei išsislapsčiusiųjų
partizanų ir jų ryšininkų. Žinynas bus nuolat
pildomas ir tikslinamas, šiame darbe Centras
tikisi ir prašo visuomenės paramos – svetainėje
yra nuorodos, kaip galima pranešti naują informaciją arba pataisyti pastebėtus netikslumus.
Ginkluotasis pasipriešinimas sovietų okupacijai buvo stipriausias Lietuvos pilietinės visuomenės veiksmas valstybės istorijoje. Partizanų Kardinolas S.Tamkevičius 2020 m. rugsėjo 20 d. šventina partizanų memorialą Kryžkalnyje. Raimundo Kaminsko nuotr.
karo dalyviai – tai ne tik ginkluoti kovotojai
(partizanai), tačiau ir tiesiogiai ginkluotiems partizanams, būriams informacijos šaltiniai. Informacija apie Lietuvos partizanų karo dalyvius buvo renkama beveik tris dešimtmečius, nuo pat nepriklaunepriklausę asmenys – partizanų ryšininkai ir rėmėjai.
Žinyne teikiami visoms minėtoms partizanų karo dalyvių gru- somybės atkūrimo. Tai jau antrasis šiemet Centro paskelbtas inforpėms priklausę asmenys. Žinyno pagrindinė paskirtis – pateikti macinis žinynas. Didelio piliečių susidomėjimo sulaukė vasaros
visuomenei informaciją apie Lietuvos piliečius, stojusius į kovą su pradžioje atverta kita vieša Centro internetinė prieiga, kurioje pasovietiniais okupantais ir paaukojusius savo gyvybę dėl Lietuvos teikti duomenys apie 1940–1953 metais sovietų okupacinės valdžios
laisvės kovos lauke, lageriuose, Lietuvos kalėjimuose. Svetainėje represuotus – ištremtus, įkalintus, nužudytus – Lietuvos gyventojus.
VARPAS pagal Lietuvos spaudą
taip pat pateikiamos partizanų apygardų istorinės apžvalgos bei

Šventinis „fejerverkas“ Jiezno stribams
Tauro apygardos, Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopos vadas Pranas Karalius Vėjas
su keliais kovotojais persikėlė per Nemuną ir
susitiko su Dainavos apygardos Pilėnų grupės
vyrais, vado pavaduotoju Lakštingala bei 4
kovotojais. Aptarę reikalus, partizanai sumąstė spalio revoliucijos išvakarėse „pasveikinti“
Jiezno bolševikinį aktyvą ir stribus „šventiniu
fejerverku“. Kruopščiai ištyrę Motiejaus Jaruševičiaus Lakštingalos turėtą Jiezno planą

sudarė du smogiamuosius būrius. Kuopos vado
vadovaujamam būriui pavesta smogti KP (b)
ir valsčiaus administraciniam pastatui, o Žilvičio partizanams – milicijos ir stribyno būstinei.
Palaikyti ryšį tarp puolančiųjų kovotojų turėjo
miestelio žinovai – Lakštingalos grupės vyrai.
1947 m. lapkričio 6 d. operaciją pradėjęs
„Žilvičio“ būrys sutelktai apšaudė milicijos ir
stribų būstinę. Vėjo grupės partizanai Kęstutis
Valenta – Kęstutis ir Antanas Senikas - Švy-

turys, staigiai įšokę į valsčiaus būstinės salę,
automatų švinu pavaišino šventinio pobūvio
dalyvius – bolševikų partijos ir emgėbistų pareigūnus. Švyturiui ir Kęstučiui staiga pasitraukus, į pastatą trenkė partizanų kulkosvaidžio
ir automatų salvės Padegamųjų kulkų stoge
įžiebti gaisro židiniai greit plėtėsi ir administraciniame pastate. Miestelyje kilo panika. Pagal sutartą Vėjo raketos signalą partizanai be
nuostolių skubiai pasitraukė.
VARPAS, Aldona Vilutienė, partizanai.org

Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komandos aistruoliai prieš sovietus
1975 m. lapkričio 28 d. Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komanda
namuose žaidė paskutines sezono rungtynes. Po pergalingų rungtynių, kurias „Žalgiris“ – laimėjo 3:0 tūkstantinė minia dainavo
„Ant kalno mūrai“, „Augo girioj ąžuolėlis“ ir kitas lietuviškas
dainas, reiškė savo džiaugsmą Džiaugsmas buvo suprantamas,
nes norint laimėti prieš rusiškas komandas žalgiriečiai turėdavo
būti visa galva stipreni (teisėjai nuolankiai vykdė savo viršininkų
įsakymus).
Stadiono pirmąją eilę užimdavo SSRS kareiviai, taip trukdydami žiūrovams įsiveržti į futbolo aikštę. Jausmų proveržiui sutramdyti milicija ir civiliai apsirengę KGB saugumiečiai panaudojo jėgą. Tai tik įaudrino minią, į kurią susibūrė apie 2000 žmonių.
Į eiseną susirinkęs jaunimas apsukęs aplink stadioną, patraukė į
Vilniaus centrą, sklanduodamas „Žalgiris!“ ir dainuodama lietuviškas dainas. Eisena, nors pretekstas jai atsirasti buvo puiki „Žalgirio“ pergalė, vėliau virto tikra nepasitenkinimo sovietų prievartos valdžia ir Vilniaus lietuviškojo jaunimo nuotaikų išraiška.
Minia, ėjusi Melnikaitės (dabar. Juozapavičiaus) gatve Dzeržinskio (dabar Žaliasis) tiltu įžengė į L.Giros (dabar Vilniaus)
gatvę, švilpė eidami pro KPSS Lietuvos skyriaus CK (dabar Lietuvos Respublikos Vyriausybės) pastatą ir pasiekė Lenino pr. (dabar Gedimino pr.). Milicija eiseną nesėkmingai bandė išvaikyti

ties Dzeržinskio tiltu, bet nepavyko), apsukusi kvartalą aplink
KGB pastatą. Aistruoliai švilpimu bei šūksniais parodę panieką
už užuolaidų pasislėpusius saugumiečius, buvo sustabdyti stambių milicijos, saugumo pajėgų ir sukvežimiais suvežtų SSRS Vilniaus įgulos vidaus kariuomenės spec. dalinių. Kai kuriuos eisenos dalyvius milicininkai suėmė.
Reikia pabrėžti, kad milicija stadione atiminėdavo dūdas, švilpukus. Radome išeitį – mūsų klasioko tėvas išmokė susisukti iš
braižybinio popieriaus dūdas ir kai jas atimdavo tuojau pat susisukdavome kitas. Milicija suiminėdavo aistruolius netik stadione, bet
ir Vilniaus Sporto rūmuose, jei palaikydavome lietuviškas komandas per krepšinio, rankinio rungtynes.
Nuolat besikartojančios ir nesuvaldomos futbolo aistruolių eisenos į Vilniaus centrą, komunistų galvose pagimdė planą – iškelti
„Žalgirio“ stadioną tolyn – į Šeškinės priemiestį. Stadioną suplanavo statyti didelį – net 30 – 35 tūkstančių sėdimų vietų. Kaip straipsnio autoriui pasakojo buvęs Finansų ministras R.Sikorskis, jis priešinosi tokiam LSSR ministro pirmininko Sakalausko sumanymui
– juk per skaitlingiausias rungtynes ar renginius čia susirinkdavo
(su stovimosiomis vietomis) iki 15 000 žiūrovų. Sakalauskas nusprendė ir buvo nepalenkiamas...
Gediminas Ruzgys
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Kur dingo Seinų kunigų seminarijos lituanistiniai leidiniai?
Šis klausimas seniai man nedavė ramybės, ypač tada, kai pradėjau gilintis į seminarijos istoriją ir įvairiuose šaltiniuose skaičiau
apie stropiai kaupiamą lituanistinę biblioteką. Lietuviai klierikai stengėsi, kad bendroje
seminarijos bibliotekoje būtų kuo daugiau
knygų, iš kurių galima būtų mokytis lietuvių
kalbos ir istorijos, pažinti lietuvių literatūrą.
Kaip rašo buvęs šios seminarijos auklėtinis
vyskupas Pranas Būčys, tam tikru metu klierikai
prašė vyriausybės, kad už dovanotus seminarijai pinigus būtų ne keliamos vaišės, o perkamos knygos bibliotekai. Buvo ir dėstytojų, kurie
praturtindavo tą biblioteką įvairiais leidiniais apie
Lietuvą. Slaptos lietuvių klierikų draugijos įkūrėjas Antanas Staniukynas, mokęsis seminarijoje
1884–1889 m., pradėjo kaupti draudžiamų lietuviškų leidinių knygynėlį, kuris buvo paslėptas
šiaurės vakarų seminarijos bokšte, žiurkynu vadinamame sandėlyje tarp asmeninių klierikų daiktų.
Knygynėliui praturtinti naujais leidiniais lietuviai
klierikai kasmet dėdavosi po 3 rublius. Slapta bibliotekėle, Staniukynui baigus seminariją, rūpinosi T.Žilinskas, A.Dubinskas, V.Matulaitis, P.Būčys,
kiti slaptos klierikų draugijos nariai. Apie tai pasakojo taip pat M. Krupavičius savo atsiminimuose. Slaptas knygynėlis tilpo vienoje spintelėje,
tačiau knygos buvo slepiamos taip pat įvairiuose
užkaboriuose ir tarp „legalių“ knygų seminarijos
bibliotekoje, ypač tada, kai joje buvo įdarbintas
klierikas Reitelaitis. Šio labai gabaus, darbštaus
ir sumanaus lietuvio bibliotekininko laikais bibliotekoje buvo rengiami slaptos klierikų draugijos
susirinkimai ir vyko labai aktyvi lietuviška veikla.
Uždraustos knygos čia suslėptos ir po bibliotekos
grindų lentomis. Reitelaičio pastangomis biblioteka labai praturtėjo vertingais lietuviškais leidiniais.
Būtų labai smagu, jeigu tų laikų senuosius,
dabar aukso vertės, leidinius, tarp kurių M. Krupavičius mini M.Daukšos „Postilę“, S.Daukanto „Lietuvos istorijos“ rankraštį, M.Valančiaus raštus,
galėtume eksponuoti 2018 m. lietuviams skirtoje
buvusios Seinų kunigų seminarijos menėje, jeigu
čia atsirastų slaptai lietuvių klierikų rašyti referatai, literatūriniai būsimų didžių poetų bandymai
(V. Mykolaičio-Putino, M.Gustaičio). Pasirodo,
mūsų tautos kultūros lobių, tikriausiai tų paslėptų,
dar nemažai buvo likę iki klebono S.Rogovskio
(S.Rogowski) laikų, 1964–1974 m., vykdyto vienuolyno pastatų „remonto“. (Parašiau pastarąjį
žodį su kabutėmis, nes tą „remontą“ man pačiai
turbūt 1974 m. teko matyti. Tada, dar būdama licėjaus mokinė, negalėjau žiūrėti, kaip krituliai nio-

koja gražų interjerą su
freskomis, nes stogas
nuluptas ir viskas palikta Dievo valiai.) Keista,
kad prieš remontus ir
jų metu seminarijos patalpos buvo tinkamos
naudoti, ten buvo įkurta
Žemės ūkio profesinė
mokykla, Viešoji biblioteka. O kai teko apsilankyti viduje maždaug
prieš 10 metų, vaizdas
buvo pasibaisėtinas: jokių grindų, apgriuvusios
sienos, vos besilaikantys laiptai…
Kur dingo kad ir senoviškai, bet solidžiai,
kaip aprašo buvę se- Buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmai. e-ausra.pl nuotr.
minarijos klierikai, įrengtos patalpos? Ar valsty- knygas sudegino. Jų, prastų žmonių, manymu,
binio rango paminklų konservatoriaus ir klebono tai buvo nežmoniškas prasikaltimas, o jiems net
S.Rogovskio prižiūrimas 10 metų trukęs remon- pasipiktinimas. Jie patarė klebonui, kad tas visas
tas nebuvo kartais sąmoningu griovimu visko, knygas, žurnalus perduotų lietuviams, LVKD darkas priminė lietuvių tautinį atgimimą, su taip pat buotojams, tai būtų naudos ir kultūringiau. Deja,
jį menančiais seminarijos mūrais? Atrodo, kad tai klebonas net klausyt nenorėjo, į kalbas nesileido
neįmanoma. Nejaugi galima kėsintis į tokią Seinų ir kategoriškai reikalavo skubiai degint.
Galim įsivaizduoti, kiek tose sudegintose knypuošmeną kaip Dominikonų rūmai? Apie remonto eigą ir rezultatus galėtų paliudyti tie, kurie tuo gose sunaikinta darbščių lietuvių triūso, brangios
metu gyveno Seinuose ir viską matė iš arti. Apie Lietuvai medžiagos, žinių, istorijos ir dvasinių
tai, kaip su mūsų tautos rašytiniu paveldu pasi- vertybių. Jau jeigu paprasti darbininkai lenkai su
elgė visiems pažįstamas Seinų parapijos lietuvių dideliu gailesčiu ir pasipiktinimu apie tai pasakojo,
persekiotojas klebonas Rogovskis, laiške man tai koks skaudus smūgis mums, lietuviams…
Man šis faktas visam gyvenimui liko kaip dar
papasakojo buvusi Seinų parapijietė, Žagarių
gyventoja, dabar suvalkietė Marytė Dapkevičiūtė. viena neužgydoma žaizda, patirta nuo lenkų. Ir
Jai leidus, pasakojimą pacituosiu: Galvoju, jeigu teks dar ką rašyt apie Seinus ir seminariją,
kad privalau parašyt, ką žinau apie labai liūdną tai įtraukit ir šitą faktą, kaip paskutinę skriaudą ir
faktą, apie buvusios seminarijos rūmuose rastų žaizdą.
Bijau, kad dabartinio seminarijoj įkurto lieturemonto metu knygų ir spaudos sudeginimą. O
buvo tai tada, kai Seinuose klebonavo kun. St. viško muziejuko nesulauktų toks pat liūdnas likiRogowskis. Neatsimenu metų, bet tada buvo mas kaip rastų seminarijoje ir sudegintų knygų.
Turime būti dėkingi likimui, kad visai atsitikremontuojama bažnyčia – bazilika ir seminarijos
pastatai. Teko man važiuot paskutiniu PKS kursu tinai apie tokią klebono S.Rogovskio piktadary(autobuso reisu – red.) iš Seinų į Suvalkus. Buvo bę buvo leista lietuviams sužinoti. Taip pat labai
jau vėlyvas vakaras, tamsu, kai privažiavus posū- dėkingi esame Marytei Dapkevičiūtei, kad ji nekį prie bažnyčios ir klebonijos, autobusą sustab- buvo abejinga skaudiems mūsų tautos istorijos
dė trys vyrai, vykstantys į Krasnopolį. Taip nutiko, įvykiams, kad išdrįso paklausinėti nepažįstamų
kad atsisėdo už manęs ir pradėjo šnektą apie žmonių apie lietuviškų knygų deginimo aplinkydienos darbą, įspūdžius ir savo mąstymą. O tema bes ir tai paviešinti, nors ir praėjus daugeliui metų
buvo apie deginimą per visą dieną lietuviškų kny- po tų skaudžių įvykių. Dabar jau žinome, kad negų ir laikraščių. Išgirdus užklausiau apie tą jų dar- liko jokių slaptos klierikų bibliotekos pėdsakų. O
bą, iš kur jie tas lietuviškas knygas surinko ir dėl šio žiauraus darbo kaltininką, gerai visiems pako degino. Papasakojo, kad remonto metu surado žįstamą kaip lietuvių persekiotoją, jiems kovojant
jas įvairiose seminarijos dėl šv. Mišių gimtąja kalba Seinų bazilikoje, teis
Leistas politkalinių sovietų slėptuvėse, bokštuose; jau pats aukščiausias, ne šios žemės teismas.
koncentracijos stovyklose sunešė į klebonijos kie- Buvo gandų, kad tas žmogus, sunkiai sirgdamas,
mą ir turėjo sunkaus dar- psichiatrinėje ligoninėje kalbėjo tik lietuviškai. Gal
1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m. – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
bo visai dienai, kol tas tai buvo atgaila už skriaudas, padarytas savo
Atkur tas 1996 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje
tėvynainiams? (Buvo kalbama,
Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,
kad klebonas S.Rogovskis kilęs
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Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė
Lukiškių aikštės panaudos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT). Nors Seime
neatmetama galimybė aikštės valdymą perduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) žinion,
kol kas Lukiškių aikštę valdys Vilniaus
valdžia.
„Mes nespekuliuojame dėl Seimo vienokių ar kitokių veiksmų. Mes dabar džiaugiamės, kad aikštė išlieka atvira miestiečiams ir dėkojame darbo grupei, kuri
įsiklausė į mūsų pasiūlymus“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius P.Poderskis. Vyriausybėje vykusio darbo grupės pasitarimo dėl Lukiškių
aikštės panaudos sutarties kultūros ministras M.Kvietkauskas pareiškė, kad sostinėje
esanti aikštė kol kas lieka valdyti Vilniaus
miesto savivaldybei. Darbo grupei vadovavusio ministro teigimu, sostinė įsipareigojo
per 4 mėnesius pateikti priemonių planą,
kaip įgyvendins Seimo vasarą priimtą vadinamąjį Lukiškių aikštės įstatymą. Tačiau,
nepaisant tokio sprendimo, „valstiečių“ lyderis teigia, kad aikštės valdymą vis tiek
reikia perduoti LGGRTC. Kaip antradienį
sakė M.Kvietkauskas, Vilniaus savivaldybė
sutiko su jo vadovautos darbo grupės pasiūlymais, pagal kuriuos būtų įgyvendinamas
Lukiškių aikštės įstatymas. Kaip teigė ministras, savivaldybė įsipareigotų Lukiškių
aikštės naudojimo klausimus derinti su
LGGRTC, Kultūros ministerija ir kitomis
institucijomis. Taip pat įtrauktos nuostatos dėl Vyčio memorialo įgyvendinimo.
Sutarta, kad per 4 mėnesius savivaldybė
paruoš Lukiškių aikštės įstatymo įgyvendinimo planą. Jei Seimas – Lukiškių aikštę
perduotų kitam valdytojui, pasiektas susitarimas su Vilniaus savivaldybe keistųsi.
„Jeigu Seime būtų priimtos įstatymo pataisos dėl naujo valdytojo, tuomet – naujas
valdytojas, ir situacija keičiasi“, – aiškino
M. Kvietkauskas.
Rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Lukiškių
aikštės įstatymui, įtvirtinta, jog valstybės simbolį vaizduojantis monumentas
Vytis kartu su įrengtu memorialu Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms atminti
turės būti pagrindinis sostinėje esančios
aikštės akcentas. Neradus šiuo klausimu
susitarimo su miesto savivaldybe, ketinama
svarstyti galimybes keisti aikštės valdytoją. Ministro M. Kvietkausko vadovaujamą
darbo grupę sudarė teisingumo ministras
E.Jankevičius bei atstovai iš Vyriausybės
kanceliarijos, NŽT, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Kultūros paveldo departamento bei Lietuvos
architektūros meno tarybos.
Sutrumpinta. VARPAS
pagal ELTA 2020 10 02 straipsnį
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Vilniaus savivaldybė
pasirašė panaudos
sutartį dėl Lukiškių
aikštės

Ar nueinanti Vyriausybė
spės priimti sprendimą?

LGGRTC yra pasiruošęs perimti Lukiškių aikštę iš Vilniaus savivaldybės, sakė centro
direktorius Adas Jakubauskas. Centras imtųsi šių pareigų, jei tai nuspręstų Vyriausybė.
Nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo pradžios vykstanys konkursai dėl Lukiškių
aikštės sutvarkymo pajudėjo, kai pagaliau architektų Gintaro Čaikausko, Lino Naujokaičio, Kęstučio Akelaičio, Virginijos Venckūnienės ir Arūno Latako būrys, kuris vadovavosi konkurso reikalavimais ir įgyvendino savo sumanymą. Lukiškių aikštė kokią
dabar matome man kuo toliau vis labiau patinka: patogu aikštę kirsti iš bet kurio kampo,
šviesaus akmens, skaldelės takai su žalia pieva, gėlynais ir liepomis alsuoja pakilia nuotaika. Mažiau mene išprusę ir Vilnių matantys kaip neišsenkančią pasipelnymo upę, matyt,
nežino senovės graikų ir romėnų teiginio „Architektūra yra menų motina“.
Tai architektas yra visuotinę dermę kuriantis valdovas, kuris kaip dirigentas valdo ir
smuikininkus, ir dūdorius, ir būgnininkus, taip jis suderina menus į vieną darnią visumą.
Todėl netikėtai miesto valdžios ar valdininkų įsūdyta bet kuri „puošmena“ suardo sukurtą
Lukiškių aikštės dermę. Seimas reaguodamas nuolatinį miesto valdininkų darkymąsį priėmė specialų Lukiškių aikštės įstatymą, nustatantį, kad Lukiškių aikštė yra pagrindinė
šalies reprezentacinė aikštė su Vyčio monumentu ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę memorialu, jog aikštės erdvė turi būti tvarkoma užtikrinant rimtį bei deramą pagarbą
visų laikų Lietuvos kovotojams, sukilėliams, partizanams, o jos naudojimas negali
prieštarauti viešajai tvarkai bei gerai moralei.
Skelbiama, kad Vyriausybė (dabar jau neinanti) rinktųsi aikštės valdymą perduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Tokiu atveju Vilniaus miesto
valdžiai nebeliktų galimybės manipuliuoti įstatymais, viešąja nuomone ir nesuteikus progos visuomenei išreikšti nuomonės skaldytų ją dėl svarbaus paveldo įveiklinimo.
Danguolė Katilienė

Redaktoriaus prierašas
Lukiškių Vyčio paminklas tampa ne tik istorinės atminties
įamžinimo iššūkiu, bet ir demokratijos veikimo egzaminu
Seimo narys Povilas Urbšys taikliai pastebėjo, kad Vilniaus savivaldybė vilkins įstatymo dėl Lukiškių aikštės vykdymą ir „padarys viską, kad vėl ten būtų pilami pliažai,
kad šioje vietoje niekad neatsirastų mūsų
garbės simbolis – Vytis“. „Vytis yra testas
mums visiems ir parodo, kas yra kas šitame
Seime“, – sakė P.Urbšys.
Lukiškių aikštės memorialinio, meninio nustekenimo sumąstytojai, matyt, manė, kad lietuviams užtemdo akis, paskelbdami balsavimą
dėl VYČIO paminklo internetu ir patriotai-mohikanai negalės balsuoti, nes gal nesinaudoja
kompiuteriais. Nepavyko! Internetiniai balsuotojai pasisakė už VYTĮ.
Tada kosmopolitines pažiūras viešai skelbiantys valdininkai sugalvojo kitą būdą, kad
Lukiškių aikštėje niekada neatsirastų lietuvių
garbės simbolis – ilgaamžį Lietuvos valstybingumą ir kovą už politinę valstybės laisvę liudijantis

memorialas su mūsų valstybės ženklu VYČIU
– konkusą su sau naudingai parinktu konkurso
rengėju bei komisija.
Benarpliojant šio „konkurso“ eigą paaiškėjo, kad:
1. Mįslingai dingęs konkurso komisijos
posėdžio įrašas;
2. Konkursas esą rengtas ne projekto
įgyvendinimui, bet idėjai. Tad įpareigojimų
ją įgyvendinti nėra.
3. Balsavimo, kuris vyko ŠMC patalpose, įrašas yra sunaikintas, dalis konkurso
protokolų yra be parašų, trūksta dokumentų priedų.
4. A.Labašausko projektas neatitinka
konkurso sąlygų, įstatymų.
Bet kosmopolitų klastos vežimas privažiavo
uolą – nenugalimą Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos uolą, kuri neleidžia šiems kėslams
išsipildyti!

Primename, kad 2017 m. kovo mėnesį „Vilmorus“ agentūra savo iniciatyva atliko apklausą,
kaip visuomenė vertintų Vyčio paminklo pastatymą sostinės Lukiškių aikštėje. Reprezentatyvios apklausos rezultatai (apklausta 1,002 asmenys) sugriovė „modernistų“ pasaką –
esą simboliai reikalingi tik nueinančiai kartai, senukams. Pasirodo, už Vytį pasisako
86,4 % moksleivių ir studentų, 81,4 % asmenų su aukštuoju išsilavinimu.
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Paminklo Prezidentui Antanui Smetonai projektas, kurį Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje nariai siūlė už savo lėšas pastatyti Odminių sodelyje Vilniuje. Paminklas ir vieta
patiko Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.
S.Skvernelio vyriausybė 2018 m. paminklo nepastatė. Skulptorius A.Žukauskas

PPaminklo
Prezidentui
Antanui
Smetonai
maketas
Odminių
sodeliui
Vilniuje.
Skulptorius
A.Žukauskas
Paminklas
Prezidento
Antano
Smetonos
gimtinėje
Užulėnio k.

Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę 1990 m., nuo tada netilo siūlymai perlaidoti Prezidentą
Antaną Smetoną Lietuvoje. Klivlando (JAV) lietuviai su tuo nesutinka: jie galvoja, kad perlaidojus
Prezidentą Lietuvoje, galimi kairiųjų ar antilietuviškų elementų išpuoliai prieš A.Smetonos kapą,
be to, Smetonų palikuonys toliau gyvena Amerikoje. Prezidentas A.Smetona esą sakęs, jog jis
nebenorės atgulti Lietuvoje net tuo atveju, jei ši atgaus nepriklausomybę, nes ji
bus negrįžtamai paveikta sovietų.
Antano Smetonos atminimas Klivlande yra saugomas išskirtinai pagarbiai, galimai net garbingiau nei
tai būtų daroma Lietuvoje...
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