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Sveikiname 

2020 m. kovo mėn. sukaktys

2020 m. kovo 2 d. Visagine buvo užpulta ir sumušta Visagi-
no „Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Liudininkai 
pasakoja, kad peiliu apsiginklavęs 24 metų amžiaus banditas pir-
miausia buvo įsiveržęs į gimnazijos klasę, bet, kaip rašoma žinias-
klaidoje, esą didelis konfliktas tuo metu nespėjo įsiplieksti. Kadan-
gi nebuvo iškviesta policija, tai banditas mokytoją patykojo vėliau, 
po keleto valandų išėjusią po darbo, jau už mokyklos ribų. „Kodėl 
tu mokai lietuvių kalbos? Kam mums jos reikia?“ –  rusiškai šau-
kė užpuolikas daužydamas ir spardydamas moterį.  Tik atsitiktinai 
užpultą mokytoją išgelbėjo netoliese prie miškelio buvę mokiniai. 
Manoma, kad nusikaltimas įvykdytas tautinės neapykantos 
pagrindu už tai, kad ši mokytoja moko lietuvių kalbos.

Įtariamas 24 metų banditas buvo sulaikytas. Policija nustatė, 
kad jis nėra Lietuvos pilietis, bet turi leidimą gyventi Lietuvoje, 
tačiau niekur nedirba, nesimoko, anksčiau teistas nebuvo.

Visagino pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus 

Visagine sumušta mokytoja už tai, kad mokė lietuvių kalbos
sveikatos sutrikdymo, byla perduota prokuratūrai. Ikiteisminio ty-
rimo metu buvo nustatyta, kad moteris sumušta galbūt tautinės 
neapykantos pagrindu.

Kovo 5 d. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas dėl šio įvykio  kreipėsi į 
Visagino savivaldybę.

„Atsižvelgiant į visa tai, prašau informuoti, ar minėtas nu-
sikaltimas yra pavienis atvejis, ar pasikartojančios, sistemingos 
tautinės neapykantos, bandymų užgniaužti valstybinės kalbos 
mokymą apraiškos. Tokiems smurto protrūkiams negali būti 
jokio pateisinimo. Visagino „Verdenės“ gimnazijos steigėja 
yra Visagino savivaldybė, todėl ji turi prisiimti atsakomybę už 
mokytojų ir mokinių saugumą tiek gimnazijos teritorijoje, tiek 
už jos ribų. Todėl prašau užtikrinti, kad tokie atvejai daugiau 
niekada nepasikartotų“, – teigia L. Kasčiūnas.

Pagal alkas.lt 

Prieš 30 metų, kovo 11d. atkurta  
Nepriklausoma Lietuvos Respublika!

Joną Radzevičių  
75-mečio proga

Leontiną Telksnienę 
70-mečio proga

Alfredą Milašių 
70-mečio proga

Ramintą Masaitienę 
50-mečio proga

Prieš 60 metų gimė kunigas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Robertas Grigas (1960 03 02)
Prieš 100 metų gimė lėktuvų konstruktorius, lakūnas Jurgis Dobkevičius (1900 03 03 – 1926)
Prieš 210 metų gimė inžinierius, tiltų statytojas Stanislovas Kerbedis (1810 03 09 – 1899) 
Prieš 260 metų gimė poetas Antanas Strazdas (1760 03 09 – 1833).
Prieš 90 metų gimė poetas Justinas Marcinkevičius (1930 03 09 – 2011)
Prieš 100 metų gimė vaistininkė, žolininkė Eugenija Šimkūnaitė (1770 03 09 – 1853)
Prieš 130 metų Mažosios Lietuvos patriotas gimė Enzys Jagomastas (1870 03 22 – 1941)
Prieš 135 metus gimė mokslininkas, lituanistas Juozas Balčikonis (1885 03 24 – 1969)
Prieš 140 metų gimė dailininkas Petras Kalpokas (1880 03 31 – 1945)

Prieš ketverius metus VSD pateiktoje ataskaitoje buvo akcentuotas Maskvos dėmesys, nukreiptas į rusų mokyklas Lietuvoje, kuriose 
aktyviai veikia Rusijos tėvynainių draugijos. Grėsmių vertinime pabrėžiama, kad Visagine susiformavo komanda „Smogiamasis mirties 
batalionas“ (išversta iš rusų k.), kurią sudaro moksleiviai iš Visagino „Atgimimo“ ir „Verdenės“ gimnazijų bei „Gerosios vilties progimnazijos“. 
Visagino jaunimas dalyvavo Leningrado srityje vykusiame jaunųjų skautų sąskrydyje, kuriame paaugliai buvo apdorojami sovietų pergalės 
Antrajame pasauliniame kare (Maskva jį vadina „tėvynės“ karu) idėjomis.

Anksčiau, prieš beveik 10 metų, tapo žinoma, kad, kaip rašė laikraštis „Respublika“,  iškart po Ignalinos atominės uždarymo socialiai 
neapsaugotus, darbo netekusius visaginiečius ėmė atakuoti mieste įsisteigęs neaiškios ideologijos Visagino atgimimo judėjimas (VAJ), vi-
liojantis į savo gretas žmones pigesniais gaminiais ir viešai per rusų ir lietuvių kalbomis leidžiamą laikraštėlį „Pravda Visaginasa“ („Visagino 
tiesa“) žeminantis Lietuvos valstybę. Štai citata iš „Pravda Visaginasa“: „Nepriklausomos“ Lietuvos piliečiams norėčiau pasakyti: „Jei 
ne Lenkija, Lietuvoje būtų badas (rusiškame tekste – golodomor). Jei ne Rusija, Lietuva išmirtų iškart, o jei ne pigaus etilo spirito 
kontrabanda, lietuviai prasiblaivytų ir iškart išeitų iš proto išvydę Lietuvos realybę“. Laikraštėlyje šaipomasi iš Sausio 13-osios. Esą 
žmones apgavo, vežė į Vilnių, nes ten dešrelių pigiau davė. Tetrūksta tik vieno dalyko – kad Rusija, išgirdusi „Pravda Visaginasa“, sapaliones 
imtų ginti Lietuvoje vargstančių savo piliečių ir tautiečių teises.

Redakcijos prierašas
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LKP pirmasis sekretorius A. Brazauskas apie Lietuvos valstybę: „Kai kurie asmenys atkakliai perša mums 
Lietuvos Respublikos atkūrimo idėją. Esame įsitikinę, jog nemanoma nutraukti penkių dešimtmečių 
Tarybų Lietuvos raidos. Pagaliau nėra ir pakankamai pagristų argumentų, kad tai daryti būtina“. 

(„Žodis Lietuvos komunistams“, „Komunistas“, 1989, Nr.9)

6  Nusidėjome 
–   mes ir mūsų 
protėviai, – esame 
nusikaltę, nedorai 
elgėmės.  
- Ar mes kaip 
Tauta darėm kada 
nors ATGAILĄ 
už savo asmenines 
ir protėvių 
nuodėmes, 
padarytus 
nusikaltimus?
7 Mūsų protėviai 
Egipte nepaisė 
tavo nuostabių 
darbų, pamiršo 
tavo gerumą ir 
maištavo prieš 
Aukščiausiąjį prie 
Nendrių jūros.
8 Vis dėlto Jis 
gelbėjo juos, kaip 

tinka Jo Vardui, kad parodytų savo didžią jėgą.
9 Pagrūmojo Nendrių jūrai, ir ji išdžiūvo, pervedė juos per gelmes 
kaip per dykumą.
10 Taip Jis išgelbėjo juos iš tų, kurie jų nekentė, atpirko juos iš 
priešo rankos.
11 Jūra paskandino jų priešus, – neišliko jų nė vieno.
12 Tada izraeliečiai įtikėjo, – jie šlovino VIEŠPATĮ giesme.  
- Lietuviai, kaip ir Dievo Išrinktoji tauta, kelis kartus buvo 
išgelbėti nuo okupantų! 
- Ar mes ĮTIKĖJOM? Ar ŠLOVINOM VIEŠPATĮ? O gal 
šlovinom tik save ir tuos kurie mums davė pinigų, pažadėjo 
saugoti nuo Rusijos ir kitų priešų?
13 Betgi jie greitai užmiršo, ką jis buvo padaręs, elgėsi 
nelaukdami, kol sužinos Jo užmojį.
14 Dykumoje juos apėmė godus alkis ir tyruose jie pradėjo 
gundyti Dievą.
15 Jis davė jiems, ko jie reikalavo, 
bet siuntė jiems ir alinančią ligą.
19 Prie Horebo žmonės pasidirbo veršį ir garbino nulietą atvaizdą.
20 Jie sukeitė Dievo garbę su žolę ėdančio jaučio atvaizdu.
21 Jie užmiršo Dievą – savo Gelbėtoją, padariusį didžių dalykų 
Egipte.
22 Kokių nuostabių darbų jis padarė Hamo žemėje! 
Kokių baisių dalykų prie Nendrių jūros! 
- Paklauskim savęs kokiam „veršiui“ – stabui tarnauju? Mūsų 
stabai tai mūsų baimės. Tai kartu ir gyvuliški instinktai, 
malonumų tenkinimai, besaikis noras turėti, valdyti, viešpatauti.  
Ar turiu saiką, ar sugebu dominuoti savo juslėms ir pasakyti žodį 
- gana?
23 Jis būtų juos sunaikinęs, jeigu Mozė – jo išrinktasis – nebūtų 
užstojęs ir nukreipęs nuo jų Dievo pykčio.  
- Ar kada nors įvertinom, padėkojom Dievui už tuos „Mozes“ – 

kunigus, pašvęstus vyrus ir moteris, paprastus maldos žmones, 
kurie savo nematoma kančia, Atgaila, užtarimo malda užstoja 
mus kasdienybėje?
24 Betgi jie paniekino puikųjį kraštą ir netikėjo Jo pažadu.
25 Murmėjo savo palapinėse ir nenorėjo klausyti VIEŠPATIES 
balso.
26 Užtat pakėlęs ranką Jis prisiekė, kad leis jiems žūti dykumoje
27 ir išblaškys jų palikuonis tautose, išsklaidys juos po svetimas 
šalis... 
- Ar visada dėkojau Dievui už šį nuostabų, puikų Lietuvos kraštą?  
- Ar kada paklausiau „ką galiu aš duoti Lietuvai, o ne Lietuva 
man? 
- Ar kada laiminau Lietuvos valdžią, o gal tik vien kritikavau ir 
keikiau ją?
29 Jie pykino VIEŠPATĮ savo darbais, todėl juos užpuolė maras. 
- Ar vis dar stebiesi, ir pyksti iš kur šiandien tas „MARAS“ virš 
Lietuvos?
30 Tada Finehas pakilęs užstojo, ir maras liovėsi.
31 Tai pripažinta jam kaip teisus darbas amžinai per kartų kartas... 
- Ar esi pasiryžęs tapti vienu iš „Finehu“, malda ir pasninku 
užtarti savo žmones ir tapti teisiu Dievo akyse?
36 Dievo tauta tarnavo stabams, kurie tapo jiems pinklėmis.
37 Savo sūnus ir dukteris 
jie aukojo demonams.
38 Liejo nekaltą kraują, – kraują savo sūnų ir dukterų, kuriuos 
aukojo Kanaano stabams, – ir kraštą išniekino, išliedami kraują.
39 Taip jie teršėsi savo veiksmais ir ištvirkavo savo darbais. 
- Ar Švęsdami Kovo 11 jubiliejų, prisiminėm tais metais  
50 000 nužudytų- abortuotų kūdikių? Kuriuos ir toliau kasmet 
negailestingai aukojam po 5000 ir daugiau „malonumų“ 
demonams?  
- Ar kas nors prašė Dievo atleidimo už tuos nusikaltimus?
40 VIEŠPATS įniršo ant savo tautos ir bjaurėjosi savo paveldu.
41 Jis atidavė juos tautoms į rankas, – juos valdė tie, kurie jų 
nekentė.
42 Priešai juos engė, ir jie tapo jiems visiškai pavaldūs.
43 Daugel sykių VIEŠPATS gelbėjo savo Tautą, bet jie ir toliau 
liko maištingi ir buvo savo kalčių prislėgti.
44 Betgi VIEŠPATS atsižvelgdavo į jų kančią, kai išgirsdavo jų 
šauksmą.
45 Jų labui atsimindavo savo Sandorą ir pasigailėdavo iš savo 
gerumo, –
46 gaudavo jiems pasigailėjimo iš tų, kurie laikė juos nelaisvėje.
47 Gelbėk mus, VIEŠPATIE, mūsų Dieve, ir surink mus iš visų 
tautų, kad dėkotume Tavo šventajam Vardui ir didžiuotumės Tave 
šlovindami!
48 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas, nuo amžių per 
amžius!

Tesako visa tauta: „Amen!“ 
Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Pamąstymai gavėnios proga „koronos“ 
išgąsdintai Lietuvai - (Psalmė 106,6-48)

Brolis Paulius, Lietuvos Laisvės  
Kovotojų Sąjungos kapelionas
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judėjimo organizatorių. Mes tai jutome, nes kartu su broliu 
patarnaudavome šv.mišioms. Vienuolyno bažnyčios rektorius 
Viktoras Šauklys, kunigas Jonas Paliukas už antisovietinę 
veiklą buvo nuteisti ir ilgus metus kalėjo sovietiniuose konc-
lageriuose. Brolis-marijonas Juozas Rutkauskas, mano tėvas 
buvo partizanų ryšininkais, pristatydavo partizanams vaistus, 
tvarsliavą ir kitus medicininius reikmenis. Miško broliai atei-
davo į tėvo kalvę taisyti ginklų, ten buvo gaminami sprogme-
nys. Manyčiau, kad vieni iš iniciatorių, sukurti pogrindinę 
jaunimo organizaciją „Lietuvos patriotas“ buvo marijonų vie-
nuolyno kunigai ir jų aplinka. Daugelis šios organizacijos na-
rių jau ilsisi amžinybėje. Jie savo veiklą pradėjo 1949 metais. 

Vytautas Bačius įstojo į šią organizaciją 1950 metais, tačiau 
priesaikos dar nebuvo priėmęs. Tokiu statusu buvo Vytautas La-
tinis, Algirdas Usonis, Č. Kriščiūnas (Krikštūnas). Pastarasis 
žuvo partizanų gretose. Jie buvo rezervas aktyviai veikiančiai 
10 jaunuolių grupei. Ši grupė nedavė ramybės Ukmergės komu-
nistų partijos vadovams,čekistams ir stribams – vienais metais 
nukirpo ryšių linijas nuo Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Anykš-
čių pusės. Ukmergė liko be jokio telefoninio ryšio visą naktį, 
o drąsieji jaunuoliai dar paskelbė, kad miestą puls partizanai. 
Stribai buvo pradėję net kasti apkasus. Vasario 16-ją jaunuoliai 
iškėlė trispalves ant gaisrinės bokšto ir ant piliakalnio aukštame 
medyje. Į tą medį įkėlė maišą su mėšlu ir užrašė – užminuota. 
Čekistai šaudė į maišą, bet nedrįso lipti į medį, kad nuimtų vė-
liavą. Tik ryte, praaušus trispalvę vėliavą nuplėšė. 

Iš Vilniaus buvo atsiųstas labai aršus, gimnazijos komjau-
nimui vadovauti sekretorius Masandukas. Vieną vakarą, su-
temus, pamokos metu, V. Vagonio sviestas pro langą akmuo 
pateikė sekretoriui į galvą. Visi mokiniai nuo stipraus garso la-
bai išsigando, o sužeistas Masandukas išvirto iš savo kėdės. Po 
savaitės jis pasitraukė iš „atsakingų“ pareigų ir grįžo į Vilnių. 
Kas savaitę, kas dvi Ukmergėje pasirodydavo atsišaukimai ant 
stulpų, namų, tvorų, rasdavo po susirinkimų, koncertų, šokių 
vakarėlių savo kišenėse. Uoliai zujo KGB etatiniai darbuoto-
jai, jų agentai, tačiau pastangos nuėjo veltui.

Kurį laiką viskas nurimo. Organizacijos nariai jau buvo iš-
siskirtę, kai kurie įstoję į aukštąsias mokyklas, technikumus, 
įvairius kursus, buvo paimti į armiją. Tik po pusmečio kgbistai 
pasiekė savo tikslą – atsirado išdavikų.

Vienas jų – kolchozo pirmininkas Jonas Karalius, klasta iš 
išviliojo jaunų gimnazistų veiklos paslaptį. Juos išdavus, visi 
pogrindininkai buvo suimti, suvežti į Lukiškių kalėjimą ir KGB 
rūmus Vilniuje. Mano brolį Edvardą, sovietinį kareivėlį atvežė 
net iš Vladivostoko. Čia jie buvo žiauriai tardomi, mušami, dau-
žomi, kišami į brezentinius maišus. Maišai su kankinamaisiais 
buvo supilami vandeniu. Maišai džiūdami traukdavosi, mažė-
davo ir tuo pačiu nežmoniškai išriesdavo ir juose esančią auką. 
Tai sukeldavo labai didelius stuburo skausmus. Naktiniai ir kiti 
tardymai vyko 2-4 kartus per parą, neduodavo miegoti. Visi 
jaunuoliai kankinami išsilaikė didvyriškai, nepalūžo.

Štai jie „Lietuvos patriotas“ organizacijos nariai: Vado-
vas Edvardas Burokas-Vytenis, vadovo pareigas ėjęs, Edvar-
dą paėmus į kariuomenę, Leonardas Zigmantas Vašatkevi-
čius-Vanagas, Stasys Aukštuolis-Daugirdas, Vilhelmas Va-
gonis-Erelis, Vytautas Turla-Šarūnas, Juozas Klastauskas-
Old Šaterhandas, Vytautas Klastauskas-Tigras, Algirdas 
Grebliauskas, Jonas Milinskas, Kazys Grigas.

Jie buvo nuteisti pagal Rusijos Federacijos BK straipsnius: 
58-1a – tėvynės išdavimas, 58-8 – netiesioginis terorizmas, 58-
10-1 dalis, 58-11. Visi buvo nuteisti 25 metams konclagerio ir 
5 metams tremties, išskyrus nepilnametį Vytautas Klastauskas 
ir partizanų ryšininką Kazys Grigas, kurie buvo nuteisti po 10 
metų kalėjimo.                                                      Nukelta į 5 p.

Sugrįžimas į Ukmergės gimnazistų laisvės kovų praeitį
Jonas Burokas
LLKS Garbės 
pirmininkas,  
laisvės kovų dalyvis

2020m kovo 12 die-
ną, Vilniaus laidojimo 
namuose atsisveikino-
me su laisvės kovų da-
lyviu, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos, 
Ukmergės pirmoje vi-
durinėje mokykloje 
veikusios jaunimo po-
grindinės organizacijos 
„Lietuvos patriotas“ 
nariu Vytautu Bačiumi. 
Jis visą dešimtmetį rašė 

romaną „Sutrypti metai“. Knyga pasirodė 2013 metais, kurioje 
buvo nušviesta Lietuvos partizanų, jaunimo patriotinių organi-
zacijų drąsi kova prieš okupantus, vietinius kalaborantus.

Knyga buvo pristatyta Ukmergėje ir sulaukė didelio skaity-
tojų susidomėjimo. Atminčiui jis užrašė ir man tokią dedikaciją: 
“Žemieti, tikiu, kad nepailsi nuolat kurstydamas Tėvynės mei-
lės židinį“. Laidojimo salėje buvo velionio artimieji.

Gražiai giedojo giesmininkai, smuiko garsai jautriai lietė 
susirinkusių jausmus. Likus dešimčiai minučių iki velionio iš-
lydėjimo įėjo Vilniaus Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. Visi nuščiuvo, bet jis 
ramiai pasakė, tęskite- juk taip gražiai giedate. Baigus giesmes 
klebonas tarė labai gražius žodžius apie velionį, jo nueitą garbų 
gyvenimo kelią.

Bekalbant jo akyla akis užkliuvo ties trispalviu, kukliu 
krepšeliu ant kurio buvo užrašas – liūdi Lietuvos Laisvės Ko-
votojų Sąjunga. Tai davė Jam akstiną mintimis prisiminti apie 
kilnią ir garbingą laisvės kovotojų ir velionio kelią, o tuo pačiu 
mane sugrąžino į prieš 70 metus vykusius įvykius, apie Ukmer-
gės gimnazistų organizaciją „Lietuvos patriotas“.

Nors buvau už tuos jaunuolius 5-6 metais jaunesnis, bet juos 
visus pažinojau. Vyrukai rinkdavosi mano tėvų namuose, nes 
mano brolis Edvardas buvo tos organizacijos vadovas. Aš jais 
labai didžiavausi, gaudavau kai kurias atlikti užduotis. Mūsų 
tėvų, vyresniųjų brolių karta patyrė visus karo, sovietinės oku-
pacijos baisumus, karą po karo – ginkluotą partizanų pasiprie-
šinimą, pasiaukojimą ir žūtį.

Mačiau kaip Ukmergėje, Antakalnio gatvę nuo Šešuolių, 
Želvos, Lyduokių, Žemaitkiemio pusės buvo vežami nušauti, 
nuauti, basomis kojomis, šiaudais apdengti partizanai, veža-
mos mašinomis ir vežimais į tremtį šeimos su mažais vaikais 
ir seneliais, mačiau kaip stribas Čikeliovas prie mūsų namų, ga-
tvėje paleido automato salvę ir peršovė ranką jaunuoliui už tai, 
kad jaunimo būryje dainavo partizaniškas dainas, mačiau, kaip 
mano tėvą vertė vežti stribus į mišką. Tėvui atsakius, pastatė 
jį prie kaimynų namo sienos, ruošėsi nušauti, bet neišdrįso –i 
aplink buvo daug žmonių.

Aišku kaimo vietovėje taip ir būtų padaryta – jis būtų nu-
šautas. 1952 metais partizaninis judėjimas silpnėjo, tačiau patri-
otinis jaunimas tęsė savo užduotis, platino atsišaukimus, ragino 
neiti į rinkimus, nestoti į pionierių ir komjaunimo organizacijas, 
daužė mokyklose Lenino ir Stalino portretus, skleidė tiesą apie 
komunistų, stribų ir kitų parsidavusių okupantams siautėjimą, 
kėlė Vasario 16 d. garbei trispalves, per Vėlines degino žvakes 
kapuose ant savanorių kapų.

Ypač buvo aktyvūs buvo kunigai. Ukmergės marijonų 
bažnyčios kunigai, broliai marijonai buvo vieni iš patriotinio 
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Atkelta iš 4 p.      „Teismas“ tęsėsi 5 dienas. Teismo parodijai ats-
tovavo MGB justicijos majoras Zalatariov, liaudies tarėjai kapi-
tonas Lekovič, leitenantas Ibutkin ir Salokin. Edvardui Burokui 
tribunolas pasiūlė mirties bausmę, bet bausmė buvo pakeista 
– į 25 metų katorgą. Jonui Milinskui buvo pasiūlyta 10 metų 
bausmė, bet už sovietų valdžios kritiką ir audringą kalbą teismo 
metu, paskutiniame žodyje, jam pridėjo dar 15 metų bausmę.

Ypač audringai kalbėjo Vytautas Turla: “Jūs, raudonieji sli-
binai, prigėrę nekalto lietuviško kraujo, negalvokit, kad taip 
jums praeis. Jūs būsite teisiami antrame Niurnbergo procese 
ir mes teisime jus. Naudokitės savo galia, palaikoma kareivių 
durtuvais. Bet žinokite mūsų nebus, kiti bus“.

Lyg ugnis nutviekė tribunolo narius. Pirmininkaujantis 
reikalavo nutilti, o kareiviai atkišę automatus rėkė molčat (ty-
lėt)! Edvardas Burokas kalbėjo valandą laiko, bet be didelių 
emocijų, nes žinojo, kad jo kalba gali būti priešmirtinė. Visi 
teismui turėjo prisipažinti kaltais, bet nė vienas to nepripaži-
no. Jie sakė, jei mes kalti, tai ne prieš Lietuvą, o prieš sovietų 
sąjungą. Į teismą tėvų ir artimųjų neįsileido, nors jie buvo čia 
pat – teismo prieigose.

„Lietuvos patriotas“ nariai sovietiniuose lageriuose tęsė 
savo patriotinį darbą .Vorkutoje, Norilske, Intoje ir kitose kali-
nimo vietose, organizavo streikus, sukilimus, griovė sunkiąją 

sovietų pramonę, sprogdino šachtas – griovė GULAG-ą.
Lietuviai su ukrainiečiais buvo aktyviausi sukilimų orga-

nizatoriai. Lageriuose veikė Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun-
gos vardu. Apie tai Edavardas Burokas aprašė 5 savo knygose 
„Pūtėme prieš vėją“.

Grįžę į Lietuvą politiniai kaliniai nenurimo. Nuo1975m. 
leido LLKS leidinį „Varpas“. Vytauto Vaineikio, brolių Buro-
kų, mons. Juozapo Dabravolsko, Petro Grainio ir kitų inicia-
tyva, žurnalas buvo leidžiamas Inturkės bažnyčioje, Vilniuje 
(Zalatoriūtė), Jogvyluose (St. Juknaitės sodyboje).

Žurnalas „Varpas“ pogrindyje buvo leidžiamas iki pat Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1989 metų. 1996 metais 
vasario mėn. 16 d. jo leidimas buvo atkurtas ir kas mėnesį pa-
sirodo iki šiol. 2020 metais sausyje, leidinys pažymėtas 300 
numeriu.

Garbė besiilsintiems amžinybėje „Lietuvos patriotas“ ir 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nariams ir jų rėmėjams.
Linkiu dar daug sveikatos gyvenančiam Ukmergėje, gar-
bingos organizacijos vadovui, laisvės kovų dalyviui Zigmui 
Vašatkevičiui, jo žmonai Onutei ir visai jo šeimai. Tesuteikia 
Viešpats amžinąją ramybę Vytautui Bačiui, o jo artimuosius, 
palydėjusius savo vyrą, tėvą, senelį į amžinybę, telydi dvasinė 
ramybė.

Vytautas Bačius (1932 - 2020) 
Vytautas Bačius gimė 1932 04 20 Ukmergės apskr. Želvos vls. Paškonių k. valstiečių šeimoje. 1952 m. 

baigė Ukmergės I vidurinę mokyklą. 1952–1957 m. Vilniaus universitete įgijo filologo, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1957 m. dirbo Medicinos darbuotojų profsą jungoje. 1962 m. tapo LSSR 
radijo Žinių redakcijos korespondentu. 1976–1981 m. dirbo ELTOJE korespondentu. Vėl dirbo Valstybinia-
me Televizijos ir radijo komitete. Čia V. Bačius ir sutiko Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, komentavo 
tų dienų įvykius. 

Nepriklausomybės metais jo rengta radijo laida “Studija” apie laisvos Lietuvos piliečius. Klausytojai gerai 
vertino ir laidą “Vilnius ir vilniečiai”. Dirbo “Baltijos televizijoje” (1993-1994). “TV3 žiniose”, iki 2002 m. buvo 
ir direktoriaus pavaduotoju, ir archyvuotoju.

Okupacijos metu nebuvo nei pionierius, nei į komsomolcas, nei komunistas. V. Bačius buvo praktikuo-
jantis katalikas. Sodyboje šeima turėjo slėptuvę ir globojo giminaitį, jo draugą iki jų arešto 1944 m. vėlyvą 

rudenį. Vytautas su tėvais rėmė laisvės kovotojus. Mokydamasis platino partizanų atsišaukimus ne tik tarp moksleivių, bet ir visoje apy-
linkėje. Per rinkimines kampanijas persirašydavo antisovietinius lapelius neiti prie sovietinių rinkiminių urnų, juos platino. 1950 m. Ukmer-
gėje V. Bačius įstojo į jaunimo pogrindinę organizaciją “Lietuvos patriotas”. 1966 m. “Lietuvos patrioto pavedimu” stebėjo, kur lankosi, su 
kuo bendrauja kgbistas J. Česnavičius. 1976–1986 m. V. Bačius platino LLKS pogrindinį laikraštį “Varpas”. V. Bačius buvo LLKS narys.

Liūdi LLKS narai, VARPO redakcija

Kovo 20 d. man asmeniškai teko re-
gistruotis į savanorius. Kiek daug buvo 
daug norinčių tapti savanoriais ir ginti 
Lietuvos valstybę. Savanoriai buvo regis-
truojami žurnale, buvo pildomos Lietu-
vos Respublikos savanorio anketos:Visi 
užsiregistravę savanoriai, pakviesti į 
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Ta-
rybos patalpas, buvo suskirstyti į penke-
tukus ir pradėjo saugoti civilinės paskir-
ties objektus. Man asmeniškai, kaip pen-
ketuko vadui su priskirtais savanoriais, 
teko saugoti Respublikinė tarpmiestinę 

telegrafo stotį, Televizijos bokštą. Budėji-
mas tęsėsi ištisą balandžio mėnesį.

Dauguma pirmųjų savanorių vėliau 
tapo Pasienio apsaugos tarnybos nariais, 
Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus 
nariais, Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT) nariais ir kitų tarnybų 
veikliais nariais. Dauguma jų gynė Aukš-
čiausiąją Tarybą 1991 metų sausio-rugpjū-

P. Lileikio nuotr.

Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai

Ką tik paminėjome Kovo 11-ąją, At-
kurtos Lietuvos 30-ties metų sukaktį. Pri-
simenant tas dienas reikėtų pabrėžti, kad 
jau 1990 kovo 16 d. prasidėjo Lietuvos sa-
vanorių registracija. Registracijos štabas, 
įsikūręs Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio (LPS) būstinėje. 
1990 metų kovo 22 d. „Vakarinių naujienų“ 
laikraštyje buvo atspausdintas kreipimasis, 
raginantis 19-40 metų Lietuvos vyrus stoti 
į savanorius. 

čio mėnesiais. Registracijos žurnalas ir an-
ketos po daugelio metų buvo rastos Seime. 
Ten jos šiuo metu ir saugomos, deja lieka 
nepaskelbtos. Mano turimame sąraše nuro-
dytos 925 pavardės, deja jos surašytos abė-
cėlės tvarka, o ne pagal registracijos datą. 
Manau, kad pirmųjų savanorių registracijos 
klausimas bus dar nagrinėjamas, tikiuosi, 
kad bus išleista apie tai ir knygelė. To labai 
reikėtų, nes pirmieji savanoriai ir jų nuveik-
ti darbai yra nepelnytai primiršti.

Tad 30-ųjų pirmųjų savanorių registra-
cijos metinių proga sveikinu visus, pasiry-
žusius ginti Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę. Tebūnie jūsų darbai neužmiršti ir 
kaip pavyzdys ateinančioms kartoms.

Zigfridas Jankauskas Nepriklausomybės 
gynėjų sąjungos pirmininko pavaduotojas, 

Lietuvos kariuomenės Karių veteranų 
asociacijos vado pavaduotojas,  

Lietuvos kariuomenės  
Kūrėjų savanorių sąjungos narys
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Tęsinys iš VARPO 303 numerio 3 p.
Istorikas Zenonas Ivinskis 1968 m. rašė: „Reikė-

jo, kad įvyktų „stebuklas“. Abi kariaujančios dinas-
tijos, Romanovai (Nikolajus II) ir Hohenzollernai 
(Vilhelmas II), kurių ainiai prieš 122 metus buvo 
galutinai užbaigę išdraskyti Lenkiją ir šešis amžius 
patvėrusią Lietuvos valstybę, buvo dabar nutrenk-
tos nuo savo pačių sostų. Lietuva 1915-1918 m.

Bet koks vienos tų valstybių militarinis pasi-
sekimas, karui baigiantis, kaip akivaizdžiai rodo 
Antrojo pasaulinio karo atvejis (1945), būtų tapęs 
pagrindine kliūtimi lietuvių, latvių ir estų nepri-
klausomybės viltims realizuotis.“

Balandžio 11 d. Vilniaus magistratas miestiečiams 
nustatė pusantro kilogramo davinį savaitei, o gegužę 
dienos normą žmogui sumažino iki 100 gramų.

 Kraštą slėgė nesibaigiančios rekvizicijos. Pritrū-
kus arklių, imta kinkyti karves. 1917 m. vasario 4 d. 
Jonas Smilgevičius iš Užvenčio pranešė, kad Kauno 
gubernijoje fronto reikalams rekvizuota 22 000 ar-
klių. Raudėnų klebonas Kazimieras Pakalniškis 1917 
m. liepos 15 d. dienoraštyje apgailestaudamas rašė apie karo po-
veikį žmonių moralei: „Bėga pas žandarus ir skundžia savo kai-
myną, kam jis be vokiečių leidimo kiaulę pjovė arba savo arklio 
nevedė į vokiečių mobilizaciją. [...] Patys vokiečių žandarai man 
sakydavo: „Kad ne jūsų pačių žmonės, mes ničnieko nežinotumė-
me, kas jūsų tarpe dedasi. Juk mes nemokame nei jūsų kalbos, nei 
jūsų pažįstame, o, žiūrėk, už pusmečio apie jus visus puikiausiai 
žinome! [...] Beveik kiekvienas žandaras – ar jis vedęs, ar nevedęs 
– turi mylimą mergą, arba bobą, o kiti turi net po kelias „mylimą-
sias“ (Liebchen), kurios savo „mylimiesiems“ žandarėliams apie 
visus išplepa „būtas ir nebūtas istorijas“.

Su viena iš vokiečių „mylimųjų“ teko pabendrauti ir Gabrielei 
Petkevičaitei: „Čia susidūriau su labai pasipuošusia lietuvaite. 
(Deja, tokių šiais laikais nestinga niekur!) Juodbruvė, nedidelio 
ūgio, grakšti, žaibuojančiomis juodomis akimis mergina paklausė 
manęs išdidžiai taip, kaip ir kultūringa ponia niekuomet neklaustų 
savo tarnaitės. – Ko reikia? – Balsas ne vien išdidžiai ir nekultūrin-
gai skambėjo, bet dar reiškė savo valandinės vertės aukštą kainą. 
[...] – Norėčiau su ponu vakmeisteriu pasimatyti, – atsakiau ramiu, 
švelniu balsu. – Eik ten, kur visi žmonės stovi. 

Paprašyk jaunesnio žandaro, tas moka lietuviškai, padės susi-
kalbėti, – beldė man vis liepiantis, akiplėšiškas merginos balsas. 
Nuėjau nurodytu keliu. Buvau jau pirm girdėjusi, jog mergina iš 
tų, kurios už savo gėdą šiais laikais naudojasi „laisvu, ponišku 
gyvenimu.“

Dauguma vokiečių mąstė kaip generolas majoras Maksas 
Hofmanas (Max Hoffmann), savo „Užrašuose“ pasišaipęs, esą 
lietuvių tauta tiek tegali pati save valdyti, kiek jo šešiametė du-
krelė Elzė save auklėti. 

Basanavičius 1916 m. rugpjūčio mėn. geležinkeliu vykdamas į 
tėviškę mąstė: „Liūdna Lietuvoje šiuo laiku apsilankant ne tik dėl 
jos išpustijimo, bet dar daugiau dėl žlugusio žmonių ūpo, negalė-
jusio lig šiol aukštyn pakilti ir atsigaivinti.“

Beje, okupacinei valdžiai daktaras buvo autoritetas. Petras Kli-
mas 1917 m. birželio pabaigoje net pasišaipė: „vis dar manydamas, 
jog savo asmenyje jis [Basanavičius] yra tauta, jau buvo bemanąs 
tokį sąrašą [vokiečių projektuotos Pasitikėjimo tarybos kandidatų] 
su niekuo nepasitaręs paduoti. Tik Smet[ona] čia jį sulaikė.“

Vertindamas vokiečių projektus Lietuvos atžvilgiu, istorikas 
Ivinskis 1968 m. konstatavo, kad daugelio jų autoriai jautė simpati-
ją lietuviams, tačiau ir tokiems buvome ūkininkų tauta be istorijos 
ir tradicijų, „stovinti kelyje pakliūti visai lenkų kultūros įtakon“.

Lietuvos Tarybos „nacionalinis vaipymasis“, pasak generolo  
Ericho Ludendorfo (Erich Ludendorff), kai tautoje tiek daug anal-
fabetų („taip sakė Reichstage 1918 metais tokis šviesus vėliau už-
sienio reikalų ministeris Stresemann!“), militaristams rūpėjo tik 

tiek, kad Brest-Litovsko deryboms gautų „popieriuką“, esą pagal 
tautų apsisprendimo teisę lietuviai jau irgi apsisprendę. 

Skleistas „vokiečių kultūros diegimo“ šūkis, „Vakarų civiliza-
ciją“ priešpriešinant „Rytų barbarybei“. Lietuvos gyventojai 1916 
m. sausio mėnesį buvo surašyti, vėliau „pasportizuoti“. Uždrausta 
laisva prekyba maisto produktais, paskelbti suvaržymai gyvulių 
skerdimui, iš gyventojų atimta teisė žvejoti upėse ir ežeruose.

Kovo 3 d. uždrausta kepti saldžius pyragaičius, pardavinėti 
vėžius, įvestas sacharino, degtukų, druskos monopolis. Liepos 12 
d. užginta parduoti ar įkeisti žemę, o laiškus leista rašyti tiktai vo-
kiškai ir tik žandarų akivaizdoje.Gyventojai privalėjo į surinkimo 
punktus pristatinėti metalo laužą, odas, gumą, riebalus, linus, kana-
pes, giles, dilgėles, liepžiedžius, audeklus, šerius, kaulus, gaišenas, 
vaisių kauliukus ir kt. Blogėjant padėčiai, 1917 m. rugpjūčio 21 d. 
įsakyta nusavinti varines durų ir langų rankenas. Kasmet skelbtos 
viso derliaus, medžių, sodų ir net laukinių vaisių rekvizicijos.

Buvo konfiskuojami dviračiai, draudžiama muilo gamyba na-
mie, liepta atiduoti rankines girnas.Okupacinė valdžia išleido keis-
tų ir pikantiškų įsakymų, antai uždraudė privačiai fotografuoti, 
reikalavo šunis laikyti pririštus ir pan. Lietuvius glumino tvarkos 
reguliavimo mastas ir jų apiplėšinėjimo planingumas, slėgė smul-
kmeniškas visų gyvenimo sričių reglamentavimas, taikant fizines 
bausmes, kolektyvines baudas ir nuobaudas, įvairiausius apribo-
jimus ir draudimus. 1917 m. pavasarį, keičiantis tarptautinei pa-
dėčiai ir situacijai frontuose, totalinė kontrolės sistema Oberoste 
subraškėjo. 

Teisybės dėlei reikėtų priminti, kad į okupantų kontroliuojamus 
dvarus (sovietinių ūkių prototipas) buvo atgabenta veislinių gyvu-
lių, atsirado pirmieji traktoriai. Buvo nutiesta 458 km geležinkelių 
(265 km normalaus vėžių pločio ir 193 km „siauruko“). Dažnai per 
televiziją kaip užsklanda parodomas Lyduvėnų tiltas, pastatytas 
Lauksargių–Šilėnų ruože... Istorikas Antanas Tyla 2004 m. išleis-
tos knygos „Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio“ pirmąjį sky-
rių pavadino „Lietuvių tautos persiorientavimas į Lietuvos vals-
tybės piliečius 1917–1918 m.“, pabrėždamas, kad Vilniaus konfe-
rencija, įvykusi 1917 m. rugsėjį, sudemokratino nepriklausomybės 
siekį, politiškai aktyviai reiškėsi tiek dvasininkai, tiek ūkininkai, 
tiek kaimo jaunimas. Būsimasis teisininkas ir valstybės veikėjas 
Jonas Pikčilingis (1889–1976) atsiminimuose rašė: „Pasiryžimas 
siekti nepriklausomybės augo palaipsniui, bet gana greit. Jį kėlė ir 
tokie neturį pagrindo gandai, kaip kad esą rusų caro pažadėjimas 
duoti Lietuvai autonomiją ir paskyrimas p. [Petro] Leono Kauno 
gubernatorium. 

Pagal Algirdo Grigaravičiaus 
straipsnį žurnale „Kultūros barai“ 

(Bus daugiau)

Raktai į Lietuvos stebuklą. Liudijimai iš pirmų lūpų (2)

Kaizerio kariai Aušros Vartų g. Vilniuje. Archyvinė  nuotr.
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Dvasinio skurdo šventė

O moterys lietuvės – Jūs saulė tautos!
Jūs – mūsų geroji viltis!
Jums rūpi likimas, garbė Lietuvos,
Nes jums ji brangioji šalis.
Atvykot su geismu čia pasiteiraut,
Kur klabint, kur žengti pareis,
Kaip laisvę, lygybę jūs lyčiai išgaut,
Kokiais eiti keliais!
Tad sveikinam jumis, o dukters šalies
Pirmeivės tarp mūs seserų!
Kas gali išreikšti jausmus mūs širdies
Dėl jūsų darbų taip gerų?!
Judita, Gražina, drąsi Joanna d‘Ark,

Bolševizmo smarvė tebeklaidžioja Europoje
Komunistinė kovo 8-oji – bolševizmo renovacija

Jonas Česnavičius
„8 марта – Международный коммунис-

тический женский день, <...>“ (Kovo 8-oji – 
Tarptautinė komunistinė moterų diena).

[В ПОМОЩЬ  АКТИВИСТАМ МОПР. Цен-
тральный комитет МОПР СССР. Сборник 
инструкций и постановлений. Гор. Вологда. 
1940. p. 5]:

Keletas ištraukų iš Mopr‘o [rus. Междуна-
родная организация помощи революцио-
нерам (МОПР) – pagalbos organizacija tarptau-
tiniams revoliucionieriams] leidinio „Į pagalbą“ 
1941 m. Nr. 5.

„<...> Klaros Cetkin iniciatyva atsirado Tarp-
tautinė moters diena, kuri vėliau buvo perkelta į 
kovo 8 d,“ (p. 138).

Kas ta Klara Cetkin?
„Klara Cetkin – artimiausias bičiulis ir bendra-

darbis Engelso, Lenino ir Stalino, viena iš žymiau-
sių pasaulinio komunistinio judėjimo vadų ir dau-
giametė Mopr‘o vykdomojo komiteto pirmininkė, 
<...>.“ (p. 137)

„Kovoje prieš oportunizmą ir šovinizmą Kla-
ra Cetkin visuomet stovėjo kraštutinėje kairių jų 
pozicijoje.“ (Oportunistais vadinami tie, kurie ne-
pritarė permanentiniam (nenutrūkstamam /neper-
traukiamam  pasauliniam revoliuciniam procesui, 
siekiant  naujos pasaulinės tvarkos ir „proletariato“ 
diktatūros įvedimo.– J. Č.).

„Nuo pat Komunistų Internacionalo suorganiza-
vimo Klara Cetkin tampa vienu jo žymiųjų vadų. Ji 
vaidina vadovaujančią rolę II, III ir IV pasaulinių Ko-
minternų Kongresų darbuose.“ (P. 139).

„Klara Cetkin iki paskutiniųjų savo gyvenimo 
dienų nenuilstamai dirbo tarptautinio solidarumo ir 
tarptautinio proletariato auklėjimo didžiojo Lenino – 
Stalino mokslų dvasioje.

Nuo 1924 m. iki pat mirties Klara Cetkin buvo Mo-
pr‘o Vykdomojo komiteto pirmininku.“ (p. 139)

„Klara Cetkin iki paskutinių savo gyvenimo die-
nų nenutolstamai dirbo tarptautinio solidarumo ir 
tarptautinio proletariato auklėjimo didžiojo Lenino – 
Stalino mokslų dvasioje.“ (P. 139)

Komunistai-revoliucionieriai, sumanę užgrobti 
valdžia, sukūrė savo teoriją. Jos esmė – suskaldyti 
visuomenę, sukeliant aštrius vidinius prieštaravi-
mus, kurstyti neramumus, riaušes, kas privestų 
prie ginkluotos kovos tarp kapitalistų ir „proletariato“ 
(valstiečių ir darbininkų).

 Revoliucionierių „mokslinės tiesos“ prieštaravo 
jų pačių skelbiamoms teorijoms, nes juos finansa-
vo tie patys (pralobę užsienio) kapitalistai. Kartais 
nevengiant nesantaikos tarp vyrų ir moterų. Bolše-
vikinėje propagandoje moterų teisių gynimas buvo 
reikalingas ne tiek jų išlaisvinimui, kiek svariai pa-
ramai bolševikinei ideologijai paremti. Tai yra kaip 
melagingiems revoliucionierių pažadams naivuolių 

.„socializmo lageryje“. Žadėjo lygybę, bet partinė 
nomenklatūrą prisilaikė spec. krautuvės. Brolybę, 
bet rusai vadinti „vyresniuoju broliu“. Pats Leni-
nas, siekdamas valdžios, žadėjo išdalinti žemę 
valstiečiams, gamyklas darbininkams. Ar tai 
buvo ne demagogija ir kuo tai baigėsi? – kariniu 
komunizmu, Gulag‘o koncentracijos stovyklomis. 
Jau „išvystyto socializmo“ sąlygomis komunistų 
partijos komunizmo sukūrimo/pastatymo progra-
moje buvo tvirtinama, kad dar mūsų karta gyvens 
komunizme. Jog susilauksime dienos, kai aukštos 
moralės komunizmo žmogus, apsilakęs krautuvė-
je, be pinigų pasiims prekių ir produktų tik tiek, 
kiek jam reikia ir ne daugiau. O susilaukėme eko-
nominio kracho ir komunistinės imperijos griūties. 
Pagaliau tie patys komunistai „teisėtai“, pagal 
savo pačių sukurtus įstatymus, pasisavino „pro-
letariato“ sukurtą turtą. Tapo milijonieriais, oligar-
chaus. Pri(ch)vatizuotas lėšas išgabeno į užsienio 
ofšorinius bankus. Ne darbo žmonės, o vėl gi tie 
patys komunistai  išgrobstė, išvogė, pastatus, 
įrengimus. Iš Lietuvos ūkininkų nacionalizuotas 
(tame skaičiuje ir II pasaulinio karo metais spru-

kusių nuo bolševizmo) žemes. 
Taip baigėsi VKP(b),  Kominterno ir tos pačios 

Klarai Cetkin, šimtmečio aferos kvailiams skirtos 
„mokslinės teorijos“ įgyvendinimas sukurti rojų 
darbininkams ir valstiečiams. To „mokslo“ paseko-
je žmonija patyrė tik (!) šimtamilijonines gyvybių 
aukas.

Taigi, koks pažeminimas ir sarmata Lietuvos mo-
terų šventę susieti su Leiba Bronšteinu, (Blanko ir 
kt. kilmės) V. Uljanovu,  J. Džiugašviliu, K. Morde-
chajumi. Argi neturime savų garbingų moterų?

Būkime tvirtai įsitikinę, kad be komunistės-revoliucionierės Klaros Cetkin autoriteto, Lietuvos mo-
terys pačios geba tvarkyti savo reikalus. Štai ką sako 1907 m. rugsėjo 23 ir 24 d pasveikinimo žodžiai 
pirmajam lietuvių moterų suvažiavimui:

Taipogi daugybė kitų ...
Lenk galvą, lietuvę, ir gailiai užverk
Prieš milžines tokias tautų!
O moters jums duota galybė dangaus!
Jus klausė didi milžinai!
Sutverkit stiprybę mūs krašto brangaus;
Tekeliasi jis būtinai!
Jums veikiant, auginant jaunąsias kartas,
Brangioji tėvynė žaliuos;
Ir garbę ir laisvę senovė s atras,
Didvyrių daugybę išduos!
Oi, bus paminklinga dienelė šita
Visos atminty Lietuvos!

Atmins ją meilingai karta kelinta,
Ir bus ji brangi visados!
Te Viešpats galingas padės jums nutart,
Kaip turite veikt, prakaituot,
Kas gera, kas bloga viešai išsitart,
Kaip reikia Tėvynei tarnaut
Tingėjimą vykit iš krašto toli
Degtinę ir rūkymą lauk!
Darbštumą, blaivumą ... jauni ir žili
Lietuviai temyli daug daug!
O moters lietuvės Jūs – saulė tautos!
Jūs – mūsų geroji viltis!
Jums rūpi likimas, garbė Lietuvos,
Nes jums ji brangioji šalis!

palaikymas revoliucinėje veikloje užgrobiant val-
džią. Gyvenimas parodė, kad  bolševikinėje imperi-
joje (CCCP/SSRS) moterys buvo išnaudojamos nei 
kiek ne mažiau nei civilizuotose nekomunistinėse 
valstybėse. Bolševikinėje imperijoje darbas mote-
rims buvo privalomas. Tos, kurios nedirbo, įstatymu 
laikytos „veltėdėmis.“ Pas nedirbančias tuoj pat ap-
silankydavo milicija, jas svarstydavo partkomuose.

Gerai žinoma kiek moterų buvo Politbiu-
re, Ceke? Ko tik komunistai-revoliucionieriai neža-
dėjo?! – laisvę, bet užgrobę valdžią, mus užtvėrė. 

(Tekstas iš Ks. Vanagėlio RAŠTŲ. Kaunas, 1921 m.) 
Švęskime Lietuvoje gerai prigijusią ir prasmingą MOTINOS DIENĄ. 
Ta proga motinas galės pasveikinti ne tik vyrai, 
sūnūs, bet ir dukros savo motinas.

                                    1985 m., kovo 8-oji, kai gyventi  
                                    buvo „geriau“. Kalvarijų gatvėje              
                                    (okupacijos metais pervadinta 
                                    Dzeržinskio g.), Vilniuje.

 Jono Česnavičiaus nuotr.
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Nepriklausoma Lietuva atkurta!

1990 m. kovo 11 d., 124 deputatams balsavus už, nė vienam nebalsavus prieš 
ir 6 susilaikius – Lietuvos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė 

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo Aktą.

Lietuviai iš visos Lietuvos suvažiavo prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
ir džiaugėsi  atkurta Lietuvos Nepriklausomybe



Kovo 11-ji Lietuvoje

Marijampolė. Antano Beniulio nuotr. Vilnius

ŠiauliaiPalanga

KlaipėdaKaunas


