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  1941 m.  Biržel io 22-28 –  
Tautos Suk i l imo dienos!



Sveikiname 

2020 m. birželio mėn. sukaktys

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena  
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena

1940 m. BIRŽELIO 15 d., LIETUVĄ OKUPAVO SOVIETŲ SĄJUNGA

Emą 
Svilas  
80-mečio 
proga

Vytautą 
Jurkų  
30-mečio 
proga

– Prieš 70 metų, 1950 m. birželio 3 d., Kretingos aps. Darbėnų vls. Nausėdų apylinkių miške žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas 
Juozas Paulauskas-Bočius, rinktinės štabo viršininkas Kazimieras Martinkus-Saga ir trys jų bendražygiai.
– Prieš 70 metų, 1950 m. birželio 11 d., Klaipėdoje gimė neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos narys Algi-
mantas Andreika (mirė 2000 m. gegužės 20 d. Vilniuje).
– Prieš 20 metų, 2000 m. birželio 12–14 d., Vilniuje vyko Komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongresas. Jo metu buvo įsteigtas tarptautinis 
visuomeninis tribunolas, kurio tikslas išnagrinėti komunizmo laikotarpiu vykdytus nusikaltimus žmoniškumui, nubausti jų organizatorius, pasmerkti komunizmą.
– Prieš 150 metų 1870 m. birželio 13 d. Pavilktinių k. (Sintautų valsč., Šakių apskr.) gimė Jonavos miesto burmistras (1926–1935 m.) Juozas Kau-
nas. Daug prisidėjo prie Lietuvos savivaldos kūrimo, tvarkė ir tobulino savivaldybių veiklos pirmuosius žingsnius, sudarydamas administracinius vienetus – apskritis, 
nustatydamas jų ribas, vėliau tvarkydamas valsčius ir jų ribas. Mirė 1936 m. rugpjūčio 28 d. Jonavoje, palaidotas Skarulių kapinėse.
– Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. 
žmonių).
– Prieš 80 metų, 1940 m. birželio 15 d., Alytaus aps. Varėnos vls. Ūtos k. žuvo Pasienio policijos Alytaus baro 6-ojo rajono Ūtos sargybos virši-
ninkas vyr. policininkas Aleksandras Barauskas.
– Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena. Prieš 80 metų, 1940 m. birželio 15 d., Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.
– Prieš 70 metų, 1950 m. birželio 16 d., Tauragės aps. Gaurės vls. apylinkių Sakalinės miške žuvo 11 Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės 
Visvydo tėvūnijos partizanų.
– Prieš 70 metų, 1950 m. birželio 16-osios naktį, Joniškio aps. Skaistgirio vls. Bilžių k. apylinkėse žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio 
Žvelgaičio rinktinės vadas Petras Ulčinas-Uošvis.
– Prieš 140 metų, 1880 m. birželio 22 d., Rokiškio aps. Panemunio vls. Kuodiškių k. gimė 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras, tarpukario Lietuvos Respublikos politikas ir buvęs politinės kalinys kun. Vladas Mironas (mirė 1953 m. vasario 17 (18) d. Vladimiro kalėjime (Rusija).
– Prieš 70 metų, 1950 m. naktį iš birželio 22 į 23 d., Vilkaviškio r. Žiūrų ir Gudelių k. apylinkėse išduoti žuvo Tauro apygardos štabo narys 
Juozas Tamaliūnas-Stumbras, Vytauto rinktinės vadas Anzelmas Algimantas Matusevičius-Neptūnas ir trys jų bendražygiai.
– Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena. 1941 m. birželio 22–28 d. vyko Birželio sukilimas.
– Prieš 70 metų, 1950 m. birželio 24 d., Žaliamiškio miške, prie Lazdijų aps. Leipalingio vls. ir Varėnos aps. Merkinės vls. ribos Vilkiautinio (kitais 
duomenimis – Karalinavos) k., žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, jo adjutantas ir apygardos laikraščio redaktorius Augustas 
Andrius Babrauskas-Radvila, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas Vailionis-Špokas ir partizanas Anastazas Kaknevičius-Švidrys.

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį. 2019 m. 82 p.

1940 m. pavasarį SSRS imasi realių veiksmų: 
balandžio–birželio mėnesiais Lietuvos ir SSRS 
pasienyje sutelkus gausias Raudonosios armi-
jos pajėgas, birželio 11 d. galutinai patvirtinamas 
Lietuvos okupacijos planas. Birželio 13 d. Raudo-
nosios armijos daliniuose paskelbiama karinė pa-
rengtis. Puolimą buvo numatyta pradėti birželio 15 
d. 9 valandą.

Lietuvos vyriausybės posėdyje, kuris vyko 
naktį iš birželio 14-osios į 15-ą ją, Prezidentas 
A.Smetona siūlė atmesti SSRS ultimatumą ir pasi-
priešinti agresijai, tačiau ginkluoto pasipriešinimo 
galimybė neatrodė reikalinga daugumai vyriausy-
bės narių ir į posėdį iškviestiems kariuomenės va-
dams. Nusprendus nesipriešinti buvo laikoma, kad 
ultimatumas priimtas.

Birželio 15 d. 15 val. Raudonoji armija peržengė 
Lietuvos sieną – prasidėjo Lietuvos okupacija. Ka-
riuomenės vadai pasitiko Raudonąją armiją, tarėsi 
su jos vadovybe dėl dalinių dislokavimo Lietuvos 
teritorijoje ir įsakė kariams draugiškai sutikti rau-
donarmiečius.

Sulaužydama pagrindines tarptautinės teisės 
normas ir principus, Lietuvos ir SSRS sutartimis 
įtvirtintus pasižadėjimus, Sovietų Sąjunga birže-
lio 15-ą ją įvykdė agresiją prieš Lietuvos valstybę, 
okupavo ir karine jėga primetė jai savo valią.

SSRS armija Lietuvą paliko 1993 m. rugsėjo 1 d.
VARPO inf.

Ireną 
Bražėnaitę  
75-mečio 
proga
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1941 m. Birželio sukilimas Dzūkijoje

Ats. ltn. Benjaminas Meškelis,  
šaulys, Alytaus miesto 1941 m.  
sukilėlių būrio organizatorius ir vadas  
(nuotr. iki 1938 m.). Vokiečių sušaudytas

Stasys Aukselis, Alytaus gimnazijos 
sekretorius, jaunalietuvis. Sukilimo Alytuje 
organizatorius. Prieš pat Sukilim1ą NKVD 
suimtas, kankintas, bet nieko neišdavė.

Masiškai naikinti lietuvių 
tautą vadovaujantis komunisti-
ne ideologija buvo rengiamasi 
nuo 1939 metų. Sovietų Sąjun-
gos vidaus reikalų liaudies ko-
misaras Lavrentijus Berija 1939 
metų spalio 11-ąją pasirašė 
įsakymą, kuriame suformulavo 
pirmąją teroro doktriną anek-
suotų arba numatomų aneksuoti 
šalių gyventojų atžvilgiu

Jau 1940 metų birželį Rau-
donoji armija įžengė į Lietuvą 
ir prasidėjo okupacija. Lietuvos 
kariai okupantams kėlė nemen-
ką pavojų. Vienas esminių so-
vietų tikslų buvo sunaikinti Lie-
tuvos kariuomenę. Labai greitai 
ji buvo pavadinta „liaudies ka-
riuomene“ ir prasidėjo jos valy-
mas. Rugpjūčio 30 d. div. gen. 
Vitkauskas pasirašo įsakymą 
kuriuo „liaudies kariuomenė“ 
pervedama į Raudonosios armi-
jos 29-ąjį korpusą. Karininkai 
ir kareivai, kurie dar nebuvo 
atleisti ir areštuoti, tapo raudo-
narmiečiais. Tautiniai ženklai 
pakeisti į sovietinius.

1941 m. Vilniuje sklido vi-
sokių gandų. Vienu buvo tikrai 
tikima – kad 29-ąjį korpusą iš 
Vilniaus kels į Minską. Pava-
sarėjant kariai ruošėsi į vasa-
ros stovyklą Varėnos poligone. 
Kaip prisimena 297-to pulko, 
žvalgų kuopos vadas ltn.  J. 
Krakauskas dar 1940-1941 m. 
žiemos metu žvalgų kursų va-
dovai perspėjo: „Vyrai, tarp kit-
ko, pasikartokite vokiečių kalbą 
– bus reikalinga“... Gegužės pa-
baigoje 297-asis pulkas išvyko į 
Varėnos poligoną...  

O Dzūkijos sostinėje pava-
sarį susivieniję antisovietinės 
organizacijos ruošėsi sukili-
mui. Akad. Antanas Kudzys 
šio straipsnio autoriui pasako-
jo, kad Sukilimo rengėjas LAF 
narys Stasys Aukselis (Alytaus 
gimnazijos sekretorius) laukė 
pasiuntinio iš Kauno. Čia šis 
turėjo susitikti su S.Aukseliu 
ir Kriaučiūnu, Studentas, kuris 
vyko iš Kauno perduoti žinias, 
buvo NKVD sekamas ir suim-
tas. Jaunuolis kankinamas pri-
siminė tik Aukselio pavardę, 

o Kriaučiūno – ne. S.Aukselį 
sovietų slaptosios tarnybos su-
ėmė ir kankino, bet šis nieko 
neišdavė. Birželio 22 d. vokie-
čiams pradėjus bombarduoti 
Alytų, budeliai spruko į Rytus 
nenužudę suimtųjų lietuvių. 
Stasys išsilaisvinęs  iš kankini-
mų rūsio jau nebegalėjo kautis 
su raudonaisiais okupantais, bet 
kaip kruopštus vyras peržiūrėjo 
NKVD paliktus dokumentus. ir 
viešai juos paskelbė. Pasirodo 
Aukselių šeima birželio 24 d. 
buvo sąraše tremiamųjų... Įdo-
mu tai, kad sąrašus sudarinėjo 
Lietuvos pilietis rusas, kuris po 
karo tapo dėstytoju Vilniaus 
pedagoginiame institute.

Kai tėvą kankino raudonie-
ji, aušo birželio 22-oji. Danutė 
Aukselytė su Alytaus  gimna-
zistais-klasiokais po išleistuvių 
išėjo ant pylimo (dabar atstaty-
tas pėsčiųjų tiltas) sutikti auš-
ros. 4-tą ryto pasirodė lėktuvai 
juodais kryžiais. Liuftvafė pra-
dėjo bombarduoti Alytų. Karas! 
Alytų vokiečiai smarkiai bom-
bardavo, nes čia buvo dislokuo-
ta Raudonosios armijos 3-čio 
mechanizuoto korpuso 5-os 
tankų divizijos daug tankų ir 
buvo įrengtas aerodromas.

Po kiek laiko SSRS užsienio 
reikalų ministras Molotovas per 
Maskvos radiją pranešė, kad fa-
šistinė Vokietija užpuolė SSRS, 
bet nenugalima sovietų armija 
pastojo priešui kelią. (Iš tikrųjų 
ji buvo nepagaunama – nepave-
jama).

1941 m. birželio 23 d. per 
Kauno radiofoną LAF-o įga-
liotinis Leonas Prapuolenis 
perskaitė Lietuvos valstybės at-
kūrimo deklaraciją ir paskelbė 
sudarytos Vyriausybės sąrašą. 
Laikinoji Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė išleido įsakymą, 
kad visi buvę laisvos Lietuvos 
tarnautojai grįžtų į savo vietas 
ir pradėtų eiti ankstesnes savo 
pareigas. Tose policijos nuova-
dose, į kurias seni pareigūnai 
dar negrįžo, policijos organiza-
vimo darbo turėjo imtis šauliai, 
partizanai ir susipratę aktyvūs 
vietos lietuviai patriotai.

1941 m. birželio 23-iąją 
Alytaus gimnazijos mokytojo 
Mykolo Babiliaus iniciatyva 
buvo sušauktas vietos lietu-
vių susirinkimas, kad išrink-
tų Komitetą viešajai tvarkai 
palaikyti. Lietuvių komitetas 
paskyrė laikinai eiti apskrities 
viršininko pareigas kpt. Stepą 
Maliauską, o laikinu Alytaus 
miesto komendantu – kpt. Do-
mininką Jėčį. Pirmomis karo 
dienomis Alytuje susiformavo 
trys šaulių-partizanų būriai: 
kpt. Domininko Jėčio būrys 
veikė dešiniajame Nemuno 
krante, ats. ltn. Vlado Šimoliū-
no būrys – prie kelio į Kauną, 
o ats. ltn. Benjamino Meškelio 
būrys – Artilerijos kareivinių 
rajone.

Nors šauliai-partizanai ant 
rankovių ryšėjo pogrindžio 
nurodytus baltus raiščius, o 
laikinosios policijos sargybi-
niai buvo aprūpinti liudijimais 
vokiečių kalba, tačiau vis tiek 
įvyko didelė tragedija – birže-
lio 23 d. vokiečiai nuginklavo 
ir sušaudė ats. ltn. B. Meškelio 
vadovaujamą 42 šaulių-partiza-
nų būrį, o birželio iš 24-osios į 
25-ąją naktį sušaudė 8 Alytaus 
laikinosios policijos nuovados 
sargybinius ir 2 partizanus, pa-
dėjusius policininkams, taip pat 
buvo nužudyta virš 200 civilių 
miesto gyventojų.

Vėliau Vokietijos kariuo-
menės 3-iosios tankų armijos 
generolas Fedor von Bock per 
Alytaus miesto komendantą 
Kurtą Krečmerį atsiprašė, o 
Vilniaus žandarmerijos vadas, 
buvęs klaipėdietis Kanapė pri-
pažino, jog Alytaus sukilėliai 
sušaudyti per klaidą, nes įvyko 
nesusipratimas. Jis aiškino, kad 
miestą puolusi vokiečių kariuo-
menė su sukilėliais neturėjo 
ryšio ir nesuprato jų veiksmų. 
Tie vadai, kurie įsakė sukilėlius 
suimti, nužygiavo pirmyn ne-
pasirūpinę, kad įsakymas būtų 
pakeistas. Lietuvius sušaudė 
GFP (karo lauko žandarmerija) 
kareiviai.

Prasidėjus karui, ltn. Au-
gustinas Bernadišius kartu su 

1939 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. didieji galvažudžiai – Vokietija ir SSRS vienas 
kitam pardavė ir pirko Baltijos valstybes, kad už poros metų patys susigriebtų  
už gerklių. 1940 m. birželio 15 d. SSRS galutinai okupavo Lietuvą. 1941 m. birželio 
22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas sukilimas, kurio tikslas buvo išsivaduoti nuo 
sovietų okupantų ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ši tema yra „politiš-
kai“ nepatogi, nes nėra aiškaus valstybinio požiūrio į Tautos Sukilimo dalyvius. 
Tačiau čia reikėtų kaltinti ne tiek juos, kiek nepalankias istorines aplinkybes, kai 
žiaurių okupacijų sąlygomis teko kovoti dėl valstybės ir lietuvių tautos išlikimo.

Ltn. Augustinas Bernadišius,  

262 šaulių pulku vasaros sto-
vykloje Varėnos poligone pa-
sitraukė iš sovietų armijos. Jo 
vadovaujama kuopa per 8 val, 
nužygiavo į Vilnių ir padėjo at-
kurti lietuvių valdžią sostinėje. 
Po dienos pasirodę Vermachto 
kariai rado mieste dirbančią 
lietuvių valdžią ir jau nieko ne-
keitė! 

1941 m. birželio 23 d., vado-
vaujant ltn. J. Krakauskui. Dau-
guose vėl plevėsavo trispalvė  . 
J. Krakauskas pasakoja: „Prie 
plento Alytus – Daugai – Vil-
nius – aiškiai matyti karo žen-
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 1993-ių jų liepos 31 dieną, ginkluotas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) savanoris Jonas Maskvytis kartu su keliais bičiuliais savava-
liškai išėjo į Altoniškių mišką. Patriotiškai nusiteikę vyrai buvo pasipiktinę ekskomunistinės LDDP valdomai SKAT vadovybei pareikalavus iš savanorių surinkti 
ginklus (iš tikrų jų nuginkluoti) – tuomet prie J.Maskvyčio prisijungė apie 140 karių, tarp jų – savanorių kuopų vadai.

Susidoroti su maištaujančiais buvo telkiamaos VRM pajėgos su tanku, bet maištininkams apsistojus keliose skirtingose vietose, jėgos panaudojimo buvo 
atsisakyta. Beveik du mėnesius tęsėsi Pakaunės savanorių maištas. Parlamentarams pavyko įtikinti savanorius išeiti iš miško rugsėjo 22-ą ją, po ilgų ir sunkių 
derybų su parlamentarų komisija, pažadėjusia, kad byla dėl maišto nebus keliama. 

Apie maištą daug kalbėta 2007-aisiais, kai Seimas atnaujino laikinosios komisijos, Kauno SKAT štabo viršininko J.Abromavičiaus (buvusio KGB karininko) 
žūties aplinkybes, darbą. Komisijai liudijęs V.Landsbergis pareiškė, kad „...nepaklusnumo akciją kurstė Rusijos specialiosios tarnybos. Buvo labai keista, nes man 

klai: grioviuose, laukuose daug 
sulaužytų vežimų, automobilių, 
paliktos ginkluotės.

Kelyje išaušo birželio 23-
ioji – antroji karo diena. Kai 
saulutė jau buvo „per porą ka-
čergų“ pakilusi nuo horizonto, 
pasiekėm Daugų ežero krantą. 
Miškelyje sustojome poilsio. 
Staiga pasigirdo mašinų riau-
mojimas – sovietų šarvuočiai. 
Stoviu ramus ir laukiu. Išlipa su 
granata rankoj kapitonas. Pasi-
sakau, kad esame žvalgai, ir jis 
su trim šarvuočiais – žvalgybo-
je. Pasigiriam vienas kitam, kad 
sekasi gerai.

Prieš žengiant toliau, teko 
apsispręsti. Sakau: „Vyrai, atgal 
aš negrįšiu. Eisiu į aną pusę. Kas 
nenorit, paslėpkit ginklus, vaiz-
duokit civilius ir – į artimiausią 
kaimą. Kiti – su manim!“ j. ltn. 
Česlovas nusišypsojo plačiau 
negu paprastai. Visi sutiko eiti 
su manim.

Paežere, prisidengdami krū-
mais, artėjome prie kaimo. Čia 
moterys, sužinojusios, kas esa-
me, iškėlė mums tikrą puotą, o 
apie priešus pranešinėjo kaimo 
berniukai. Padėkojome vaišin-
giesiems dzūkams, ir – „sudie“. 
Bet štai viena moterų atnešė 
trispalvę: „Iškelkite ją – pasi-

ilgome“. Komanduoju: „Šau-
tuvus užsikabink!“ Žengiame 
Daugų link.

Vėliavos stiebą miestelyje 
pamatome netoli šventoriaus 
sienos. Kareiviai greit pasiruo-
šia kelti trispalvę. Komanduoju: 
„Vėliavą ginklu gerbt!“ Him-
nas. Vėliava vėl suplevėsuoja 
virš Daugų…

Kareiviai nuskuto nuo šal-
mų žvaigždes, ir traukėme to-
lyn.

Netrukus tapome įsiminti-
nos scenos liudytojais. Vokie-
čiai rusų šautuvus daužė į kel-
mą ir sulaužytus metė į ežerą. 
Skendo kastuvėliai su šalmais, 
ir dujokaukės kaip antys plūdu-
riavo Daugų ežero bangose… 
Tik lengvąjį kulkosvaidį pa-
vartę paliko sau. Sėdėjau aš ant 
kelmo ir dėkojau Dievui, kad 
žvalgyba laimingai baigėsi.

Ne taip toli ir mūsų poligo-
nas. Norime ten nueiti: palapi-
nėse mūsų daiktai, tačiau vo-
kiečiai užprotestuoja, nes gali 
būti nemalonumų.

Nutariame sykiu su karei-
viais žygiuoti į Vilnių ir orga-
nizuoti savus dalinius, bet vo-
kiečiai ir čia pakiša koją. Girdi, 
vokiečių kolonos skuba į fron-
tą – mes trukdysime. Pasiūlyta 
žygiuoti į Alytų, tik į šoną nuo 
kelio – nė žingsnio. Mus palydi 
du vokiečių gefreiteriai. Alytuj 
priglaudė ulonų bažnytėlė – til-
pome ir kareiviai, ir karininkai.

Birželio 27 d. prie bažny-
tėlės sustojo juoda mašina. Iš 
jos išlipo Nepriklausomos Lie-
tuvos Laikinosios Vyriausybės 
premjeras prof. Ambrazevičius 
(vėliau Brazaitis). Pasakojo apie 
Vyriausybės darbus, nesutari-
mus su vokiečiais, ir kad netru-
kus santykiai su jais dar pablo-
gės. Taip ir buvo.

Vilnių mes vis dėlto pasie-
kėme. Čia buvo organizuojami 
savisaugos daliniai“.

1941 m. birželio pabaigoje 
okupacinė vokiečių valdžia įsa-
kė paleisti lietuvių ginkluotus 
dalinius, o rugpjūčio 5-ąją – ir 
Lietuvos Laikinąją Vyriausy-
bę, atkūrusią Lietuvos valstybę. 
Kovose su sovietais lietuviai 
neteko maždaug 650-2000 su-
kilėlių. Likę Birželio sukilimo 
dalyviai įsitraukė į vėliau su-
kurtas Vietinę ir Tėvynės ap-
saugos rinktines, pokario anti-
sovietinės rezistencijos veiklą.

Andrius Mizara
Straipsnyje naudotasi ir 

Gintaro Lučinsko  
skelbta medžiaga

Dim. plk. ltn. Juozas Krakauskas

Ats. vyr. puskarininkis  
Juozas Ramanauskas, šaulys, 1941 m.  
Alytaus sukilėlis (nuotr. po 1936 m.)

Silver Tambu 
Estijos sostinėje Taline atidarytas memorialas komunizmo aukoms, 

skirtas Estijos žmonėms, nukentėjusiems nuo Sovietų Są jungos teroro. 
Ant memorialo sienų surašyti 22 000 sovietinio teroro aukų, nužudytų bei 
mirusių dėl nežmoniškų sąlygų kalėjimuose arba priverstinėje tremtyje, 
vardai. Atskira memorialinė siena skirta Estijos karininkams – sovietų te-
roro aukoms.

Jis įspūdingu dydžiu ir išskirtiniu vientisumu sklandžiai įsilieja į aplinką. 
Paminklo dizainas lygintinas su Vietnamo karo veteranų memorialu Va-
šingtone. Estijos istorinės atminties institutas kartu su memorialu bei aukų 
sąrašais besirūpinančia nevyriausybine organizacija pareiškė: „Ši vieta 
nuolat primins laisvės ir žmonių gyvybės trapumą, ragindama šių dienų bei 
ateities kartų Estijos žmones saugoti savo namus – nepriklausomą Estiją“.

Memorialas sudarytas iš dviejų dalių: „Kelionė“ ir „Namų sodas“. „Ke-
lionė“ – tai atminties koridorius, ant kurio sienų surašyti aukų vardai. Ko-
ridorius simbolizuoja totalitarinio režimo negailestingumą ir priešiškumą 
žmogiškumui. Obelų parkas su bitėmis ant memorialo sienos perteikia 
„Namų sodo“ ramybę ir saugumą. Pasak Estijos istorinės atminties ins-
tituto, „jėga išplėšti iš savo namų žmonės buvo varomi kančių keliu. Tik 
nedaugelis jų išgyvenę liko gyvi ir grįžo į savo namų sodą“.

Dėl Sovietų Są jungos teroro politikos Estija prarado kas penktą iš kiek 
daugiau nei milijono gyventojų. Dauguma aukų šiandien ilsisi bevardžiuo-
se kapuose be kryžių. „Tegul ši vieta primena šias aukas“, rašo institutas. 

1940 metų birželį Sovietų Są jungos okupacinė valdžia užgrobtoje 
Estijoje nedelsdama puolė sodinti žmones į kalėjimą. Per dvyliką mėne-
sių buvo areštuota 10 tūkstančių. Pirmosios aukos buvo Estijos politinis 
elitas ir karinė vadovybė, karininkai, politikai bei patriotiški piliečiai, pasi-
priešinę okupaciniam režimui. 1941 metų birželio 21 dieną sovietų okupa-
cinis režimas pradėjo tremti Estijos žmones į Rusiją, į Sibirą. Pirmosiomis 
aukomis tapo Estijos politinio elito šeimų nariai, tarp kurių buvo 2578 
vaikai. Daugumos šeimų tėvai buvo vėliau nužudyti arba mirė sunkių jų 
darbų kalėjimuose. Tūkstančiai jų šeimų narių mirė tremtyje nuo ligų ir 
bado nežmoniško gyvenimo sąlygų. 1941 metais gyvuliniuose vagonuose 
į Rusiją buvo ištremta daugiau kaip 10 000 Estijos piliečių. 

Nukentėjo ir visi tėvynėje pasilikę buvę Estijos valstybės vadovai. Ke-
turi iš jų – F.K.Akel, J.Jaakson, J.Tonisson ir J.Teemant – buvo nužudyti. Iš 
okupuotoje Estijoje likusių 78 ministrų 64 buvo areštuoti. 70 iš 120 pasku-
tinio Estijos parlamento narių buvo įkalinti, kaip ir 9 iš 11 regionų valdytojų.

Pirmieji slapti masiniai sušaudymai Estijoje buvo įvykdyti 1941 metų 
balandžio 5 dieną. Birželio 22 dieną prasidėjus Antrajam Pasauliniam ka-
rui, teroras dar labiau sustiprėjo. NKVD (Sovietų Są jungos vidaus reikalų 
ministerija), Raudonosios armijos kareiviai ir sovietų smogikų batalionai 
nužudė šimtus nekaltų žmonių. 1941 metais buvo nužudyti mažų mažiau-
siai 2446 žmonės.

1941 metų rudenį Estijoje buvo įvykdyta komunistinio teroro kampa-
nija. 1941 – 1945 metais įkalinta daugiau kaip 16 000 žmonių. Sovietų 
slaptoji policija ypač uoliai puolė persekioti 1944 metų birželio mėnesį 
prisiekusią O.Tiet vadovaujamą Estijos vyriausybę, jos bendraminčius ir 
kitus laisvai mąstančius žmones. Po Estijos antrosios sovietų okupacijos 
buvo įkalinta daugiau kaip 35 000 žmonių. Beveik 500 buvo nuteisti mirti 
ir sušaudyti. Dar keli tūkstančiai mirė sovietų GULAGo lageriuose.

Iš anglų kalbos išvertė Gracija Pleikienė

Atidarytas komunizmo aukų 
memorialas Estijos sostinėje
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Jonas Burokas
LLKS garbės pirmininkas,
laisvės kovų dalyvis
2009 m. Kūčių naktį Vatikane, 

Švento Petro bazilikoje, prieš atver-
damas bronzines Šventųjų metų 
duris, Popiežius Jonas Paulius II 
imitavo psalmę: „Atverkite man tei-
sumo vartus, kad pro juos praėjęs 
padėkočiau Viešpačiui“. Pirmasis  
žmonijos ir mūsų tautos uždavinys 
– šiandien ir yra atverti teisumo du-
ris, atsiverti teisingumui –

Ambasadorius  
dr. Vytautas Antanas Dambrava.

Mūsų tauta turi sovietinės okupa-
cijos pusę amžiaus trukusį neteisingu-

mo palikimą. Sovietų są junga, nepaisant Visuotinės žmogaus teisių dekla-
racijos, kurią paskelbė 1948-12-10 Jungtinės Tautos,  8 metus prieš  ir 42 
metus po jos paskelbimo, vadovaujama komunistų partijos vykdė terorą,  
nekaltųjų trėmimus. Lietuviai kentė badą, kančias sovietiniuose kalėjimuo-
se ar gulaguose, žuvo partizaninėje kovoje, buvo persekiojami ir teisiami 
už religinius, patriotinius įsitikinimus. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 
patriotinė Lietuva pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą, dalyvavo Baltijos 
kelyje, šimtatūkstantiniuose Vingio parko ir kituose mitinguose, grąžino iš 
tremties artimųjų palaikus, rinko iš pelkių, miškų, gviovių, lauko išviečių 
išniekintus partizanų palaikus ir juos laidojo. Tuo tarpu sovietinė nomenkla-
tūra valstybėje nepriėmus desovietizacijos įstatymo,  neatlikus liustracijos, 
pasijuto nebaudžiama. Lietuvos komunistų partijai persikūnijus į Demokra-
tinę darbo partiją, o vėliau į sociademokratus, mūsų tauta liko padalinta 
į buvusius engėjus-kolaborantus ir sovietmečiu nuskriaustuosius, paže-
mintus, nukentėjusius nuo komunistinio teroro. Buvusieji komunistų par-
tijos sekretoriai ir valdantieji turėjo pirmiausia pasmerkti sovietų įvykdytus 
genocidinius nusikaltimus prieš lietuvių tautą, pripažinti kolaboravimą su 
okupantais, atsiprašyti tautos. To padaryta nebuvo. Riba tarp gėrio ir blogio 
liko neištrinta. Politinių kalinių, tremtinių, partizanų vaikai ir vaikaičiai, dori 
Lietuvos piliečiai visada prisimins  parsidavusių okupantams jų tėvus ar 
senelius. Akivaizdus J.Paleckio, A.Venclovos, kitų nusikaltėlių pavyzdys. 
Dabartiniu metu buvusieji su sovietiniu paveldu likę intelektualai bando 
aiškinti, kad ir SSRS okupacijos laikais dirbo Lietuvai, bet tai istoriškai ne-
įtikinama, net neetiška. Lietuvos KP I sekretorius, vėliau tapęs Lietuvos 
Prezidentu A.Brazauskas atsiprašė Tel-Avive žydų tautos už lietuvių tautos 
atstovus, dalyvavusius žydų žudynėse Vokietijos okupuotoje Lietuvoje, ta-
čiau nė žodžiu neužsiminė apie sovietinius nusikaltimus, taip pat neatliko 
atgailos. Č.Juršėnas atsiprašė už komunistinę praeitį, tačiau ir toliau liko 
tarp buvusiųjų ir vykdė persivadinusios sovietinės nomenklatūros užduotis. 
Tai jau ne atsiprašymas. A. Brazauskas Lietuvos Persitvarkymo suvažiavi-
mo metu paskelbė, kad tikintiesiems grąžina Vilniaus Arkikatedrą, nors jau 
visi žinojo, kad ir be jo malonės, ši šventovė sugrįš tikintiesiems.  Arkivys-
kupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo: „neduok, Dieve, kad kada nors lietuvio 
sąmonėje būtų ištrinta riba tarp pasiaukojimo ir išdavystės, tarp didvyriš-
kumo ir nusikaltimo, nes tada būtų pasirašytas mirties nuosprendis dvasi-
niam tautos prisikėlimui. Todėl, šiandien reikia sveikinti kiekvieną, kuris turi 
krikščioniškos drąsos blogį ir gėrį pavadinti tikraisiais vardais“. Taip taikliai 
kalbėjo  LKB kronikos leidėjas, politinis kalinys kardinolas S.Tamkevičius.

Matydami tai, Lietuvos politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų da-
lyviai, kariai savanoriai, siekdami atskleisti tiesą ir atkurti teisingumą, 10 
metų po Nepriklausomybės atkūrimo, ėmėsi iniciatyvos.  2000 metais bir-
želio 12 – 14  ir rugsėjo 04 – 08 dienomis, pirmą kartą Europoje, surengė 
Tarptautinį kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“. Kongresas su-
laukė svečių iš 24 šalių,  įsteigė Tarptautinį Vilniaus visuomeninį tribunolą. 
Proceso metu buvo perskaityti 53 pranešimai, kaltinantys komunizmo dok-
triną, sovietinių šalių komunistų partijas ir jų sukurtus režimus, padarytus 
žiauriausius nusikaltimus. Iš įvairių šalių atvykę liudytojai tribunolą informa-
vo, kad žmonės buvo marinami badu, šaudomi, mušami, luošinami. Jiems 
tardytojai-vandalai kalė į galvas ir akis vinis, pjaustė juos gabalais, lupo nuo 
galvos odas,  tardydami traiškydavo arba išplėšdavo vyrams sėkledes.  Aš 
pats, sėdėdamas Vilniaus KGB kalėjimo požemio vienutėje, 1957 m. gruo-

džio pradžioje, girdėjau nežmonišką klyksmą, kuris lydi mane iki šiol. Visų 
šitų nusikaltimų organizatoriai buvo vadovaujantys LKP vadovai, o egzeku-
cijas vykdė KGB, NKVD tardytojai. Todėl tokiems nusikaltimams, senaties 
nėra. Tokios pozicijos iki pat mirties laikėsi buvęs Tarptautinio Vilniaus tri-
bunolo pirmininkas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela. V. Zabiela man 
sakydavo, kad turime visomis savo jėgomis siekti, kad Lietuvos Komunistų 
partija  ĮSTATYMU būtų įvardinta kaip neteisinė, nusikalstama, represinė, 
vykdžiusi karo nusikaltimus, organizacija. 

Jau trisdešimt metų gyvename laisvoje Lietuvoje. Esame NATO ir ES 
nariai, matome vis gražėjančius mūsų miestus, kaimus. Didieji miestai, kai-
mo sodybos puošiasi ir stebina savo architektūra, klesti turizmas, gražėja 
keliai. Juose gausybė įvairių gerų automobilių. Keičiasi ir Lietuvos gyvento-
jų socialinė padėtis. Vis labiau tolstame nuo Sovietų są jungos okupacinio 
režimo sistemos būdo ir tampame laisvais europiečiais. Mūsų jaunimas 
apkeliavo visą laisvą pasaulį, dauguma gerai išmoko įvairias kalbas. Deja, 
nemaža dalis, nerasdami gerai atlygintino darbo, emigravo ir apsigyveno 
kitose šalyse. Ypač ištuštėjo kaimai, buvusios kolchozinės gyvenvietės. 
Gaila, ne taip kaip Europoje, labai sunkiai kūrėsi smulkus ir vidutinis vers-
las, šeimos ūkis, kooperatyvai, o išbujojo ir išsipūtė stambios agrofirmos, 
žemės ūkio bendrovės valdomos kolchozinės sistemos vadovų ir jų ainių. 
Jų nuosavybėn pateko tūkstančiai hektarų žemės: jiems tenka ir beveik 
visos Europos Sąjungos Lietuvos žemės ūkiui skirtos fondų lėšos. Todėl, 
neatsitiktinai rinkimus kaimo vietose ir savivaldybėse laimi valstiečių-ža-
lių jų, socialdemokratų, darbo partijų atstovai, o dešiniesiems jau daug 
kadencijų tenka dirbti opozicijoje.  Pačioje nepriklausomybės atkūrimo 
pradžioje, sovietinė nomenklatūra, perėmusi Lietuvos komunistų partijos 
sukauptus fondus, kartu su represinių KGB struktūrų etatiniais ir neeta-
tiniais  tarnautojais, kurie pusvelčiui supirko iš kaimo ir miesto gyventojų 
investinius čekius, įvairų turtą, gamyklas, įmones, tūkstančius ha žemės 
per trumpą laiką tapo milijonieriais. Jie pasekė LKP pirmojo sekretoriaus 
A.Brazausko pavyzdžiu, kuris žmonos vardu, neaišku už kokias lėšas, pri-
vatizavo vieną didžiausių Lietuvos viešbučių „Draugystė“ (dabar „Crownpa-
laza“). Kiti tapo bankų valdytojais, įsteigė naujas modernias gamyklas. Jų 
vaikai ir vaikaičiai baigė žymiausius Europos universitetus, įgijo nuosavus 
namus, vilas ir apsigyveno žymiausiuose pasaulio kurortuose. Sovietinės 
nomenklatūros rankose išliko žiniasklaida: laikraščiai, radijas, televizija, 
leidyklos, įvairūs portalai.  Lietuvos Respublikos Seimo vadovybėje, Vy-
riausybėje, ministerijose, užsienio diplomatinėse tarnybose įsitvirtino buvę  
vadovaujančios Lietuvos komunistinės, komjaunimo sistemos ir jiems pri-
jaučiantys tarnautojai ir jų artimieji. Lietuvos dešiniosios jėgos, patriotinės 
organizacijos, partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai liko paraštėse,  beveik 
neliko ir dešiniosios spaudos, ji bankrutavo. Kuo toliau tolome nuo Kovo 
11, tuo labiau įsigalėjo buvusios komunistų partijos šalininkai. Kad užmas-
kuotų savo nusikalstamą veiklą okupacijos metu  LKP mutavosi  į LDDP. 
Netrukus A.Sakalui ir V.Andriukaičiui, užleidus  socialdemokratų regalijas, 
komunistuojančio  paveldo kontingentas tapo „tikrais“  socialdemokratais. 
Šios socialdemokratų partijos vedliais tapo LKP buvę partijos, komjaunimo 
sekretoriai, jų ainiai ar KGB agentai: A.Brazauskas, V.Beriozovas, P.Gylys, 
Č.Juršėnas, K.Prunskienė, L.Linkevičius, J.Bernatonis (šiomis dienomis 
siūlomas skirti Konstitucinio Teismo teisėju, Jis 1980-1985m buvo VLKJS 
studentų skyriaus vedėju, 1985-1987 LKP CK mokslo ir mokymo skyriaus 
atsakingas darbuotojas Taip, kad ir toliau į atsakingas pareigas siūlomi LKP 
patikrinti kadrai, lyg nebūtų jaunų, laisvoje Lietuvoje išaugusių teisininkų 
arba nesusijusių su LKP asmenų. Jis yra vienas iš tų, kuris būdamas tei-
singumo ministru vilkino ir trukdė, kad LKP būtų ĮSTATYMU įvardinta kaip 
nusikalstama, represinė organizacija),  J.Paleckis ir daugelis kitų. Prie jų 
šliejosi naujai susikūrusi „Darbo“, vadinta Archangelsko partija vadovauja-
ma V.Uspaskicho, Naujoji są junga vadovaujama buvusio pirmojo Lietuvos 
gen. prokuroro  A.Paulausko. O pastaruosius rinkimus laimėjo didžiausius 
žemės plotus užvaldžiusi, su centru Naisiuose, valstiečių-žalių jų partija 
vadovaujama R.Karbauskio. Per tą laiką keitėsi, europėjo, suliberalėjo, už-
leisdama patriotines pozicijas ir TS -LKD partija. Tai  įvyko todėl, kad vis 
daugiau partizanų, politinių kalinių, tremtinių suseno arba iškeliavo į Am-
žinybę, o jų vaikai, vaikaičiai rinkimų konkurencinėje kovoje, užsisėdėjusių 
Seime, nebuvo įsileisti į rinkiminių sąrašų pirmuosius dešimtukus.

Todėl, neatsitiktinai  paskutinius dešimtmečius, netramdoma sovietinė 
nomenklatūra vis labiau įsigalėjo. Jų valdoma žiniasklaida, portalai, tele-
laidos, vadovaudamosios sovietiniais archyvais iškreipė istorinę atmintį, 
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šmeižė asmenis, paaukojusius savo sveikatą ir gyvybę už Lietuvos lais-
vę. Žydų žudynėmis apkaltinti J.Brazaitis, K.Škirpa, J. Noreika-Generolas 
Vėtra, A.Ramanauskas-Vanagas, V.Žemaitis-Vytautas, J.Krikštaponis, 
J.Lukša ir daugelis kitų.

 Didžiausio pasisekimo sulaukė komunistų palikuonių ir kolaborantų 
tikslingai propaguojami kūriniai, dergiantys Lietuvos partizanų didvyrišką 
kovą. M.Ivaškevičiui už knygą „Žali“, kurioje  išsityčiota iš  Lietuvos vals-
tybės, partizanų vadovo Jono Žemaičio-Vytauto ir partizanų vadų, skirta 
valstybinė kultūros ir meno premija. Šis „kūrinys“ pristatytas pasaulinėse 
knygų mugėse. Po visą pasaulį su žydšaudžių „medžiotojo“ Zurofo pagalba 
buvo išplatinta R.Vanagaitės knyga „Mūsiškiai“, o vėliau, Kultūros ministe-
rijos palaiminimu, Panevėžio dramos teatre, pagal R.Vanagaitės knygos 
„melo ir šmeižto šedevrą“, žiūrovai išvydo ir spektaklį. Nenutrūkstamai  
puolamas  J. Noreika-Generolas Vėtra, sudaužoma jo atminimo lenta ant 
Vrublevskio bibliotekos sienos. To antivalstybinio veiksmo atlikėjas „profe-
sorius“ Stanislovas apklaustas policijoje, netrukdomai išvyksta į Austriją, 
Izraelį ir toliau šmeižia Lietuvą. 

To paties daug metų siekė JAV gyvenantis, Lietuvos pilietybę turintis 
G.Gochinas, reikalaujantis iš LGGRTC, kad  J.Noreikai būtų atimtas  ka-
rio-savanorio vardas. Neapskundžiamu sprendimu teismas jam davė atkirtį 
– J.Noreikai-Generolui Vėtrai  kaltinimai buvo atmesti. Tuo buvo kaltina-
mas ir Prezidento A.Smetonos sesers sūnus karininkas, 1944 m. pabai-
goje vadovavęs partizanų mūšiui ir žuvęs kovoje su sovietiniais grobikais 
Juozas Krikštaponis. Jis vokiečių okupacijos metais išgelbėjo nuo sušau-
dymo gimtojo kaimo šeimas – moteris ir vaikus. Už antinacinę veiklą buvo 
įkalintas, ir tik Lietuvos kariuomenės vado St.Raštikio buvo išgelbėtas nuo 
sušaudymo. Dabartinis Vilniaus miesto meras (teisininkas!), neturė-
damas jokių patikimų archyvinių duomenų, ėmėsi iniciatyvos ir savi-
valdybės sprendimu apkaltino  ir „nuteisė“ pirmąjį Lietuvos savanorį, 
iškėlusį 1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte trispalvę plk. 
Kazį Škirpą nacistinėmis pažiūromis, atėmė K.Škirpos alėjos vardą.
Šiomis dienomis aiškėja, kad K.Škirpa, Berlyne išgelbėjo nuo nacių 
žymų žydų rabiną Josefą Ischaką Snejersoną. Jis pagal išduotus 
Lietuvos atstovybės Berlyne dokumentus, pasitraukė į JAV. Meras, 
kartu su Užsienio reikalų ministru L.Linkevičiumi (buvusiu Lietuvos 
SSR VLKJS CK sekretoriumi), nežiūrint teismo sprendimo, pučia 
tą pačią dūdą ir toliau kaltina Joną Noreiką žydų žudynėmis. Juos  
remia A.Venclovos sūnus Tomas, sovietinis „disidentas“, grįžęs gy-
venti į Lietuvą. Šiuo metu Vilniuje (Pamėnkalnio 34)  veikia, išdavusio 
Lietuvą ir važiavusio į Maskvą atsivežti Stalino saulės, LSSR himno 
žodžių autoriaus A.Venclovos – Venclovų muziejus. Kasmet jo išlai-
kymui yra skiriama per 32 tūkst. eurų (muziejaus darbuotojų vidutinis 
atlyginimas siekia arti 2 tūkst. eurų). A.Venclovos  ir Lietuvos SSR 
komjaunimo pirmuojo sekretoriaus F.Bieliausko šeimos, sovietams 
okupavus Lietuvą 1940 metais, įsikraustė gyventi į suimto ir nuteisto 
Lenkijos karo gydytojo A.Kiakšto namus. Todėl reikėtų išsiaiškinti ar 
teisėtai egzistuoja tuose namuose Venclovų muziejus. Dar tebestovi 
Vilniuje tokio pat tėvynės išdaviko, kolaboranto P.Cvirkos paminklas, 
kurį ypač gina Lietuvos rašytojų sąjunga ir „sovietinis disidentas“ 
T.Venclova. O kaip neginsi, juk P.Cvirka tikras jo dėdė. Dar Lietuvoje 
yra S.Nėries, A.Jonyno, L.Giros  ir kitų kolaborantų vardais  pava-
dintos gatvės, mokyklos. Jie juk šlovino Staliną, komunistų partiją. 
S.Nėris parašė poemą apie Staliną: „mes su Stalinu į saulę, mes 
su Stalinu kovon, tenedrįsta nieks pasauly kelti kojos Lietuvon...“, o 
A.Jonynas 1950 metais parašė eiliuotą laišką „Draugui Stalinui“. Čia 
norėčiau sugretinti kaip rūpinasi Lietuvos valdžia žuvusio už Tėvynės 
laisvę žymiausio partizanų poeto Broniaus Krivicko atmintimi, kuriam 
2019-11-17 d. būtų sukakę 100 metų. Jo atmintis Lietuvoje buvo pa-
minėta labai kukliai. Jo gimtasis namas prie Pasvalio, pažymėtas 35 
numeriu užkonservuotas, uždarytomis langinėmis, apsamanojusiu 
stogu, aplinka apaugusi krūmais. Taigi palyginkime egzistuojantį 
Venclovų muziejų su užmirštu, griūvančiu Br.Krivicko gimtuoju namu. 
Jo, partizanės-poetės Dianos Glemžaitės ir kitų partizanų dainos su-
skamba tik kai kuriose laidose, o partizanų žudiko, nužudžiusio savo 
rankomis bendražygius, K.Kubilinsko daina „Tau, mano mamyte“,  
skamba dainų šventėje, įvairiuose koncertuose, mokyklose. Tą patį 
galima pasakyti ir apie sovietinio kino filmo melo ir niekšingai iškrai-
pytos istorijos sovietinį vesterną „Niekas nenorėjo mirti“.

 Dar mūsų miestų ir miestelių centruose tebėra Lietuvos „išvaduotojų“ 
raudonosios armijos karių kapinės. LLKS ne kartą kreipėsi į Užsienio rei-
kalų ministeriją, kad  jos iš centrų būtų iškeltos į tam skirtas vietas arba, 
žuvusiųjų artimųjų pageidavimu, jų palaikai būtų pervežti į jų gimtines. 
Deja, mūsų klerkai vis dar  bijo kaip ir sovietiniais laikais „vyresniojo brolio“.

 Visuomeninės patriotinės organizacijos įvairiais pareiškimais, rezoliu-
cijomis bando nuo nepagrįstų kaltinimų apginti 1941 metų Birželio sukilimo 
organizatorius, jo dalyvius, partizanus, laisvės kovų dalyvius. Nenutrūksta-
mas srautas straipsnių žiniasklaidoje, televizijoje, radijuje, įvairiuose por-
taluose užgožia jų kilnius tikslus. Ypač tautos didvyrių niekinimu nuo pat 
nepriklausomybės atkūrimo 
pradžios  prisidėjo ir dabar 
tęsia T.Venclova, A.Sakalas, 
J.Jurgelis, M.Zingeris, 
A.Vinokuras, F.Kukliansky, 
A.Kulikauskas ir daugelis 
kitų.  Ant tos meškerės pa-
kliūna suklaidinti ar dėl kitų 
priežasčių ir jauni mūsų žur-
nalistai bei laidų vedėjai. Tuo 
padidėjusiu propagandiniu 
srautu bandoma įteigti, esą 
lietuvių rezistencija yra atsa-
kinga už Lietuvos žydų nai-
kinimą Vokietijos okupacijos 
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metu, t.y. kas nėjo su Maskva, tas ėjo su Berlynu. Todėl Lietuva, 
anot jų, dabar su Berlynu turi dalintis atsakomybe! Tuo bando-
ma uždengti miglos skraiste komunizmo įvykdytus nusikaltimus, 
neigti Lietuvos okupacijos faktą ir vengti atsakomybės už SSRS 
okupacijos padarytą žalą. Pilnu tempu vyksta informacinis karas, 
aišku, ne be Kremliaus ir žydų radikalų palaiminimo Izraelyje ir 
visame pasaulyje.

1998 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento 
V.Adamkaus dekretu įkurta Tarptautinė komisija nacių ir sovie-
tinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti. Nesuprantu, kodėl pirma įvardinama „nacių“, o 
ne „sovietinių“, -juk pirmieji Lietuvą okupavo sovietai. 
Tuo siekta užpildyti istorijos spragas ir nušviesti nu-
sikalstamas idealogijas. Komisijai nuo pat pradžių iki 
šiol vadovauja LRS narys Emanuelis Zingeris. 2019 
m. kovo 19 d. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga ir 
Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdis kreipėsi į minėtos 
komisijos vadovus teigdami, kad 1940 m.birželio 15 
d. įvykdyta brutali Lietuvos okupacija atnešė jos žmo-
nėms milžinišką žalą. Ji tęsėsi beveik 50 metų, nusi-
kaltimų organizatoriai ir vykdytojai nesulaukia 
tinkamo nacionalinio ir tarptautinio įvertinimo, 
o Lietuvos komunistų partija (SSKP Lietuvoje 
skyrius), kaip SSKP uoli bendradarbė, 
įstatymu dar nepripažinta kaip nusikals-
tama, represinė, neteisinė, diktatūri-
nė struktūra, tačiau atsakymo iki šiol 
nesulaukiame. (kaip galima į užmarštį 
stumti Lietuvos genocidą vykdžiusius: 
A.Sniečkų, J.Paleckį, M.Gedvilą, 
K.Preikšą, A.Guzevičių, J.Meskupą, 
K.Didžiulį (Grosmaną), I.Dembo, 
A.Gailevičių, E.Jacovskį, F.Krastiną, 
V.Niunką, M.Šumauską, V.Vildžiūną, 
K.Liaudį, P.Griškevičių, G.Zimaną, E.Razauską, R.Raslaną, D.Todesą, 
N.Dušanskį, A.ir J.Slavinus, D.Rocių ir daugelį kitų). Juk negali tęstis tokia 
padėtis, kad vienpusiškai komisijoje vyrauja užsienio valstybių atstovai, o 
dauguma jų nieko bendro neturi su Lietuvos istorija.  

Amžinos atminties prof. Algimantas Liekis, miręs 2019 m. rudenį, nei-
giamai ir kritiškai vertino šios komisijos veiklą:  „neatsitiktinai sakoma, kad 
ant pražūties ribos stovi tos tautos ir valstybės, kurios savo istoriją pati-
ki rašyti ir vertinti svetimiesiems, atėjūnams, ar kolaborantams“. 2019 m. 
rupjūčio mėn. Ariogaloje, kasmet vykstančiame  sąskrydyje „Su Lietuva 
širdy“, kuriame dalyvavo  Prezidentas G.Nausėda buvo vieningai priimtas 
kreipimasis į visus valstybės vadovus, kad iš pagrindų būtų pertvarkyta 
komisijos veikla, kad komisijos pirmininku būtų paskirtas asmuo, kuris dar-
bą nukreiptų ir į sovietinius nusikaltimus. Juk Lietuva II pasaulinio karo ir 
pokario metu dėl sovietinio teroro neteko kas trečio suaugusio, kas antro 
vyro, kas aštuntos moters, kas penkiolikto vaiko. Iki šiol jokio atgarsio.

 Lietuvoje dar visai neįvertintas žydų dalyvavimas lietuvių tautos geno-
cide, ypač 1940 metais okupavus Lietuvą ir pirmais dešimtmečiais po karo. 
1939m. pabaigoje Lietuvoje veikė 1120 komunistų, jų tarpe 31 proc. žydų.
Tuo metu veikliausiems komjaunimo aktyvistams priklausė 165 žydai ir 81 
lietuvis. Ypač daug žydų, patyrusių komunistų ir čekistų buvo komandiruo-
ta 1940m. okupavus Lietuvą iš Sovietų są jungos. Yra žinoma, kad  karui 
baigiantis žydų partizanai dalyvavo Kaniūkų kaimo žudynėse, išprovokavo 
Pirčiupio kaimo žudynes, žydų policija dalyvavo, šaudant savo tautiečius  
Lietuvos getuose ir Baltarusijoje (1942 m. spalio 19 d. Ašmenoje žydus 
šaudė iš Vilniaus atvežti žydų geto policininkai, aprengti odiniais paltais 
su Lietuvos kareivių kepurėmis ir Dovydo metalinėmis žvaigždėmis. Ten 
sušaudyta 406 žydai. Neištirtos 1941 m. sovietams bėgant iš Lietuvos, 
Rainių, Pravieniškių, Micikų, Panevėžio, Zarasų žudynės. Manoma, kad 
Panevėžio ligoninėje, pagal likusių gyvų medikų paliudijimą, traukdamiesi 
iš Lietuvos žudynėse aktyviai dalyvavo žydų komjaunuoliai. 

 Šiais metais minėsime Tarptautinio Kongreso ir Vilniaus visuomeninio 
Tribunolo  20 metų sukaktį. Gerai prisimenu  kongreso svečią iš Izraelio Fe-
liksą Krasaviną. Jį, kaip politinį kalinį, pakvietė mano brolis Edvardas – jie 
buvo vieni iš Vorkutos politinių kalinių sukilimo 1953-55 m. organizatorių. 
Kongreso metu svečias  priminė, kad Lietuvos politiniai kaliniai buvo akty-
vūs sukilimų vadovai, Gulago griovėjai. Sovietinės nomenklatūros kolabo-

rantų skverbimąsi į atgavusių nepriklauso-
mybę buvusių sovietinių respublikų erdvę, 
jis  prilygino žiurkių intervencijai. 2000 
metais kongreso metu F.Krasavinas kal-
bėjo, kad buvusių komunistų rankose yra 
valdžia, teismai, ekonomika ir žiniasklaida. 
Jų rankose yra didžiosios dalies lietuvių 
tautos sąmonė, kuri eina už juos balsuoti 
taip, kaip ėjo sovietiniais laikais, lyg nebūtų 
šimtų tūkstančių brolių ir seserų atidavusių 
gyvybes ir sveikatą už šios dienos laisvę. 

J o pranašingi žodžiai akivaizdūs.
Komunistinių nusikaltimų teisiniai 

vertinimai, nežiūrint daugelio pareiškimų 
i r rezoliucijų, nepajudėjo. Todėl LLKS su 
k i - tomis patriotinėmis organizacijomis ėmėsi 

iniciatyvos įvertinti komunizmą ne tarp-
tautiniu, o Lietuvos mastu. Prieš 5 metus, 
2015-05-22 d., Seimo Kovo 11 akto salė-

j e iškilmingai organizavome  konferenciją 
„Lietuvos gyventojų genocido organizato-
riai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisi-

nis atsakomybės įvertinimas“. Konferencijoje 
dalyvavo  virš 300 delegatų. Konferencijoje 
nuspręsta SSKP padalinį LKP įvardinti 

ir paskelbti kaip nusikalstamą, re-
presinę organizaciją, o jos veiklą 
1940 – 1941 ir 1944 – 1990 metais 
pasmerkti. Konferencijos aidai, dėl 
informacijos blokavimo, Lietuvos 
klausytojo beveik nepasiekė. Pasiten-
kinome savo lėšomis išleistu bukletu. 
Po metų nudžiugome – LKP nusikal-

timų vertinimas pajudėjo. Seime dėl 
tokio pasiūlymo buvo paruošta rezoliucija, kurios teikėjai buvo A.Ažubalis, 
V.Stundys, A.Anušauskas, A.Vidžiūnas, D.Kuodytė ir P.Urbšys. Deja nusi-
vylėme. Už ją balsavo 37, prieš 24 ir 33 susilaikė. Nenurimome. Seimo na-
riai A.Ažubalis, L.Kasčiūnas, J.Jovaiša, P.Urbšys, A.Kubilius, Ž.Pavilionis 
vėl pateikė rezoliuciją „Dėl LKP nusikalstamos veiklos įvertinimo projektas 
(Nr.XIIIP-873)“ ir visų laisvės kovotojų, patriotų džiaugsmui buvo priimta. 
Balsavime dalyvavo 78 Seimo nariai- 53 už, 1 -prieš, 24- susilaikė. Seimas 
savo rezoliucijoje kvietė Vyriausybę skubos tvarka  paruošti Lietuvos Res-
publikos įstatymą. Deja, iki šiol, nežiūrint  mūsų papildomo raginimo, šis 
klausimas liko atviras.

Dėl raudonojo fašizmo teroro buvo ir tebėra kalta Rusija, sovietinių nu-
sikaltimų rėmėja. Tačiau okupantų ramsčiu buvo ir išliko  LIETUVOS KO-
MUNISTŲ PARTIJA su jai pavaldžiomis administracinėmis, vykdamosios 
valdžios struktūromis. Rudasis fašizmas tokių lietuviškų struktūrų neturėjo 
ir rėmėsi tik atskirais individais. 1941 Birželio sukilėliai išvijo raudonuo-
sius okupantus, paskelbė atkuriantys Lietuvos nepriklausomybę, paskyrė 
Laikinąją Vyriausybę, tačiau greitai jos veikla buvo Vokietijos okupantų 
uždrausta, o daugelis priešinęsi okupacijai pakliuvo į koncentracijos sto-
vyklas. Sovietų okupantai ir jų pavaldiniai, lietuviškieji bolševikai Lietuvą 
pražudyti ruošėsi iš anksto. 

Lietuvos komunistų partija nusikalto prieš visus Lietuvos žmones  ne-
priklausomai nuo okupacijos laikotarpio: ar tai buvo okupacijos pradžioje, 
ar jos pabaigoje. Tie nusikaltimai egzistavo kiekvieną okupacijos sekundę. 
Tarpukariu Lietuvos pogrindyje veikęs SSRS komunistų partijos skyrius nė 
neslėpė atliekantis penktos kolonos vaidmenį. Nedaug trūko, kad Lietuva 
su Lietuvos komunistų pagalba, 1926 metais būtų tapusi socialistinė res-
publika. Ją išgelbėjo P. Plechavičiaus ir patriotų karininkų perversmas, 
privertęs atsistatydinti Prezidentą Grinių ir paskelbus Antaną Smetoną 
Lietuvos Prezidentu. Todėl neatsitiktinai jis  nemėgiamas ir dabar visų pro-
komunistinių kairių jų, liberalių ir kitų prisiplakusių prie jų  politikų, sovietinio 
mentaliteto istorikų. Beje, A.Smetonos žūtis gaisre taip pat kėlė ir dabar 
kelia abejones. Jo žūtį gaisre galėjo sukelti KGB agentų, tokių kaip Alek-
sandras Slavinas ranka, kurie po visą Europą medžiojo „nusikaltėlius“ ir 
gabeno juos   sovietiniam teismui.  Jo medžioklės aukomis tapo generolas 
Kubiliūnas, įžymus žurnalistas A.Valiukėnas ir daugelis kitų.  A.Slavinas ir 
jo sėbrai norėjo pargabenti į okupuotą Lietuvą ir generolą P. Plechavičių, 
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tačiau, supratęs jų kėslus, patyręs karys su ginklu rankoje parodė duris, 
kad „medžiotojai“  išsinešdintų. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A.Slavinas bijodamas bausmės už 
1940 metais ir po karo padarytus nusikaltimus, pasipustė padus ir pasi-
traukė į užsienį, įsikūrė lizdus Vokietijoje ir Izraelyje. A.Brazauskui tapus 
prezidentu A. Slavinas atsirado Lietuvoje ir pasveikino jį su pergale. Tai 
akivaizdus nenutrūkusio, seno, glausto ryšio tarp LKP pirmojo sekretoriaus 
A.Brazausko, generalinio prokuroro A.Paulausko (jo tėvas buvo KGB kari-
ninkas) ir Lietuvos nusikaltėlio A.Slavino pavyzdys. Beje, pastarojo tėvas 
Jakobas Slavinas dar Lenino laikais, iš Rusijos buvo siųstas į Kauną. Čia 
tapo vienu turtingiausiu žmogumi, turėjo artimą ryšį su A.Sniečkumi ir kitais 
komunistų partijos vadovais. Tai ištisas glaudaus LKP bendradarbiavimo su 
KGB struktūromis ir okupantais raizginys. Todėl neatsitiktinai, Nepriklauso-
moje Lietuvoje kairieji Lietuvos politikai ir intelektualai- kolaborantai nedaly-
vauja gedulinguose sovietinių nusikaltimų, tremčių paminėjimuose, 1941 m. 
Birželio sukilimo, žuvusių už Lietuvos laisvę partizanų laidotuvėse ir kituose 
bendruose renginiuose. Nematyti jų ir Ariogaloje, kasmetinėje politinių kali-
nių, tremtinių, laisvės kovų dalyvių „Su Lietuva širdy“ šventėje. Tuo Lietuva 
akivaizdžiai  skiriasi nuo kitų Europos valstybių, kuriose kairiųjų ir dešiniųjų 
požiūriai į laisvės kovas yra vieningi. Lietuvos socialdemokratai, kurių dau-
guma yra persikūniję iš komunistų ir kitų kairiųjų, abejinga pozicija išduoda 
ryškią politinę anomaliją, su kuria susigyveno ne tik platieji visuomenės 
sluoksniai, bet ir dalis intelektualų. Šitie sluoksniai ir mūsų elitas, norėdami 
išblukinti nusikalstamą Lietuvos komunistų veiklą formuoja jiems palankius 
vertinimus, kad „LKP CK ir tada dirbo Lietuvai“, komunistiniai nusikaltimai 
nelygintini nacistiniams, sovietmečiu Lietuva nesunyko, o suklestėjo. Kai 
kurie jų teigia, kad Lietuvos komunistų partijos iš vis nebuvo. Kai kurie va-
dovaujasi tik viena LLK Sąjūdžio deklaracijos formuluote, kad LKP buvo 
neteisinė. Kai kurie intelektualai siūlo, kad LKP nusikaltimų nagrinėjimą 
reikia perduoti istorikams ir kitiems mokslininkams. Tarptautinio Vilniaus vi-
suomeninio tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ ir jo tąsa po 15 
metų Seime konferencijoje tribunolo pirmininkas Vytautas Zabiela kalbėjo: 
Lietuva yra labiausiai nukentėjusi nuo raudonojo komunistinio  ir rudojo 
fašizmo šalis, neteko trečdalio savo gyventojų, brandžiausio savo geno-
fondo, buvo sunaikintos dvasinės žmonių vertybės. Jis priminė Tribunolo 
vieną iš nuosprendžio punktų – Komunistinių režimų komunistinės partijos 
yra  nusikalstamos ir represinės organizacijos. Nusikalstamos todėl, kad 
vadovavosi nusikalstama komunistine doktrina, kaip savo praktinio darbo 
teorine ir praktine programa, o represinės todėl, kad tiesiogiai planavo, or-
ganizavo ir vykdė nusikalstamus veiksmus, darydamos nusikaltimus taikai, 
karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, dėl kurių žuvo daugybė 
žmonių. Jis priminė, kad tribunolas įvertino ir kolaboravimo sąvoką. Mari-
onetinės vyriausybės, centrinės ir vietinės valdžios pareigūnai, valdininkai 
ir tarnautojai prievarta vertę piliečius paklusti okupantų pilietiniai valiai yra 
taip pat nusikalstami. Kolaboravimą suskirstė į tris aspektus: teisinį, politinį 
ir moralinį. Teisinis aspektas – tai kolaboranto veikla prieš savo valstybę, už 
kurią atsiranda ir baudžiamoji atsakomybė. Politinis aspektas – tai kolabo-
ranto sąmoningas, savanaudiškas siekis įgyvendinti savo tikslus okupanto 
pagalba. Moralinis aspektas – tai kolaboranto veiksmai pateisinti okupaciją.

  Prancūzijoje,  išsivadavus iš fašistinės okupacijos, iki 1951 m. teis-
muose buvo išnagrinėtos 127751 kolaborantų bylos, ir beveik 700 paskir-
ta mirties bausmė. Olandijoje mirties bausmė už kolaboravimą paskirta 
1545 asmenims, įvykdyta 40 asmenų. Lietuvoje kolaborantų nusikaltimai 
teismuose buvo nagrinėjami neleistinai ilgai, simboliškai nuteisti pavieniai 
asmenys, o dauguma jų pasitraukė pas savo globėjus. Vertinant visa for-
maliai, sovietų komunistų partijos narys, žinojęs partijos vedamą smurto 
ir nusikaltimų politiką- vien savo priklausimu yra kaltas prieš tautą ir jai 
atsakingas. Daugumą okupacinės Lietuvos LKP CK, VLKJS rajonų sekre-
torių ir jų bendražygių ilsisi amžinybėje. Likę gyvi veltui galvoja,kad juos 
liečianti praeitis bus užmiršta. Toks perdėtas optimizmas yra nepagrįstas. 
Nukentėjusių nuo sovietinio teroro žaizdos jų vaikams, vaikaičiams, patrio-
tinėms jėgoms taip greit neužgyja. Sutarimas ar dialogas tautoje ateina per 
teisingumą. Todėl tikiuosi, kad ateinantys rinkimai padarys savo korekcijas 
ir pasibaigs  tautos supriešinimas. 

Teisingumas nugalės. Lietuvos Komunistų partija kaip neteisinė, nusi-
kalstama, represinė organizacija bus Seime įvardinta ĮSTATYMU.  Tautoje 
išnyks priešprieša.  Lukiškių aikštėje bus pastatytas  didingas per amžius 
kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas. Atverkime vartus 
teisingumui. Išsivaduokime visi iš sovietinio mąstymo ir susitaikymo su bu-
vusiu blogiu. Kito kelio tautos santarvėje nėra. 

Mieli Bičiuliai,
Dėkoju visiems aktyviai dalyvavu-

siems asociacijos „Talka kalbai ir tau-
tai“ Tarybos susirinkime, kuris buvo 
rengiamas el. priemonėmis. Visi spren-
dimai priimti vienbalsiai.

***
Manau, kad yra svarbu ir toliau iš-

saugoti mūsų „Talką kalbai ir tautai“. 
Atsigręžiant atgal, matome, kad buvo-
me reikalingi Lietuvai: pavyko pristab-

dyti nelietuviškų asmenvardžių įrašų asmens dokumentuose 
bei įmonių pavadinimų registravimo ir kt. teisės aktų projektus, 
atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į lietuvių kalbos svarbą 
mūsų valstybei ir pan. Kuo ilgiau išlaikytas status quo, manau, 
eliminuos ir ateities riziką nepamatuotiems sumanymams pri-
taikyti nederančias nuostatas.

Lietuvių kalbai skiriame savo laiką, esame savanoriai. Vieni 
daugiau, kiti mažiau prisidedame, pagal galimybes. Ir tai yra 
gerai ir suprantama. Esame ir būsime reikalingi Lietuvai ir atei-
tyje.

Linkiu visiems stiprybės.                          
Gintaras Karosas

TALKA Kalbai ir Tautai Pirmininkas

Birželio 2 d. Seimo plenariniame posėdyje numatoma svarstyti Asmens ta-
patybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XI-
IIP-4391(2) (toliau – Projektas).

Primename, kad šiam įstatymui Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „Talka: 
už lietuvių valstybinę kalbą“ (toliau – TALKA) 2015 m., pasinaudojusi Lietuvos 
Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymo iniciatyvos teise bei konstituciniu įstatymu 
ir surinkusi bemaž 70 000 Lietuvos piliečių parašų, pateikė Seimui privaloma tvar-
ka svarstyti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3796. Šiuo projektu siūloma paso papildomų 
įrašų puslapyje arba tapatybės kortelės antroje pusėje leisti įrašyti piliečio pa-
geidavimu jo vardą ir pavardę ir „kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba 
perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą translitera-
vimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami nelotyniško pagrindo 
rašmenys)“.

Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol šios piliečių teiktos įstatymo pataisos nėra 
svarstytos Seime. Dabar, svarstant Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva teikiamą 
Projektą ir neįtraukus į svarstymą piliečių siūlomų pataisų, būtų brutaliai paminta 
bemaž 70 000 Lietuvos piliečių konstitucinė įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. 
Palaikydami Lietuvos piliečių siūlymą Seimo nariai kovo 17 d. įregistravo svars-
tymui teikiamo Projekto 5 straipsnio 5-osios dalies pataisą analogišką TALKOS 
teiktajai: 5. Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kal-
ba. lietuviškais rašmenimis, Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine 
kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis ir pagal tarimą. piliečio vardas (vardai) 
ir pavardė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka. Drauge su 
šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) 
ir pavardė gali būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba per-
rašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo 
sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami nelotyniško pagrindo raš-
menys). Šie užrašai kita kalba pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapy-
je, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje.“

Apgailestaujame, kad pagrindinis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ne-
pritarė šiai pataisai nepagrįstai remdamasis buvusio ministro pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus pateiktu praėjusios kadencijos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. 
nutarimu Nr. 397

Primename, kad Seimui svarstyti pateiktiems visuomenininkų siūlymams 
nelietuviškų asmenvardžių rašymo lotyniškais rašmenimis ne pagrindiniame, bet 
kituose dokumentų puslapiuose pritarė ne tik bemaž 70 tūkst. Lietuvos piliečių, 
pasirašiusių po Seimui TALKOS pateiktu įstatymo projektu (XIIP-3796), tačiau už 
tokius siūlymus pasisakė ir 2011 m. metais pas tuometinę Seimo pirmininkę Ireną 
Degutienę apsilankę Lenkijos intelektualai, jau tuomet drąsinę Seimą eiti būtent 
šiuo visiems priimtinu kompromisiniu keliu. Tokiam sprendimui pritarimą ne kartą 
viešai išsakė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Piliečių iniciatyvinės grupės „Talka: už lietuvių valstybinę kalbą“ nariai

Giname lietuvių kalbą



10  

mi Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dieną Vilniuje, Lu-
kiškių aikštėje padėjome gėlių, būsimo pa-
minklo žuvusiems kovotojams už Lietuvos 
laisvę vietoje. Čia yra įamžintos relikvijos 
iš įvairių kovų už Lietuvos laisvę vietų. La-
bai tikimės, kad kitais metais čia bus pasta-
tytas Vyčio paminklas. 

Tęsdami Pilietiškumo kelionę po Lie-
tuvą, nuvykome į Kauną, kur kartu Mo-
bilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo de-
partamento prie KAM atstovais padėjome 
vainiką prie Romui Kalantai skirto pamink-
lo „Aukos laukas“. Čia jau radome padėta 
gėlių – žmonės prisimena Romo auką, 
beveik prieš pusę šimtmečio tapusią pilie-
tinio pasipriešinimo okupacinei santvarkai 
simboliu. Pasimeldėme už jo sielą, prisimi-
nėme koks R.Kalantos susideginimas  buvo 
svarbus visai Lietuvai ir kaip jis išgąsdino 
atėjūnus. Nors buvo bandoma padaryti 
R.Kalantą psichiniu ligoniu, tačiau laisvės 
banga nuvilnijo per Lietuvą ir jos jau nebu-
vo galima sustabdyti... 

Vėliau nuvykome į  Kazlų Rūdą, nes 
tokią įsimintiną dieną buvo labai prasmin-
ga aplankyti vietas, kur žuvo ir palaidoti 
partizanai. Kazlų Rūdos apylinkėse žuvo 
labai daug partizanų. O su vienu partizanu 
Jonu Štreimikiu, kilusiu iš Kazlų Rūdos, 
mano tėtis partizanas Juozas Jakavonis-
Tigras viename gyvuliniame vagone buvo 
vežamas į Komsomolsko prie Amūro lage-
rius. Išsiskirdami jie palinkėjo vienas ki-
tam išlikti gyviems ir susitikti. Gaila, bet 
J.Štreimikis žuvo Magadane. Apie tai yra 
aprašyta J.Jakavonio knygą „Šalia mirties“, 
kurią įteikiau mieloms Kazlų Rūdos gyven-
tojoms Gintarei Narkevičiūtei ir Azitai Ma-
karevičienei, kurios pažįsta ir žino Štreimi-
kių šeimą ir mielai papasakojo mums apie 
šio krašto istorinius įvykius, apie Kazlų Rū-

dos apylinkėse vykusias kovas ir pastatytus 
paminklus. 

Prie paminklo žuvusiems partizanas 
padėjome gėlių puokštę ir uždegėme žva-
kutes. Šaunuoliai Kazlų Rūdos gyventojai, 
jog buvusią partizanų gatvę pavadino Lie-
tuvos partizanų gatve ir joje pastatė pamin-
klą. Labai norisi tikėti, kad Lietuvos parti-
zanų gatvė atsiras  ir Vilniuje. 

Kelionę tęsėme, nuvykdami į Mari-
jampolę. Čia pagerbėme Tauro apygardos 
žuvusius ginkluoto antisovietinio pasi-
priešinimo dalyvius. Ačiū Marijampolės 
savivaldybės tarybos nariams Kęstučiui 
Traškevičiui, Valdui Pileckiui, Jonui Bie-
liauskui, kurie mielai sutiko papasakoti ir 
palydėti į naująsias kapines prie paminklo, 
skirto Tauro apygardos partizanams, žu-
vusiems už Lietuvos laisvę 1944-1955 m. 
Padėjome gėlių ir uždegėme žvakutes, prie 
Marijampolėje  Tauro apygardos partiza-
nams pagerbti  pastatytų paminklų.  

Kaip gi būdamas Marijampolėje ne-
aplankysi Tauro apygardos partizanų ir 
tremties muziejaus, kuris buvo atidarytas 
dar 1993 metais., kurio įkūrimo didžiau-
sia iniciatorė ir pirmoji muziejaus vedėja 
buvo politinė kalinė Aldona Vilutienė. Ji 
paaukojo daug laiko, energijos, sveikatos, 
kad surinktų žuvusių partizanų pavardes, 
užrašytų informacija apie vykusias kovas, 
trėmimus.  Būdama jau  garbingo amžiaus, 
A.Vilutienė rūpinasi, kad būtų įamžintas 
kiekvienas kovotojas, už laisvę paaukojęs 
savo gyvybę. 

Aplankę muziejų buvome sužavėti... 
Pamačius čia surinktus eksponatus ir iš-
girdus įspūdingą muziejaus darbuotojo 
pasakojimą, tarsi nusikeli į tuos baisius 
laikus, kai kiekvieną dieną žūdavo šaunūs 
Lietuvos vyrai. Muziejuje yra dvi pagrin-
dinės ekspozicijos- ginkluotas pasiprieši-
nimas sovietinei okupacijai ir trėmimai. 
Esminiai partizaniškos muziejaus dalies 
eksponatai: partizanų uniformos, ginklai, 
asmeniniai laisvės kovotojų daiktai, do-
kumentai, prisiminimai, nuotraukos, o 
taip pat medžiaga apie priešo žiaurumus ir 
partizanų palaikų paieškas bei jų perlaido-
jimą po Atgimimo. Man labai įstrigo, jog 
muziejuje yra paviešintos ir stribų, ir KGB 
darbuotojų pavardės. Manau Lietuvos 
žmonės turi žinoti ne tik savo didvyrių pa-
vardes, tačiau ir tų, kurie vykdė Lietuvos 
žmonių genocidą. 

Tokios ekskursijos ypač reikalingos 
jaunimui, kad šis suprastų ir įsisąmonintų 
Lietuvos laisvės kainą, kad nenorėtų palikti 
Tėvynę, ieškodami užjūriuose tik baltes-
nės duonos ir kitokių materialinių gėrybių. 
Lietuvoje  labai reikalingos jaunos rankos, 
doros širdys, sąžiningi darbuotojai. Švie-
timo ministerija turi duoti pavedimą, kad 
visi vyresnių klasių moksleiviai nors vie-
ną kartą per metus aplankytų partizanų ir 
tremties muziejus, atstatytus bunkerius, su-
sitiktų su dar gyvais laisvės kovų dalyviais. 
Viena tokia pamoka pravesta prie bunkerio, 
muziejuje ar susitikus su gyvu anų laikų 
liudininku atstoja keliolika pamokų klasėje 

Angelė Jakavonytė
Kasmet trečiąjį gegužės mėnesio se-

kmadienį švenčiama Partizanų pagerbi-
mo, kariuomenės ir visuomenės vienybės 
diena. Šiais metais Marijampolės mieste 
planuota šventė neįvyko, dėl visą pasaulį 
užgriuvusios  koronaviruso pandemijos. 
Todėl šią dieną kiekvienas šventėme ne-
įprastai, pagal galimybes: vieni aplankė 
bunkerius, kiti uždegė žvakutes ant parti-
zanų kapų ar prie paminklų. Šventė turi ir 
dar vieną simbolinę reikšmę: gegužės 14-
oji yra ir mūsų laisvės deglo - Romo Ka-
lantos - žūties diena. 

Praėjus  dvidešimčiai  metų nuo par-
tizanų pasipriešinimo okupacijai, Kalan-
ta simboliškai pratęsė jų kovą, kad dar po 
dvidešimties metų Lietuva atkurtų savo 
nepriklausomybę. Šio jauno žmogaus auka  
pažadino ne tik Kauno patriotus, ji išjudi-
no visus susipratusius tautiečius atvirai ar 
slapčia kovoti už Lietuvos laisvę. Atėjūnai, 
išsigandę šios kovos, ėmė daryti kratas bu-
vusių partizanų namuose. Neišvengė tokios 
kratos ir mūsų šeima, tačiau tėtis žinojo, 
kad yra uoliai sekamas, todėl dar išlikusius 
partizanų laikraščio „Laisvės varpas“ la-
pus paslėpė dar giliau. Nieko nepešė uolieji 
Kremliaus tarnai. Ši  dvasia buvo tvirtesnė 
už atėjūnų ginklus ir propagandą, nors jie 
uoliai stengėsi įbrukti į žmonių smegenis 
savo ideologiją. Lietuvos žmonių nusitei-
kimo prieš okupantus ir lietuviškus jų pa-
kalikus, laisvės troškimo niekas negalėjo 
sustabdyti. 

Pilietinio pasipriešinimo dieną Ne-
vyriausybinių organizacijų, padedančių 
stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus 
atstovai (priklauso virš 20 patriotinių orga-
nizacijų) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio 
pasipriešinimo departamento prie Krašto 
apsaugos ministerijos atstovais paminėda-

Prasminga ir įspūdinga diena
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ir suteikia galimybę pajusti to meto įvykių 
realybę ir susimąstyti apie jų svarbą šian-
dieninei Lietuvai.

Nevyriausybinės organizacijos, pade-
dančios stiprinti Lietuvos gynybinius pajė-
gumus  kartu su Mobilizacijos ir pilietinio 
pasipriešinimo departamentu prie KAM 
į Suvalkiją nuvykome dar ir su kita kilnia 
misija.  Artėjant Tėvo dienai, partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienai nusprendė padėti skurs-
tančių šeimų vaikams. Euras prie euro ir 
surinkome 1 500 EURŲ už juos nupirkome 
92 vaikams maisto produktus: 65 vaikams 
Kazlų Rūdoje (Kazlų Rūdos, Jankų, Bago-
tosios, Plutiškių vaikų dienos centrams) - 
direktorė Onutė Paplauskienė ir 23 vaikams 
Marijampolėje (VšĮ Degučių vaikų dienos 
centrui) - vadovė Ramutė Lepšienė. Taip 
pat dviems vaikams Vilniuje ir  dviems 
vaikams Druskininkuose, kurių proseneliai 
buvo partizanai.

Kokia šilumą širdyje pajunti, kai matai 
dėkingas vaikų, tėvų ir vadovų akis.  Su 
savo artimu dalinimasis savo širdžių šiluma 
ir tuo, ką turime, mūsų pilietiškumui sutei-
kia daugiau gyvybės ir prasmės. Miela, kad 
surėmę pečius galime palengvinti gyveni-
mą tiems, kuriems šiuo metu sunkiausia. 
Vaikai mums įteikė savo padarytus mielus 
patriotinius darbelius. Pabuvę šiuose vaikų 
dienos centruose, pabendravę su vadovais 
ir vaikais supratome, jog vaikai yra ugdo-
mi patriotine dvasia. Labai tikime, jog šie 
vaikai bus puikūs Lietuvos šauliai, kariai, 
Tėvynės patriotai... 

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienos proga, kartu 
su tėveliu partizanu Juozu Jakavoniu -Tigru 
padėjome gėlių ir pasimeldėme prie parti-
zanų vado Jono Žemaičio-Vytauto pamin-
klo, kuris yra ir simbolinis jo kapelis, nes 
nežinia kur jį užkasė Maskvoje ar sudegino 
žiaurūs atėjūnai. Taip pat padėjome gėlių, 
uždegėme žvakutes ir pasimeldėme prie 
Adolfo Ramanausko-Vanago, buvusio Ti-
gro bendražygio kapo. Taip pat ir prie An-
tano Kraujalio-Siaubūno kapo.

Išeidamas iš kapų tėtis pasakė „Kas 
žino, ar galėsiu dar kada čia juos aplanky-
ti. Kažin ar bus surasti palaikai ir ar galė-
siu pasimelsti, uždegti žvakutę  prie Pietų 
Lietuvos partizanų vado, mano puikaus 
bendražygio Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 
kapo. Mūsų gretos vis retėja, gerai, kad jau-
nimas vis labiau vertina mūsų kovas“.

Lietuva per šimtmečius turėjo daug 
savo didvyrių. Sovietmetyje dėta daug 
pastangų ištrinti tautos atmintį. Norėta, 
kad jos neliktų ir naujos kartos atmintyje.  
Džiugina vis dažniau visuomenei  atverčia-
mi tie istorijos puslapiai, kurie mokslininkų 
istorikų vadinami naujųjų laikų  Lietuvos 
istorija. Visų pirma tai pokario Lietuvos 
partizanų-laisvės kovotojų pasipriešinimo 
sovietinei okupacijai laikotarpis. Jaunimas 
atranda vis naujas asmenybes, kurios buvo 
padengtos laiko dulkių klodais, nes oku-
pantai norėjo, kad pilkoji užmarštis užklotų 
mūsų atmintį... 

Gegužės 14-oji - Pilietinio pasipriešinimo diena

1972 m.  gegužės 14 dieną devyniolikmetis jaunuolis iš Vilijampolės Romas Kalanta 
Kauno sode prie Muzikinio teatro apsipylė benzinu ir sušukęs „Laisvę Lietuvai!“, užside-
gė. R.Kalanta ligoninėje mirė. Jo susideginimas sukėlė SSRS Komunistų partijos ir KGB 
pareigūnų paniką, todėl sovietų saugumas paskubėjo R.Kalantą slapta palaidoti anksčiau 
paskelbto laiko. Susirinkę į laidotuves miestiečiai pasipiktino sovietinės valdžios savivale 
ir todėl prasidėjo masinės eitynės, kuriose buvo skanduojami patriotiniai šūkiai. Kaune 
masinės demonstracijos, smurtas ir areštai truko keletą dienų. Neramumai nuslopinti tik 
1972 gegužės 19 dieną. Iš daugiau kaip 3 tūkst. aktyvių protestų dalyvių buvo suimta apie 
400 žmonių.

2020 m. gegužės 14 d. prie R.Kalantos skirto paminklo „Aukos laukas“ Laisvės alė-
joje pagerbti laisvės kovotojo atminimo, susirinko kauniečiai, taip pat Mobilizacijos ir 
pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM atstovai, Nevyriausybinių organizaci-
jų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos 
(NOKT) pirmininkė Angelė Jakavonytė, Lietuvos skautų kapelionas, Kauno Šv. Jurgio 
konvento gvardijonas – kun. teol. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM, to meto įvykių da-
lyviai, svečiai. 

Dr. Raimundas Kaminskas
Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį. Vilnius 2019, 92 p.

Liūdininko prierašas
Paleistas iš armijos 1972 m. sausio mėnesį 

įsidarbinau LSSR sveikatos ministerijoje tiekimo 
agentu (juk studijos Dailės institute prasidės tik 
spalio 1 d.). Dariau ką liepė kanceliarijos vado-
vas: atveždavau raštų pundus, popierių, nuvež-
davau laiškus, surinkdavau baldus, taisiau duris. 

1972 m.  gegužės 15 dieną atvažiavo gydy-
toja iš Kauno ir tyliai pranešė, kad Kaune nera-
mumai. Norėjau su draugais nuvykti aplankyti 
giminių Kaune, bet 4 d. nevažiavo traukiniai tarp 
Vilniaus ir Kauno (matyt, bijojo, kad atvyks vil-
niečiai). Per „balsus“ išgirdau, kad susidegino 
jaunuolis, jog per laidotuves kilo demonstracijos. 

Buvo atsiųsti desantininkai iš Kazlų Rūdos, su-
gužėjo „draugai“ iš Maskvos. Milicininkai, desan-
tininkai, lazdomis mušė demonstracijų dalyvius 
ir praeivius. Sklido kalbos, kad suinta apie 800 
lietuvių, kuriuos sugrūdo į 9-tą fortą.

Vėliau sužinojau, kad už dalyvavimą ir kovą 
su „organais“, mano pusbrolis Algimantas Ruzgys 
(jo tėtis Algimantas Ruzgys buvo 1954 m. Norils-
ko sukilimo lietuvių štabo vadas) yra nuteistas 
4-iems metams kalėjimo. O iš R.Kalantos giminių, 
draugų kėgėbistai surinko Romo atvaizdus...

Gediminas Ruzgys
Laisvės kovų dalyvis
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Prieš 82 metus gegužės 23 d. sovietų teroristų buvo nužudytas plk. Eugenas Konovalecas 
(ukr. Євген Коновалець 1891– 1938) – žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrai-
nos liaudies respublikos armijos vadas, Lietuvos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 

1938 m. gegužės 23 d. vienoje Roterdamo (Nyderlandai) kavinėje E.Konovalecas susitiko 
su jau kelerius metus pažįstamu Pavelu Sudoplatovu (1907- 1996), kuris pasirodė esąs kadri-
nis sovietų saugumietis. Pastarasis perdavė E.Konovalecui dovanų saldainių dėžutę su joje 
įmontuotu sprogstamu įtaisu. E. Konovalecui išėjus į gatvę, nugriaudėjo jį sutaršęs galingas 
sprogimas. E.Konovalecas palaidotas Roterdame, Crooswijk kapinėse, jo laidotuvės organi-
zavo Lietuvos generalinis konsulas Nyderlanduose P. Pennas. Eugeno Konovaleco mirties 
diena Ukrainoje švenčiama kaip Didvyrių diena.

1928 m. gegužės 14-18 d. plk. Eugenas Konovalecas su kitais UKO atstovai lankėsi Lie-
tuvoje, dalyvavo atidengiant Laisvės paminklą Kaune, kituose renginiuose Lietuvos Ne-
priklausomybės 10-mečiui pažymėti. Susitiko su Lietuvos valdžios atstovais bei Lietuvos 
šaulių sąjungos  vadovais. Jį už tautinę veiklą persekiojo ir SSRS ir Lenkija, todėl Eugenas 
suprato lietuvių jausmus dėl bjaurios polonizacijos Lenkijos okupuotoje Lietuvos dalyje.

1929 m. E.Konovalecui buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Jis turėjo du lietuviškus pasus; 
vieną tikrąja pavarde, kitą kaip Jozefas Novakas. Su antruoju pasu jis dažniausiai keliauda-
vo po užsienį. Lietuva finansiškai rėmė 1929–1934 metais Kaune spausdinamą ukrainiečių 
tautininkų sąjūdžio oficialių leidinių „Surma“ („Trimitas“) ir „Rozbudova naciji“ („Tautos 
plėtra“).

2012 m. gruodžio 5 d. Kaune buvo įamžintas plk. E.Konovaleco atminimas atidengiant  
memorialinę lentą ant pastato  Laisvės alėjoje  Nr. 34.

Š. m. gegužės 23 d. Kauno ukrainiečių bendrijos, Sąjūdžio, Šaulių bei LLKS atstovai 
paminėjo ukrainiečių tautos didvyrio žūties dieną.

VARPO žinios

Eugenas Konovalecas – Didvyrių dienos simbolis

Eugenas Konovalecas –Lietuvos žurnalistų są jungos narys

Komunistų ir komjaunuolių pėdsakai Kaune (1918-1991)

Ekskursijų tikslas sudominti miestiečius su 
politinės istorijos raidos ypatybėmis bei padari-
niais Kaune XX a., miesto kultūros-istorijos pa-
veldui, atskleisti jo vertybes ir ugdyti miestiečių 
patriotinį-pilietinį sąmoningumą. 

Pastebėtina, kad  komunizmas – tai teorinė ir 
praktinė politinio bei ekonominio gyvenimo ideo-
logija, grindžiama utopine idėja, kad kapitalizmą 
galima revoliuciniu būdu pakeisti visuomenine 
santvarka, kurioje nėra privačios nuosavybės, 
materialinio intereso, religijos, valstybės, darbo 
pasiskirstymo ar socialinės nelygybės.  

Kalbant apie komunistinės minties pritaiky-
mą praktikoje, svarbiausiu laikytinas Vladimiras 

Leninas (1870-1924), kuris rėmėsi  K.Markso 
idėjomis. V.Leninas žaidė žmonių emocijomis, 
stengėsi, gąsdinti žmones – jis siekė ne įvesti 
teisingumą, bet sukurti paklusnią visuomenę. 

Sovietų Rusijos finansuojama ir valdoma 
Lietuvos komunistų partija buvo įkurta Vilniuje 
1918 m. savo programoje įsipareigojo ištikimai 
laikytis Rusijos komunistų partijos (bolševikų) 
programos ir taktikos bei vadovauti taip vadina-
mam „Lietuvos revoliuciniam darbininkų judėji-
mui“. LKP ir komjaunimas nuo pat įsikūrimo buvo 
klusni Rusijos bolševikų nurodymų vykdytoja bei  
slapta finansuojama iš SSRS.

Raimundas Kaminskas

2020 m. birželio – rugpjūčio mėn. yra planuojamas ekskursijų 
ciklas, kurios tema „Komunistų ir komjaunuolių pėdsakai Kaune 
(1918-1991): Interesai, socialiniai tinklai ir nusikaltomai“.

Iš New YorkTimes 1940 m. liepos 28 d.
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Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Naujienoje, 
Krosnos valsčiuje, Marijampolės apskrityje  ūkininkų šeimoje. 
Nuo 1936 m. mokėsi Naujienos ir Krosnos pradžios mokyklo-
je, Kalvarijos gimnazijoje. 1948 m. įstojo į Kauno kunigų semi-
nariją. 

1956 m. KGB agentas „Beržas“ savo pranešime teigė, kad 
kunigas Zdebskis tvirtas žmogus, tik nuo gimimo negirdi viena 
ausimi, gabus, žino vokiečių, rusų, prancūzų kalbas. Į politiką 
nesikiša, pagrindinis jo uždavinys – mokslas. Kunigas giliai ti-
kintis, turi stiprią valią ir labai paprastas... Pažymima, kad pra-
nešimas paimtas norint išanalizuoti Zdebskį ir kitus akademinio 
kurso klausytojus. 

Kunigas Juozas Zdebskis, vienas šviesiausių ir tauriausių XX 
a. lietuvių, dar besimokydamas Kalvarijos gimnazijoje, subū-
rė pogrindinį katalikišką jaunimo būrelį. 1953 m. baigė Kauno 
kunigų seminariją. Kunigas nuolat keliavo po Lietuvą rinkdamas 
protesto parašus, lankydavo katalikus. Be to, ragino jaunimą gie-
doti tuo metu uždraustą „Tautišką giesmę“, dainuodavo kartu su 
jais patriotines dainas. Tikėjimu besidomintiems gyventojams 
vedė slaptas rekolekcijas. Rinko medžiagą ir platino Katalikų 
bažnyčios kroniką. Kun. Juozas Zdebskis patyrė daug persekio-
jimų, kankinimų. 1964 m. už vaikų katekizaciją buvo suimtas 
ir nuteistas vienerius metus kalėti. Kalėjo Lukiškių kalėjime ir 
Rasų gatvės Vilniuje pataisos darbų kolonijoje. 1969 m. sovietų 
valdžios iniciatyva iš jo laikinai atimtas kunigo pažymėjimas. 
Tuomet su Sigitu Tamkevičiumi įsidarbino melioratoriumi Prie-
nuose. 1971-04-20 KGB kun. J. Zdebskiui pradėjo operatyvinio 
ištyrimo bylą Nr. 50 pagal „religine dogmatika maskuojamos an-
tisovietinės agitacijos ir propagandos“ kategoriją. 1971 m. liepą 
sudaryta komisija tyrė ir nustatė, kad kun. J. Zdebskis kateki-
zuoja vaikus. Liepos 16 d. komisija atvyko į bažnyčią, tikėjimo 
pamoka buvo nufotografuota, surašytos visų pavardės, sudarytas 
specialus aktas, kurio kun. J. Zdebskis nepasirašė. Jis vėl buvo 
suimtas už vaikų katekizavimą. Vienerius metus kalėjo Lukiškių 
kalėjime ir Pravieniškių bendrojo režimo pataisos darbų koloni-
joje. [1]

Nuo 1969 m. kaip misionierius aplankė Pavolgio vokie-
čius, Altajaus kraštą, Armėniją, Gruziją, Kazachstaną, taip pat 
lietuvius tremtinius ir politinius kalinius. Jo kelionėse, teismuo-
se, susitikimuose surinktos žinios buvo spausdinamos „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikoje“, prie kurios leidimo jis ir pats ak-
tyviai prisidėjo. 1978 m. kartu su kitais kunigais Alfonsu Sva-
rinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincu Vėlavičiu-
mi įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK), 
pasirašė daugumą jo dokumentų, adresuotų įvairioms tarptauti-
nėms organizacijoms ir sovietų valdžios institucijoms.

1976 m. Lazdijų dekanato 5 kunigai parašė pareiškimą vys-
kupui L. Poviloniui, kuriame teigė, kad „kovo 10 d. Šlavantų kle-
bonas kun. J. Zdebskis Vilniuje buvo milicijos organų sulaikytas 
ir, pasitelkus medicinos darbuotojų komisiją, apkaltintas esą gir-
tas vairavęs automašiną. Kadangi J. Zdebskis yra visur žinomas 
kaip griežtas abstinentas ir kovotojas su girtavimu, šiame įvykyje 
tegalima įžiūrėti tik gerai apgalvotą pasikėsinimą prieš kunigo 
autoritetą. Niekas negali užtikrinti, kad pavykus šiam bandymui, 
kuris nors iš mūsų nebūsime panašiai apkaltinti vagyste, ištvirka-
vimu ar kitokiais nusikaltimais. 

LSSR KGB aktyviai persekiojo J. Zdebskį: archyvų duome-
nimis, jį sekė per 115 agentų. Dėl nepalaužiamo ir tiesaus būdo 
KGB dokumentuose kunigas buvo įvardijamas „Nagliec“ (Aki-
plėša) slapyvardžiu  jo sekimo dokumentuose figūruoja ir kitas 
slapyvardis „Zdenek“. 1980 m., panaudojus „spec. priemonę“, 
jis buvo nudegintas cheminėmis medžiagomis dėl to KGB vertė 
gydytojus žaizdas nurodyti esant venerinių ligų kilmės – taip su-
teršti jo garbingą vardą.

LSSR KGB nustatė, kad kunigas užmezgė ryšius su dauge-

Kunigas Juozas Zdebskis – kovotojas už tiesą
liu aktyvių nacionalistų, to-
kių kaip Petronis, Plumpa ir 
Stašaitis, kurie vėliau buvo 
nuteisti už labai pavojingus 
valstybinius nusikaltimus, ir 
drauge su jais nelegaliai ga-
mino ir platino religinę bei 
kitokią ideologiškai žalingą 
literatūrą. 

Sovietinėje žiniasklaidoje 
buvo neobjektyviai vertina-
mi susiję su religija įvykiai 
bei asmenys, viešajame gy-
venime buvo formuojamas 
tikinčiojo kaip neišsilavinusio 
ir nepilnaverčio asmens įvaizdis. Sovietinė spauda, stengdamasi 
sumenkinti kun. J. Zdebskio bei kitų dvasininkų autoritetą, pu-
blikuodavo juos niekinančius ir smerkiančius straipsnius. Daž-
niausiai tokias publikacijas užsakydavo arba paruošdavo LSSR 
KGB pareigūnai.

1980 m. rudenį kun. J. Zdebskio vairuojamas automobilis, 
kuriuo dar važiavo N. Sadūnaitė, A. Raškinis su mažamečiais 
vaikais ir dvi moterys, vyko į Kauną. Kun. J. Zdebskio automo-
bilis pavijo sunkvežimį ir ruošėsi jį aplenkti. Sunkvežimis nero-
dydamas posūkio signalo, staiga pasuko kairėn, ir užtvėręs kelią 
sustojo skersai greitkelio. Kun. J. Zdebskio stabdomas automo-
bilis apsisuko keletą kartų. Kunigui išlipus, priėjus prie sunkve-
žimio ir atidarius jo kabinos duris bei paklausus vairuotojo, ką 
šis sumanęs, pastarasis nusikvatojo. N. Sadūnaitės įsitikinimu, 
tai buvo ne pirmą kartą kun. J. Zdebskiui KGB suorganizuota 
avarinė situacija. 

 Sovietų sąjungos agentūra TASS, informuodama užsienį, 
pateikė avarijos versiją: „J. Zdebskio „Žiguliai“, vairuojami A. 
Sabaliausko, lenkė automobilį ir, išvažiavę į kairę kelio pusę, 
susidūrė su pienovežiu. Avarijos metu buvo mirtinai sužalotas 
J. Zdebskis, vairuotojas Algis Sabaliauskas ir keleivė, kurios 
pavardė negarsinama. R. Žemaitis nuvežtas į ligoninę. Pienove-
žio vairuotojas nesunkiai sužeistas, nugabentas į ligoninę“. Nei 
vienu atveju nebuvo paminėta pienovežio vairuotojo pavardė, 
nenurodomi automobilio valstybiniai numeriai, kai tuo tarpu šis 
automobilis galėjo būti avarijos priežastis, o vairuotojas – įvykio 
liudytojas. Kaip rašoma LKB Kronikoje, „kun. B. Laurinavi-
čiaus pastūmimas po sunkvežimio ratais, sadistiški kunigų L. 
Šapokos ir Mažeikos nužudymai, Lietuvos Helsinkio grupės 
likvidavimas, pastangos bet kokia kaina sunaikinti TTGKK, 
nuolatiniai saugumo išpuoliai prieš kun. J.Zdebskį leidžia da-
ryti prielaidą, kad ši avarija nebuvo atsitiktinė, bet rūpestingai 
suplanuotas ir įvykdytas smurtas“ 

1986 m. vasario 5 d.  Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai-Eišiš-
kės, ties posūkiu į Valkininkus, įvyko avarija, kurios metu susi-
dūrė automobilis „Žiguliai“ ir pienovežis GAZ-53. Avarijos metu 
žuvo lengvuoju automobiliu važiavęs kunigas J. Zdebskis.

Kun. J. Zdebskis aktyviai dalyvavo pogrindinėje veikloje, ir 
1985 metų balandį KGB sukūrė naują jo sekimo ir šantažavimo 
planą. Kaip tik tada kun. J. Zdebskis jau buvo pradėjęs dirbti 
Rudaminoje. Bėgo laikas ir nenumaldomai artėjo kunigo žūties 
valanda. 1986-02-05 apie 13–14 val. 30 min. kelio Varėna – Eišiš-
kės susikirtimo su keliu Eišiškės – Valkininkai zonoje susidūrė 
lengvasis automobilis ir pienovežis. Lengvajame automobilyje 
važiavo: kun. J. Zdebskis, A. Sabaliauskas, D. Čeikaitė ir R. Že-
maitis. 1986-02-06, kitą dieną po avarijos, LSSR KGB 5 tarn. 3 
sk. parengė ir, komiteto pirmininkui pasirašius, išsiuntė į Mas-
kvą SSRS KGB 5 vald. viršininkui J. Abramovui šifrotelegramą 
Nr. 1026, kurioje pranešė: ,,1986 m. vasario 5 d. 14 val. 30 min. 
Lietuvos TSR Šalčininkų rajono teritorijoje automobilių avarijos 

Kunigas Juozas Zdebskis
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LIETUVIŲ  TAUTA
- prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos 

valstybę,, 
- jos teisinius pamatus grindusi Lietu-

vos Statutais ir Lietuvos Respublikos Kons-
titucijomis,

- šimtmečiais atkakliai gynusi  savo 
laisvę ir nepriklausomybę,

- išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, 
raštą ir papročius,

- įkūnydama prigimtinę žmogaus ir 
Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo 
tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje 
Lietuvos valstybėje,

- puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę 
santarvę.

- Siekdama atviros, teisingos, darnios 
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, 
puoselėja tolimesnį jos  narių klestėjimą.

TAUTYBĖ 
Žmogaus priklausymas kuriai nors tau-

tai ar nacijai. Tautybę dažniausiai lemia 
asmens kilmė. Skirtingų tautybių tėvų vai-
kas gali save tapatinti su kuria nors viena 
jų arba abiem.  Tautybė yra demografinis 
duomuo gali būti nurodomas asmens do-
kumentuose, kai kur – privalomai. Tautybė 
gali lemti pilietybės suteikimą. 1948 m. Vi-
suotinėje žmogaus teisių deklaracijoje skel-
biama , kad kiekvienas žmogus turi  teisę į 
tautybę ir teisę ją pakeisti kita.

TAUTIŠKUMAS VALSTYBĖJE
Žmonių etninė kultūrinė bendrija, ku-

rios narius dažniausiai sieja bendra kalba, 
religija, istorinė praeitis, ekonominis gyve-
nimas, gyvenamoji teritorija. Tai nuo seno 
egzistuojantis  natūralus reiškinys iš kartos 
į kartą perduodantis tradicijas, kaip taisyklė 

Tauta, tautybė, 
tautiškumas 
valstybėje,
pilietybė, 
pilietiškumas
Petras Girdzijauskas 
Laisvės kovų dalyvis Tauta pradėjo kurtis gentinių sąjungų 

konsolidacijos pirmajame etape. Gentys 
maišėsi, ankstesnius kraujo giminystės ry-
šius keitė teritoriniai. Pirmosios tautos (se-
noji egiptiečių, senoji graikų ) atsirado ver-
govinės santvarkos metu. Europoje tautos 
susiformavo feodalizmo laikotarpiu. Azijos 
ir Afrikos šalys-pasibaigus  kolonializmui. 
Pav. lenkų tauta susiformavo iš  polianų, 
vyslėnų ir kitų vakarų slavų genčių, arba iš 
įvairiakalbių genčių, kurios susimaišė vie-
noms nukariavus kitas (pav. prancūzų – iš 
keltų, frankų, vest gotų, burgundų ir kitų 
genčių.)

Lietuvių tauta ir valstybė susiformavo 
bendra kilme, kalba istorija ir teritorija su-
sijusių baltų genčių grupės. 

PILIETYBĖ, PILIETIŠKUMAS 
Žmogaus nuolatinis teisinis ryšys su 

valstybe yra pilietybė. Pilietybė yra neats-
kiriamas valstybės suvereniteto atributas 
ir svarbi demokratijos garantija, kuri nu-
mato kiekvieno šalies piliečio dalyvavimą 
šalies valdyme, jo teisių ir teisių interesų 
apsaugą. Valstybės ir piliečio ryšys yra 
abipusis: valstybė garantuoja savo pilie-
čiams visas įstatymų nustatytas piliečių 
teises ir laisves su sąlyga, kad jie vykdys 
nustatytas piliečių pareigas. Šis piliečio 
įsipareigojimas valstybei, laikytinas pa-
grindiniu pilietiškumo požymiu. Tarpu-
kario Lietuvoje pagrindiniu pilietiškumo 
požymiu buvo laikomas patriotizmas, 
pasireiškiantis per meilę šeimai, Tėvynei 
savajai religijai. Amžių bėgyje, kaip mato-
me, šios sampratos kinta. 

suformuojantis tau-
tą ir valstybę. Šiuo 
atveju natūraliai 
susiformuoja tautiš-
kumas valstybėje.

metu susidūrus lengvajam automobiliui 
,,Žiguliai‘‘ su sunkvežimiu (pienovežiu) 
GAZ-53, žuvo DOR objektas „Nagliec“ – 
vienas iš kūrėjų ir buvęs narys vadinamojo 
,,Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komi-
teto‘‘, kunigas reakcionierius – Zdebskis 
Juozas, Vinco s., g. 1929 m., Lazdijų rajo-
no Rudaminos parapijos klebonas. Drauge 
su juo žuvo lengvojo automobilio kelei-
viai – Sabaliauskas A. ir Čeikaitė D. , o 
Žemaitis Romualdas Vladas, Vlado s., g. 
1938 m. paguldytas į Šalčininkų ligoninę. 
VAI preliminariais duomenimis, avarijos 
kaltininkas yra ,,Žigulių‘‘ vairuotojas – 
Sabaliauskas A., kuris viršijo greitį, ne-
suvaldė automobilio, išvažiavo į priešingą 
judėjimo juostą ir kaktomuša susidūrė su 
pienovežiu‘‘.

1986 m. kovo 25 d. Varėnos r. prokuro-
ras jaun. justicijos patarėjas A. Paulauskas, 
atlikęs parengtinį tardymą baudžiamojoje 
byloje, nustatė: „1986 m. vasario 5 d. apie 
14 val. keliu Eišiškės – Varėna važiavo 
automašina GAZ-53 Nr. 84-92 LLU pie-
novežis, kurį vairavo Vilniaus pieno kom-
binato Eišiškių kolonos vairuotojas Kukis 
F. Priešais automašiną GAZ-53 keliu Va-
rėna – Eišiškės link Eišiškių miesto va-
žiavo automobilis VAZ-2106 Nr. E 77-05 
LI, priklausantis Zdebskiui Juozui, Vinco, 
Lazdijų raj. Rudaminos katalikų bažnyčios 
klebonui. Šį automobilį vairavo Sabaliaus-
kas A., kartu važiavo automobilio savinin-
kas J. Zdebskis, Čeikaitė D. ir Žemaitis 
R. Kelio Varėna – Eišiškės susikirtimo su 
keliu Eišiškės – Valkininkai zonoje A. Sa-
baliauskas, sukdamas į dešinę, išvažiavo į 
priešais jį važiavusio automobilio GAZ-53 
judėjimo juostą ir 6,5 km nuo Eišiškių su-
sidūrė su juo. Autoįvykio metu žuvo auto-
mobilyje VAZ-2106 važiavę J. Zdebskis ir 
D. Čeikaitė, nuo gautų sužalojimų tą pačią 
dieną ligoninėje mirė A. Sabaliauskas, R. 
Žemaitis sužeistas ir paguldytas į ligoni-
nę. Apklausus šioje byloje liudytoju Kukį 
Feliksą, jis parodė, kad važiavo 50 km per 
val. greičiu. Maždaug 6,5 km nuo Eišiškių, 
netoli kelio Varėna – Eišiškės susikirtimo 
su keliu Eišiškės – Valkininkai zonos jis 
pastebėjo atvažiuojančią nuo Varėnos m. 
automašiną VAZ-„Žiguliai“...

VARPO žinios
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Seniausias Lietuvos ženklas VYTIS

Koks ženklas įamžina Tautos kovą už Laisvę ir Lietuvos ateitį? Kas yra kertinis akmuo, vie-
nijantis Didingą Praeitį su Lietuvos ateitimi? VYTIS! O Lukiškių aikštė – geriausia vieta kertiniam 
akmeniui – tuščia. O juk tai irgi ženklas. Ženklas bestuburei valdžiai, ne vienijančiai, o suprieši-
nančiai Tautą. Tai grėsmingas vandalų su kūjais ženklas, naikinantiems atminimo lentas ir kei-
čiantiems gatvių pavadinimus. Norėtusi, kad tokie klausimai būtų svarstomi ir sprendimai būtų 
priimami teisme, o ne uždaruose kabinetuose pagal neostalinistų ar pseudoliberalų įgeidžius.

Koks seniausias Lietuvos ženklas gyvas iki šių dienų? Koks ženklas sujungia praeitį ir da-
bartį, vienija visus piliečius ir stiprina Lietuvos valstybės pamatus? Lietuvai, tokiu valstybingumo 
ženklas, suverenios ir nepriklausomos Lietuvos, nuo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės laikų iki 
šių dienų yra Vyčio atvaizdas. Kai kas pasakys, kad Tautos savimonė nesvarbi, o valstybė gali 
sėkmingai būti valdoma valdininkėlių, praradusių atmintį apie protėvius. Juk itin sunku okupuoti 
Tautą su tokia didinga istorija, tuo labiau, kad kaimyninės šalys labai mėgo save įvardinti Trečią ja 
Roma ar Trečiuoju Reichu. Ženklas Vytis labai trukdė parklupdyti lietuvius, nors nuolat yra 
užsienio istorikų, garsiai tvirtinančių, kad lietuviai neverti didžiuotis savo praeitimi. Niekas nesi-
keičia – ir anksčiau, ir dabar nepriklausomos Lietuvos priešai nuolat juodina mūsų praeitį.

Pagal šiuolaikinį supratimą ir vertinimą Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo daugiatautė ir 
multikultūrinė. Vytis, kaip tautas vienijantis ir jas ginantis simbolis yra mylimas ir gerbiamas ukrai-
niečių, gudų, lenkų, čekų, slovakų, vengrų! Vytis, kaip Gediminaičių dinastijos herbas senai tapo 
garbės ir pripažinimo ženklas kitoms šalims. 

Lietuviškam Vyčiui skiriamos žinomų poetų eilės iš daugelio skirtingų šalių, pavyzdžiui, eilu-
tės gudų poeto-klasiko Maksimo Bogdanovičiaus parašytos 1915 metais:

Senovinio lietuviško Vyčio / Nesudaužyt, nesustabdyt, nesulaikyt!
Lietuvos Vytis kultūrine reikšme jau senai peržengė heraldikos rėmus. Tai kodėl mes drovi-

mės savo protėvių didingos praeities ir palikimo, ir pastatyti paminklą Lietuvos Vyčiui sostinės 
centre, kad sujungtų senojo miesto šlovingą praeitį su ateitį mūsų valstybės ateitį lemiančiu Sei-
mu, jo postamente patalpinti visus herbus ir literatūrines citatas, įkvėptas Vyčio didybės.

Mes nežinom kaip buvo vadinamas Vytis jo atsiradimo metu. Pirmuosiuose metraščiuose 
tik užsimenama apie jo vaizdą ir skirtingas jo spalvinimus. Vyčio pavadinimas atsirado gerokai 
vėliau. 

Kas užtikrina šalies vystymąsi ir klestėjimą – piliečių vienybė. O bet koks „paminklų karas“ 
– net ir liudijantis atsinaujinimą, sukelia vaidus visuomenėje, o ne sutarimą. Istorija su mūsų Lu-
kiškių aikšte – kurioje kažkada stovėjo okupacinės valdžios stabas, o šalimais siautėjo KGB tai 
atspindi.

Lietuvių kraujas jau nuplautas, stabas nuverstas, tačiau yra kas ir toliau kursto nesantaiką 
visuomenėje, iškraipo mūsų istoriją. Lietuviškas Vytis gąsdina tik stiprios ir nepriklausomos 
Lietuvos priešus. Tai simbolis, išreiškiantis tautų vienybę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
nepriklausomybę ir pasirengimą ginti savo laisvę, bei keliantis baimę tiems, kurie nekenčia mūsų 
didingos praeities ir nelinki mums šviesaus rytojaus. Tai reiškia, kad Vytis ir šiandien atlieka 
savo paskirtį – įspėja priešus. Daug amžių prieš tai, šiam tikslui jis buvo sukurtas, kaip įspėjimas 
priešams ir palaikantis draugus. Šiandien Vytis kaip lakmusas leidžia atskirti draugus nuo 
priešų!

2017 m. kovo mėnesį „Vilmorus“ agentūra savo iniciatyva atliko apklausą, kaip visuomenė 
vertintų Vyčio paminklo pastatymą sostinės Lukiškių aikštėje. Reprezentatyvios apklau-
sos rezultatai (apklausta 1,002 asmenys) sugriovė „modernistų“ pasaką – esą simboliai reika-
lingi tik nueinančiai kartai, senukams. Pasirodo, už Vytį pasisako 86,4 procento moksleivių ir 
studentų, 81,4 proc. asmenų su aukštuoju išsilavinimu.

Kartu buvo sugriauta ir kita pasaka – kad Vytis reikalingas tik kurios nors politinės pakraipos 
rėmėjams: gegužės 2 dieną atitinkamą rezoliuciją, kad Lukiškių aikštėje turi būti pastatytas 
Lietuvą reprezentuojantis Vyčio paminklas priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Už pamin-
klą balsavo 91 Seimo narys (esant vos vienam susilaikiusiam).

Galima buvo tik stebėtis, kad tokiomis sąlygomis atsirado pareigūnų (ne politikų, ne prisie-
kusių valstybei), kurie metė iššūkį Lietuvos žmonėms ir Seimui. Esą, Vytis nėra prioritetas, o dėl 
paminklo nuspręs ir jį realizuos ne kas kitas, o nebent „vamzdiecu“ Neries pakrantėje pagarsėjęs 
Šiuolaikinio meno centras (ŠMC).

Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo ir paminklo joje pastatymo klausimas sprendžiamas jau 
beveik dvidešimt metų. Dar 1999 m. vasario 11 d. priimtame Lietuvos Respublikos Seimo nu-
tarime dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų įtvirtinta nuostata, kad 
Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės 
aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais.

Būtent Vytis taptų centriniu akcentu, įamžinančiu Lietuvos laisvės kovotojus ir atspindinčiu 
Laisvės kovų istoriją. Neramu, kad pagalius kaišioja institucijos ir atskiri veikėjai, kurie patys priva-
lėjo ar jau bent galėjo imtis iniciatyvos, bet nieko nepadarė, kad Lukiškių aikštės centre atsirastų 
paminklas mūsų kovoms už Laisvę. Pokalbyje Dailininkų sąjungoje skulptorius L.Pivoriūnas sakė: 
„jeigu mes šimtmečiui nepadarysime kažko įprasminančio valstybę, tautą, laisvės kovas, tai mes 
jau nieko nepadarysime“.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija akivaizdžiai nesusidorojo su jai deleguota 
valstybės užduotimi. Ji tapo Lietuvos laisvės kovotojų monumento konkursinių projektų sąvar-
tynu, kuris nė iš tolo neprimena pagarbios ir profesionalios meno kūrinių parodos.

Dėl memorialinių lentų Lukiškių aikštėje
Nuoširdžiai dėkojame Seimo narei Irenai Haasei, 

kuri pirmoji iš visų Seimo narių pastebėjo Lukiškių aikštė-
je suskilusias granitines plokštes (žiemą buvo matyti per 
jas važiavusio traktoriaus ratų pėdsakai), išblukusius ant 
jų ir ant šimtmečio rato centro esančio dangčio, raides. Po 
šiuo dangčiu, yra įleista tūtos su virš 100 relikvijų suvežtų 
iš Lietuvos, kitų šalių, nuo Saulės mūšio iki partizanų žū-
ties vietų. Nedraugų, o gal pagal užsakymą relikvijos buvo 
pagrobtos, plokštės išvežtos! Mes jas policijos pagalba su-
sigrąžinome ir vėl iškilmingai įamžinome. 

Už Vyčio paminklą su memorialu pasirašė per 100 
Seimo narių, tačiau Vyriausybė su Kultūros ministerija, su-
derintą projektą su Vilniaus miesto architektais, vis vilkino. 
Vyriausybės parėdymu Kultūros ministerija vėl surengė 
naują konkursą, kurį neskaidriai laimėjo „bunkerio“ projek-
tas, neatitinkantis Valstybinės aikštės projekto konkurso 
sąlygų. Jau kelinti metai dėl to vyksta teismai, juose ŠMC 
projektui atstovauja net keturi valstybinių institucijų advo-
katai, o Vyčio su laisvės kovotojų memorialu paminklą gina 
savo lėšomis Lukiškių aikštės paminklo projektavimo auto-
riai ir visos patriotinės organizacijos. Lietuva liko vienin-
telė Europos valstybė, kurios sostinėje nėra pagerbti, 
kovoję ir žuvę už laisvę, kariai. Tikimės, kad Lietuvos 
sostinėje rasis jėgų, kad būtų pastatytas paminklas šim-
tmečius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę, su 
Tautos simboliu „VYTIS“. Mūsų visų šūkis „Mes be Vyčio 
nenurimsim“. 

Linkiu visiems sveikatos, kantrybės ir dvasinės stip-
rybės.

Jonas Burokas  
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są jungos garbės pirmininkas

Ukmergės r. Jogvilų kaime 2011 m. lapkričio 26 d.  
buvo atidengtas paminklas su Vyčiu, skirtas nuo 1955 m.  
vėl Lietuvos laisvės kovotojų są jungos leidžiamam  
pogrindiniam laikraščiui „Varpas“. Toks paminklas, 
pogrindinei spaudai yra vienintelis Lietuvoje.  
Paminklo autorius – dailininkas Gediminas Ruzgys
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