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2020 m. liepos mėn. sukaktys

Liepos 6-oji Mindaugo karūnavimo diena

Prieš 70 metų, 1950 m. gegužės 30 d. okupacinės valdžios įsakymu susprogdintas Trijų kryžių paminklas Vilniuje
Prieš 80 metų, 1940 m. liepos 7 d. SSRS okupantų sudaryta Įpatingoji komisija lietuvių tautai naikinti. Vadovas A.Sniečkus 
Prieš 100 metų, 1920 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Rusijos sutartis
Prieš 780 metų, 1260 m. liepos 13 d. įvyko Durbės mūšis.
Prieš 610 metų, 1410 m. liepos 15 d. įvyko Žalgirio mūšis.
Prieš 80 metų, 1940 m. liepos 23 d. JAV nepripažino Baltijos valstybių aneksijos

Bronislovą 
Musteikį  
70-mečio  
proga
 

Viliją 
Zaborskę 
60-mečio  
proga

Vincentas Sladkevičius (1920 VIII 20, Guronyse, Žaslių valsčius – 2000 V 28) – Lietuvos kardinolas.
Vincentas buvo jauniausias vaikas šeimoje. Būdamas 9 metų neteko tėvo. Mokėsi Žaslių pradinėje mo-
kykloje, 1932 m. įstojo į Kaišiadorių gimnaziją. 1933 m. perėjo į Kaišiadoryse įsteigtą katalikišką gimnazi-
ją. 1934 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją. Nuo 1939 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
1944 m. kovo 25 d. Kauno arkyvyskupo metropolito Juozapo Skvirecko įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Kie-
taviškėse, Merkinėje, Aukštadvaryje. 1946 m. paskirtas Kaišiadorių gimnazijos kapelionu. Vėliau dirbo kle-
bonu Čiobiškyje, Nedzingėje, Šešuoliuose, Kuktiškėse, Inturkėje. 1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės kuni-
gų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu, dėstė dogminę teologiją.
1956 m. Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis suteikė kunigui V. Sladkevičiui garbės kanauninko titu-
lą. 1957 m. gruodžio 2 d. popiežius Pijus XII paskyrė Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus. 1957 
m. gruodžio 25 d. Birštone konsekruotas vyskupu. Tuometinis religijų reikalų įgaliotinis V. Sladkevičiui ne-
leido eiti vyskupo pareigų. Valdžia jį kaltino ekstremizmu, sekė, draudė kitiems kunigams su juo susitikinėti.
Iki 1959 m. gyveno privačiame bute Kaune, vėliau (iki 1976 m.) ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų raj.). 
Nuo 1970 m. ėjo Nemunėlio Radviliškio ir Suosto parapijų klebono pareigas. 1975 m. davė amžinuosius įža-
dus marijonų vienuolijoje. 1976 m. civilinės valdžios perkeltas į Pabiržę. 1982 m. valdžia leido grįžti į Kaišia-
doris, kur tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.
1988 m. paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku (pareigas ėjo iki 1993 m.). 1988 m. ge-
gužės 29 d. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu (antrasis kardinolas per visą Lietuvos istori-
ją). 1989 m. vasario 7 d. paskirtas Kauno arkivyskupu.
1995 m., laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko 
gyveno Kaune kaip emeritas. Palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šalia jos esančiame name (M. Va-
lančiaus g. 6), kuriame gyveno kardinolas, įkurtas memorialinis muziejus.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios gimimos metinės
Šventė vyks mons. Alfonso Svarinsko partizanų parke liepos 4 dieną (šeštadienį) Mūšios Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų parke, įkurto mons. Alfonso Svarinsko (Ukmergės r., Vidiškių sen., Kadrėnų k.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. rug-
pjūčio 10 d. sukanka 100 metų, kai gimė partizanas, 
vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam 
režimui lyderių Juozas Lukša-Daumantas, 2021-uo-
sius paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais.

Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas (Nr. XI-
IIP-4994(2) balsavo 91 Seimo narys, susilaikė 1 par-
lamentaras. Dokumente pabrėžiama, kad rezistentas 
J. Lukša-Daumantas buvo vienas svarbiausių kovotojų 
už Lietuvos laisvę, taip pat įvertinami nuopelnai ginant 
Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, jo veikla pra-
siveržus už geležinės uždangos, besąlygiška ištikimybė 
partizano priesaikai.

„Žinome jį kaip stiprų kovotoją, iš jo prisiminimų ir 
iš jo laiškų ir kaip labai jautrų žmogų. Jo pagrindiniai 

Seimas 2021-uosius paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais

Muziejaus nuotr.

nuopelnai ir turbūt jo atitikmuo galėtų būti šiuolaikinėms 
specialiosioms pajėgoms. Jis vykdė išskirtines užduo-
tis, du kartus buvo prasiveržęs už geležinės uždangos ir 
iš tikrų jų visą savo gyvenimą kėlęs valstybės interesus 
aukščiau asmeninių interesų. Atsisakė savo patogesnio 
gyvenimo, atsisakęs prisitaikyti jis kovojo už mūsų visų 
laisvę, suprasdamas, kad jo ir jo artimųjų šeimos laisvė 
priklauso nuo valstybės laisvės“, – anksčiau yra sakiu-
si viena iš šio nutarimo iniciatorių Seimo narė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Nutarimu Vyriausybei pasiūlyta iki 2020 m. spalio 1 
d. parengti Juozo Lukšos-Daumanto metų minėjimo pro-
gramą ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

www.alkas.lt
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Br.Paulius 
D.Vaineikis OFM
Stebint Lietuvos Laisvės 

nueitą kelią, susidaro įspūdis, 
kad mes kaip Tauta greit pa-
mirštame Dievo leistas istori-
nes pamokas.

Gyvenimo Patarlė: „Tie ku-
rie pamiršta savo praeities klai-
das yra pasmerkti jas kartoti“ 
tapo neatsiejama mūsų Laisvės 
Kelionės palydove.

Grynai „lietuviškai“ no-
rėtusi pasiguosti, kad ne mes 
vieni pamirštame savo praeities 
(istorines ir ne istorines) klai-
das, bet NET (angl.k „tinklas“) 
Išrinktoji Dievo Hebrajų (Žydų) 
tauta neišvengė tokio likimo!

Biblijoje, ypač Senajame 
testamente yra apstu pasakoji-
mų, pasikartojančių įvykių, ku-
riuose Viešpats, kaip mylintis, 
bet griežtas Tėvas auklėjo savo 
Tautą, kad neužmirštų savo ta-
patybės – BŪTI PAGAL DIE-
VO ATVAIZDĄ IR PANAŠU-
MĄ. (Pradžios knyga 1,26-28) 

Šioje vietoje tiktų savęs pa-
klausti, o mes kaip lietuviai pa-
gal kokį „modelį“ - ATVAIZ-
DĄ identifikuojame savo tapa-
tybę? (Indijos, Egipto, Graiki-
jos, Romos, Rusijos imperijų, 
Kinijos, JAV ar ES?).

Man patinka lyginti ir ste-
bėtis, kiek daug bendro ir pana-
šumų yra tarp mažytės Dievo 

Ieškant tapatybės...
Išrinktosios Tautos ir mūsų. 
Abi kilusios iš seniausiai eg-
zistuojančių tautų prado. Abi 
išlaikiusios ir kalbančios se-
niausių pasaulio kalbų pagrin-
du. Abi turinčios turinčios 
savo garbingas bei skaudžias 
istorijas ir drąsiai galinčios 
tvirtinti, kad iki šios akimir-
kos mus veda, laimina ta pati 
Gailestingo Dievo Ranka. 

Dievo Pažadas, Jo Gėris, 
Malonė ir Palaiminimai skirti 
mums yra per daug brangūs ir 
dideli, kad būtų galima mus 

palikti „šiaip - ramybėje“. Todėl 
nuolat ir nuolat esame žadina-
mi, treniruojami, auklėjami, 
skaistinami, kad taptume išties 
verti Jėzaus Kristaus žadėjimų: 
„Iš tiesų sakau tau: dar šiandien 
su Manimi būsi Rojuje“. (Luko 
23,43)

Viešpats tikrai myli mus 
lietuvius, priešingai jau seniai 
būtume išnykę iš pasaulio is-
torinio žemėlapio. Esam gimę 
SKRISTI, todėl tik ropinėti, 
pasitenkinti tik laikinom po-
litinėm, žmogiškom pergalėm 
nesinori!

Matau vienintelį, tvirtą ir 
nepajudinamą kelią Lietuvos 
Laisvės išsaugojimui bei pro-
gresui - tai PAKLUSTI DIE-
VUI IR JO TVARKAI. Tos tau-
tos, valstybės ir net imperijos, 
kurios nenorėjo patikėti savo 
Laisvės Gyvajam Dievui, jos 
sumenko arba išvis išnyko. 

Paradoksas: kai tik Lietuva, 
gavusi karūnuotą Karalių, tarp-
tautinį pripažinimą, ėmė tolti 
nuo Dievo ir pradėjo gerėtis 
savimi, savo „nuopelnais“, savo 
„galybe“, Viešpats greit parodė, 
kokia trapi ta mūsų Lietuvos ga-
lybė su visais jos nuopelnais. 

Dievo žodis sako: „Mylėk 
tad Viešpatį savo Dievą ir lai-
kykis įpareigojimo – Jo Įstatų, 
Įsakų ir Įsakymų (t.y. Jo žaidi-
mo taisyklių) VISADA! Ir at-

siminkite šiandien, kad ne jūsų 
vaikai (šiandieninė karta), kurie 
nei patyrė, nei matė Viešpaties 
– jūsų Dievo pamokos, bet jūs 
patys turite pripažinti Jo didy-
bę, galingai pakeltą Jo ranką, 
Jo ženklus ir darbus padarytus 
Egipte faraonui, Egipto karaliui 
ir visai jo žemei (vokiečiams, 
rusams, prancūzams, lenkams). 
(Pakartoto įstat. 11,1-3) 

Kitoje vietoje skaito-
me:  Dieve, savo ausimis girdė-
jome, – mūsų tėvai mums pa-
pasakojo apie didžius darbus, 
kuriuos padarei jų laikais – se-
novės dienomis. Tu savo ranka 
tautas išvarei, o juos pasodinai; 
ištikai nelaime kitas tautas, 
bet savąją padarei sėkmingą. 
Juk ne savo kalaviju jie paėmė 
kraštą, ne jų ranka davė jiems 
pergalę, bet tavoji dešinė – tavo 
petys ir Artumas, nes tu juos 
mylėjai. Tu esi mano Karalius 
ir mano Dievas, – tu suteiki 
pergalę savo Jokūbui. Per tave 
atmušame priešus, tavo var-
du trempiame užpuolikus. Juk 
ne savo lanku aš pasitikiu, nė 
mano kalavijas neneša man 
pergalės. Bet tu išgelbėjai mus 
nuo priešų, nugalėjai tuos, ku-
rie mūsų nekenčia. Dievu mes 
nuolat didžiuojamės ir tavo 
vardą be perstojo šloviname. 
(Psalmė 44,2-9) 

Paklauskime savęs kuo gi 
didžiuojamės mes – Lietuvos 
laisvės kovotojai? Lietuvos ku-
nigaikščiais, išrinktais Tautos 
lyderiais, karinėmis ir ekono-
minėmis sąjungomis, krepšinio 
pergalėmis ar Dievu?

Man tikrai kyla klausimas, 
kodėl per 30 metų neįveikiam 
kažkokios „Lukiškių tvirto-
vės“? Viešpats padovanojęs to-
kias pergales kaip Žalgirio mū-
šis, 1918m Nepriklausomybę, 
„užkariautas“ Klaipėdos kraš-
tas 1923, „atkovotas“ Vilnius 
1940, atgauta Nepriklausomybė 

1990, Sausio – 13 laimėjimas 
1991,  argi nepadovanotų men-
kutės pergalės Lukiškių aikštės 
mūšyje?

Padovanotų! Ir seniai tą 
būtų padaręs, bet „Viešpaties 
Mintys ne mūsų mintys ir Jo 
Keliai/Planai ne mūsų planai“ 
(plg. Izaijas 55,8).

Jėzus aiškiai pasakė, kad 
JAUNO/naujo VYNO Jis nesi-
ruošia pilti į senus vynmaišius 
ir NAUJO LOPO niekas nesiu-
va ant seno/ papuvusio drabužio 
(plg. Mato 9,16-17). 

Kad tiek metų, Vilniuje – 
sostinėje neturime Lietuvių 
tautos pergalės ir didvyrių at-
minimo aikštės, rodo, kad tos 
sostinės SOSTE sėdi ne Dievas, 
bet kažkas, kuris užima Jo vietą. 
Ir tai nėra kažkokios „politinės 
valios“, patriotiškumo, meno ar 
fantazijos trūkumas. Dievas žiū-
ri ne į mūsų fasadą, bet į širdį. 
Ir ačiū Jam už TAI! Kad Jis ne-
skuba laiminti mūsų „fasadinės“ 
Laisvės! Nes tai tik dar vienas Jo 
ženklas, kaip išties mes lietuviai 
esame Jam brangūs! 

Žydams Dievas neleidžia 
jau 2 tūkstančius metų atstatyti 
Šventyklos, kol neišpažins, kad 
Jėzus Kristus yra vienintelis Iz-
raelio ir pasaulio Viešpats! Taip 
ir mes, kol kiekvienas (bent jau 
LLKS kovotojas) nepakeisime 
mąstymo, kad Lietuva nėra 
tik viena iš daugelio pasaulio 
valstybių, bet VIENINTELĖ 
ir UNIKALI, kaip Jo IŠRINK-
TOJI TAUTA, kurios Viešpats 
Jėzus, tol toliau vargsim kovo-
dami su „linksmais kalneliais“ 
ir „smėlio dėžėmis“.

Reikia išties nedaug: visose 
savo asmeninio gyvenimo sri-
tyse sugražinkime Dievui Pir-
mąją vietą, tada visos raudonos, 
rudos, žalios, vaivorykštinės 
sienos grius kaip Jericho sienos 
(Plg. Jozuės 6,20)

JEIGU DIEVAS PIRMOJE 
VIETOJE, TAI IR VISKAS 
SAVO VIETOJE!

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį
2019 m. rudenį, 10 dienų prieš Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos nario, FILOP 

įkūrėjo, dailininko Antano R. Šakalio mirtį išėjo knyga „Lietuvos istorija pagal daili-
ninką A.R.Šakalį“. Autorius lyg nujausdamas, kad gali iškeliauti pas Kūrėją, skubino 
knygos leidybą. Išleisti knygą padėjo jo draugas dailininkas Gediminas Ruzgys. Lei-
dinys gausiai iliustruotas Antano ir kitų dailininkų kūriniais ir per jo gilų žvilgsnį į 
mūsų Tėvynės praeitį ir dabartį yra labai vertingas įvairaus amžiaus (istorikams, dai-
lininkams, iliustruotojams, studentams, mokiniams)  lietuviams  ar Lietuva besidomi-
nantiems žmonėms. Kadangi lėšos leidiniui buvo paties autoriaus (nelengvai surinktos, 
gaunant mažutę pensiją) – tiražas ribotas – 100 egz.

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

„VARPO“ informacija
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Prof. Stasys Žakevičius  
(1908 – 1973) Vilniaus universiteto  
Teisės fakulteto prodekanas

Prof. dr. Vladas Jurgutis 
 (1885 – 1966) kunigas, 
ekonomistas, „lito tėvas“ 

Prof. dr. Pranas Padalis  
(1911 – 1971), teisininkas, 
vienas Vilniaus LAF pogrindžio 
vadovybės narių

Beveik 200.000 gyventojų turinčiame Vilniu-
je lietuviai sudarė mažumą:  – 15 000. Lenkiškoji 
dauguma, kurioje aktyviai reiškėsi lenkų komu-
nistai, buvo lietuviams priešiškai nusistačiusi, 
visus juos, be išimties, net ir pačius lietuvius ko-
munistus, laikydama „smetonininkais“. Antrą 
žymią Vilniaus gyventojų dalį, apie 80.000, su-
darė žydai, kurių tarpe tuo metu taip pat domi-
navo komunistinis aktyvas. Jiems net sovietinis 
lietuviškumas buvo svetimas ir atmestinas.

Vokiečiams nesulaikomai veržiantis Lietu-
von ir lietuviams visame krašte sukilus, parodyti 
„didvyrišką bent sovietinės respublikos sostinės“ 
gynimą reikalavo pats bolševikinis prestižas, o 
rėmimasis nelietuviškais ir antilietuviškais Vil-
niaus miesto gyventojais sovietų okupantų pasi-
priešinimui teikė daugiau vilties.

Šaltai ir logiškai protaujant, labai menkai 
teginkluotų, o dažnai ir visai beginklių, neteku-
sių vadovybės (Lietuvių aktyvistų fronto /LAF/ 
Karinio štabo) ir neturinčių iš anksto paruošto 
aiškaus plano ką daryti netekus pagrindinių Su-
kilimo Lietuvoje vadovų, be ryšio su artėjančiais 
prie Vilniaus vokiečių kariuomenės daliniais, ne-
gausių Vilniaus lietuvių pogrindininkų sukilimas 
iš anksto turėjo būti pasmerktas nepasisekti. Jis 
lengvai galėjo sukelti gatvių kautynes ne vien su 
sovietų okupantais, bet ir su komunistuojančiais 
lenkais, žydais ir, užuot apsaugoję miestą nuo su-
naikinimo, tik jį pagreitinti ir padidinti.

Labai svarbus buvo sukilimo pradžios klausi-
mas. Kaip rašė S. Žakevičius, „nes jei per vėlai, 
gali sukilimas nepasiekti tikslo, buvo svarbu, 
kad jis būtų baigtas prieš vokiečiams užimant 
Vilnių. Jei per anksti, sovietai lengvai galėjo su-
sigriebti ir kontratakuoti. Tai būtų katastrofa. 
[…]“. Dėl sukilimo pradžios pogrindžio nariai 
tarėsi birželio 23 d. VU Teisės mokslų fakulteto 
dekanato patalpose. Čia į slaptą doc. S. Žakevi-
čiaus sukviestą pasitarimą susirinko apie 20 žmo-
nių. Po užtrukusių svarstymų buvo nuspręsta su-
kilimą Vilniuje pradėti 1941 m. birželio 23 d., 19 
val. Buvo numatyta užimti milicijos nuovadas, 
geležinkelio stotį, radiją, aerodromą, tiltus, 
išlaisvinti politinius kalinius iš Lukiškių kalė-
jimo bei iš traukinių Vilniuje ir Naujojoje Vil-
nioje, kontroliuoti pagrindines miesto gatves 
ir kelius iš miesto. Laikina sukilimo vadaviete 
buvo numatyta palikti VU Teisės mokslų fakulte-
to dekanatą. Sukilėlių slaptažodžiu buvo parink-
tas „Gedimino kalnas“.

Apie sukilimą Vilniuje istorikas Arūnas Bub-
nys knygoje „Vokiečių okupuota Lietuva (1941–
1944)“ rašo: „(...) Vilniuje birželio 23 d. sukilėliai 
jau periminėjo į savo rankas įstaigas. Kadangi 
raudonosios armijos dalinių pačiame mieste buvo 
nedaug, o ir šie greitai pasitraukė, didelių mūšių 
mieste nevyko.“

Kaip rašo S.Žakevičius, „Vilniuje svarbiau-
sias dalykas buvo sukilimo staigumas. Bolševi-
kai nežinojo ir negalėjo susigaudyti, nei kas, nei 
iš kur šaudė. Ir kaip tik tai sukėlė paniką ir vertė 
juos trauktis“.

1941 m. birželio 23 d. vakare sukilėliai pra-

1941 m. Birželio sukilimas Vilniuje

dėjo užiminėti valdžios įstaigas. Buvo užimtas  
centrinis paštas (Pilies g. priešais Vasario 16-sios 
namą), milicijos skyriai, šūviai aidėjo Gedimino, 
Didžiojoje, Dominikonų gatvėse, Antakalnyje ir 
nuo Trijų Kryžių (Plikojo) kalno. Trylikos sukilė-
lių grupei lengvai pavyko užimti Vilniaus radijo 
stotį (Gedimino g.). Per radiją pasigirdus Lietu-
vos himnui, sukilimas įsiliepsnojo, visur poškėjo 
šūviai. S.Žakevičius savo prisiminimuose rašė, 
kad Vilniuje sukilėlių buvo apie du tūkstančiai. 
Įvairiose miesto vietose jie veikė spontaniškai. 

Vieningo sukilimo veiksmų plano ir glaudaus 
bendradarbiavimo tarp civilių sukilėlių ir kariš-
kių nebuvo. Todėl galimas dalykas, kad kariškiai 
sukilimą pradėjo keliomis valandomis anksčiau 
(apie 15 – 16 val.) negu civiliai. Buvo atvejų, kai 
civiliai sukilėliai veikė kartu su sukilusiais lietu-
viais kariais, keitėsi su jais informacija ir derino 
kovos veiksmus. Buvę šauliai Vilniaus centrinia-
me pašte buvo įsteigę slaptą pasipriešinimo gru-
pę. Prasidėjus karui prie šios grupės prisijungė 
lietuvis karininkas, kuris ir ėmė vadovauti jų 
koviniams veiksmams. Keli šauliai-sukilėliai įsi-
tvirtino Šv. Jonų bažnyčios varpinėje, kiti susi-
kovė su sovietais Šv. Jono ir Dominikonų gatvių 
sankryžoje ir Pylimo gatvėje, netoli sinagogos. 

Birželio 22 dienos vakare sukilo Varėnos po-
ligone buvę lietuviai kariai. Pradėjus evakuoti į 
Rusiją 29-ąjį teritorinį šaulių korpusą, kuriame 
tarnavo apie 8000 lietuvių, apie 5000 karių ir 500 
karininkų pabėgo. Kautynėse su rusais žuvo 23 
karininkai, šeši kariūnai ir 92 kariai.

Vilnių išvaduoti ir įvesti jame tvarką padėjo 
iš Raudonosios armijos pasitraukę ir į sostinę ltn. 
Augustino Bernadišiaus atvesti lietuviai kariai. 
Birželio 23 dieną 16 val. Gedimino pilies bokšte 
buvo iškelta Trispalvė. Nors ją trumpam bolševi-
kai nuplėšė, tuoj pat ji suplevėsavo vėl. 

Tvarkai Vilniuje palaikyti birželio 24-osios 
rytą buvo sudarytas Vilniaus miesto ir srities 
piliečių komitetas. Jo pirmininku tapo prof. 
S.Žakevičius, vicepirmininku – prof. V.Jurgutis. 
Vilniaus laikinuoju burmistru buvo paskirtas 
A.Krutulys, laikraščio „Naujoji Lietuva“ redak-
toriumi – R.Mackonis.

Vilniaus sukilėlis dr. Juozas Kazickas pri-
simena: „Tokio sukilimo, koks buvo Kaune, 
Vilniuje nebuvo. Kodėl? Visų pirma dėl to, kad 
sukilimo išvakarėse Lietuvių aktyvistų fronto 
Vilniaus karinis štabas buvo išduotas ir likvi-
duotas. Neliko vadovybės. Antra, lietuvių (su-
sipratusių – red. paiškinimas) kolonija Vilniuje 
buvo maža. Lenkiška aplinka buvo nepaprastai 
antilietuviška, mums pavojinga. Pavojai kilo 
ne tik iš sovietų pusės, bet ir iš lenkų. Nega-
lėjom žinoti, kokia situacija susiklostys iš jų 
pusės. Vieni į kitus žiūrėjom su tam tikru įta-
rumu. Atsargiai vieni kitus stebėjom: ką daro 
jie daro, ką darom mes. Be to, čia nebuvo tokios 
išplėtotos pogrindžio organizacijos, kokia buvo 
Kaune. Bet galbūt svarbiausias dalykas yra tas, 
kad kai neturi pakankamos masės, tai negali su-
kurti to visuotino jausmo, reikalingo platesnei 
visuomenei įsijungti į sukilimą. Mes to Vilniuje 

Vilniaus lietuvių sukilimas vyko nepaprastai sunkiomis sąlygomis ir aplinkybėmis: „Ivykę 
suėmimai, ypač Vilniaus karinio štabo narių gegužę, skaudžiai palietė visą LAF vadovybę 
ir pačią organizaciją, sugriovė visus ligi tol ruoštus sukilimo planus“ rašė S.Žakevičius

Antanas Krutulys (1887 – 1979), 
muzikos pedagogas, 1941 m. 
Vilniaus laikinasis burmistras
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sidės birželio 15, ne 22 d. Ta pradelsta savaitė 
irgi buvo mūsų tautos tragedija. Dėl to, kad 
būtume išgelbėję 30 tūkstančių žmonių, kurie 
buvo ištremti. Žinojom apie gręsiantį pavojų, 
buvo ženklų, kad pasirengimai masiniams trėmi-
mams vyksta. Todėl dėtos viltys į karą. Bet tai 
buvo, galima sakyti, žmonių, siaubiamų teroro ir 
skęstančių neviltyje, savotiškas gelbėjimosi šiau-
das. J.Brazaitis sukilimui ruošėsi. Ruošėsi, kas 
svarbiausia, nepriklausomos Lietuvos atstatymui. 
Ir ryžtas visų tų žmonių, kurie buvo jo ministrų 
kabineto nariai, buvo nepalaužiamas. Tačiau ka-
dangi buvome tik vienerius metus sovietinėse 
replėse, tai buvome galbūt iš dalies ir naivūs. Vy-
lėmės, kad čia parodysim ryžto, užimsim pozici-
jas, ateis kiti ir viskas bus tvarkoje. Bet istorija, 
žinoma, išsivystė visiškai kitaip. Ir čia prasideda 
milžiniška tragedija. Prasideda tragedija su ne-
priklausomos vyriausybės panaikinimu, žmonių 
suėmimu, ištrėmimu į Dachau stovyklą, praside-
da J.Brazaičio slapstymasis ir t. t. 

J.Brazaitis buvo simbolis, kurį reikėjo sunai-
kinti. Kiti buvo antraeiliai žaidėjai. O jis buvo 
pagrindinis. Nesakyčiau, kad Adolfas Damušis, 
Pranas Padalis, Vytautas Vaitiekūnas ar daugelis 
kitų būtų mažiau svarbios asmenybės. Anaiptol. 
Tačiau vis tiek jos nebuvo tos, kurios būtų tu-
rėjusios simbolinės reikšmės. O J.Brazaičio as-
menybė būtent tą reikšmę turėjo. Reikia matyti 
žmogaus intelektą, visą jo vadinamąjį orumą. 
Jis buvo būtent tas, kuris buvo laisvės simbolis. 
Bekompromisis laisvės simbolis. Ir dėl to jį rei-
kėjo sunaikinti. Visiems. Ir vokiečiams, ir bol-
ševikams. Žinoma, su žydų tragedija iškilo, ga-
lima sakyti, dar viena tragedijos dimensija, kai 
H.Himmlerio įstatymas dėl žydų sunaikinimo 
buvo įvestas ir Lietuvoje. Tai tapo pretekstu prie-
kaištams ir mūsų Laikinajai Vyriausybei, nepai-
sant to, kad žydų klausimas buvo išskirtinai nacių 
reikalas. Tačiau pasidarė taip, kad netgi ir žydų 
akyse J.Brazaitis tapo įtartinas. 

Aš jį pažinojau dar Lietuvoje, dar prieš Vy-
riausybės sudarymą. Po to pažinojau kaip prem-
jerą. Vėliau kaip pogrindininką, besislapstantį 
nuo gestapo. Labai artimai bendravome čia, 
Amerikoje. Jis yra mano sūnaus krikšto tėvas. 
Artimas mano bičiulis. Jis pas mane praleisda-
vo gana daug laiko. Tad aš jį labai gerai paži-
nau, galiu liudyti. Ne, ne. Nė mažiausio šešėlio! 
Niekur. Jokiais atžvilgiais. Absoliuti niekšybė 
kaltinti tą priešiškumu žydams ar simpatijomis 
naciams. Jis buvo gilus žmogus, intelektualas, 
humanistas par excellence. Ta prasme, kad 
jam kiekvienas žmogus buvo Dievo kūrinys. 
Nesunaikinamas, nepažeidžiamas. Kiekvienas 
žmogus jam turėjo stovėti Dievo akivaizdoje 
ir Jam atiduoti ataskaitą. Ataskaitą Dievui, ne 
žmogui. Ar juodas, ar baltas, ar katalikas, ar 
žydas, ar kitos religijos, ar visai be religijos. Jo 
buvo toks požiūris. , tai buvome galbūt iš da-
lies ir naivūs. Aš gerai pažinojau visą tą gru-
pę – J.Brazaitį, A.Maceiną, J.Grinių, J.Girnių, 
Z.Ivinskį, P.Padalį, kitus. Tai buvo aukščiausio 
laipsnio humanistai! Jie išsiugdė S.Šalkauskio, 
V.Mykolaičio-Putino, J.Tumo-Vaižganto dvasia. 
Jų intelektualinė mokykla buvo ateitininkų or-
ganizacija, mėnraštis „Židinys“, dienraštis „XX 
amžiaus“. Iš šitos idėjinės aplinkos kilo Juozas 
Lukša, Julijonas Būtėnas – savanoriai, pasiau-
kojęs dėl Lietuvos laisvės. Jų politinė filosofija 

Rapolas Mackonis (1900 – 1988), 
laikraščio „Naujoji Lietuva“ 
redaktorius

atsiekti negalėjome. Turėjome ginklų. Su Šim-
kum, ugniagesių vadu, išvežiojom žmonėms, 
išdalijom karo išvakarėse. Na, o ką daryti pas-
kui? Atskirų susišaudymo židinių buvo, ypač 
lietuvių dalims bandant atsipalaiduoti iš Rau-
donosios armijos. Ne visiems pavyko. Kiti buvo 
priversti trauktis kartu su rusų armija. Taigi, 
Vilniuje buvo lokalinių epizodų, tačiau Vilnius 
niekad nepasiekė to, ką padarė Kaunas“.

Vokiečių 7-osios tankų divizijos priešakinis 
būrys birželio 24 d., 8 val., rado miestą sukilėlių 
rankose. Vilniaus lietuviai vokiečių karius suti-
ko ovacijomis, bet vokiečiai greitai parodė savo 
tikrąjį naujųjų okupantų veidą. Buvęs sukilimo 
dalyvis Vilniuje Vytautas Rimkus (Algirdas 
Gustaitis) savo prisiminimuose aprašė vieną inci-
dentą tarp lietuvių ir vokiečių karių, kuris sukilė-
liams galėjo baigtis tragiškai.

„Vokiečių kariai Gedimino pilies bokšte 
norėjo iškelti savo vėliavą (ten jau buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė, kurią, berods, iškėlė VU asis-
tentas teisininkas Aleksandras Pliateris – past. 
A.B.), bet sukilėliai juos pasitiko šūviais. Vokie-
čiai atsivežė į Katedros aikštę patranką ir ketino 
sunaikinti pilies bokštą bei jame esančius lietu-
vių sukilėlius“. V.Rimkus pribėgo prie vokiečių 
karininko ir vokiškai ėmė jiems aiškinti susida-
riusią situaciją: „[…] Pasisakiau, kas esu, pasa-
kau, ką girdėjęs. Jis maždaug patvirtina. Prašau 
nešaudyti į pilį kalne, nes ten yra lietuviai, o ne 
rusai, jie iškėlė savo krašto vėliavą, kaip ir visam 
mieste. Prašau jį suprasti sukilėlių entuziazmą ir 
neatsargumą, jei šovė į vokiečių karius, apie ku-
rių atsiradimą Vilniuje jie, tikriausia, nežinoję, ir 
tikriausia manę, kad ateina rusų patruliai.

Vokiečių karininkas patikėjo. Jis vėl pakelė 
telefoną, kalbėjosi. Padėjęs nusišypsojo ir atsakė, 
kad laimei, šūviai iš pilies nesužeidė vokiečių ka-
rių. Jis pilies nesunaikins, nešaudys.“ 

Prasidėjęs karas neleido suskaičiuoti, kiek 
Lietuvoje iš viso būta sukilėlių. Literatūroje pa-
teikiami skaičiai svyruoja nuo 10 iki 100 tūkst. 
Tiksliai nežinoma, kiek žuvo ir kiek buvo sužeis-
ta. Bostono „Lietuvių enciklopedijos“ duomeni-
mis, žuvo 2,7 tūkst. sukilėlių, kalėjimuose nužu-
dyta per 1,5 tūkst. kalinių ir sužeista per 4 tūkst. 
žmonių. Vilniuje, Naujųju Rasų kapinėse, palai-
doti 24 sukilėliai. Manoma, kad Vilniuje žuvo ir 
buvo sužeista apie 50 sukilėlių.

***
Kiekvienas idealistas, pasirinkęs Tėvynės 

gynėjo lemtį, tikėjo pergale ir troško gyventi. Jie 
ne tiek bijojo priešų ir mirties, kiek bijojo, kad 
tautiečiai nesupras jų aukos ir pamirš juos.

Vilniaus sukilėlis dr. Juozas Kazickas pri-
simena: „Gerai pažinojau Juozą Brazaitį. Tai 
buvo neeilinė asmenybė, atlikusi milžiniškos 
įtampos, nelygstamo pasiaukojimo pareikala-
vusį istorinį darbą. Ir kaip jis pats yra pasakęs, 
„nelygių jėgų platformoj“. Ten, žinoma, nebuvo 
mums jokios vilties. Mes nežinojome, negalėjo-
me net įsivaizduoti, kad dalykai taip vystysis. 
Reikia matyti žmogaus intelektą, visą jo vadi-
namąjį orumą. Jis buvo būtent tas, kuris buvo 
laisvės simbolis. Bekompromisis laisvės sim-
bolis. Ir dėl to jį reikėjo sunaikinti. Visiems. Ir 
vokiečiams, ir bolševikams. 

Mes žinoma, laukėm karo. Ir šiek tiek būdami 
„požeminėj veikloj“, turėdami informacijos apie 
vykstantį pasirengimą, tikėjom, kad karas pra-

Kai kurie politikai ar net is-
torikai deda lygybės ženklą tarp 
J.Paleckio ir J.Ambrazevičiaus 
vyriausybių. Esą abi jos buvo 
marionetinės. Kokia Jūsų nuo-
monė?

Galima tik nusišypsoti dėl to-
kio palyginimo. O kalbant tiesiai, 
lyginti yra tiesiog nepadoru. 
Jeigu J.Brazaičio Vyriausybė būtų 
buvusi marionetinė, kodėl jis tada 
turėjo slapstytis nuo gestapo? Ar 
J.Paleckis slapstėsi nuo NKVD? 
O čia – jis, simbolis tos visos vy-
riausybės, buvo pogrindyje! Čia 
negalima lyginti. J.Paleckis, mano 
manymu, buvo įsitikinęs, idėjinis 
žmogus, tikėjo ta sistema. Tikėjo 
komunizmu. Ir jis sistemingai vyk-
dė tai, kuo jis tikėjo. Manau, kad 
ir Salomėja Nėris tuo tikėjo. Bet 
paskui kai suprato, kuo ji tikėjo, 
baisiausiai nusivylė. O J.Paleckis 
niekada to nepamatė, jis liko ištiki-
mas komunizmui iki galo. Jis buvo 
tos sistemos dalyvis. O mes bu-
vome už nepriklausomą Lietuvą. 
J.Brazaitis buvo nepriklauso-
mos Lietuvos Vyriausybės va-
dovas. Nepriklausomos Lietuvos. 
Laisvos ir demokratinės. Tegu ir 
trumpai. Toks skirtumas. 

Dr. Juozas Kazickas (1918 – 2014), 
1941 m. birželio 22 28 d. sukilimo 
dalyvis

Iš J.Kazicko interviu
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buvo paremta krikščioniškąja pasaulėžiūra ir 
krikščioniškąja socialine doktrina. O ši doktri-
na teigia, kad žmogaus teisės kyla iš Dievo, ne iš 
žmogaus. Todėl joks žmogus neturi teisės paneig-
ti šių teisių kitam žmogui. 

Aš manau, kad Lietuvos aspiracijos buvo pa-
reikštos. Mes paskelbėme pasauliui, ko siekiame. 
Žinoma, karo sąlygomis mūsų balsas tarptautinė-
je plotmėje buvo girdimas ribotai. Tačiau svar-
biausias dalykas buvo ne tiek pasaulinis atgarsis, 
kiek atoliepis į Lietuvos žmonių lūkesčius: štai 
mes vėl esame laisvi! Tai buvo didelės reikšmės 
simbolinis aktas. Sukilimas pasklido po visą 
kraštą. Be jokios organizacijos, praktiškai! Nors 
ir buvo tam tikri taškai, kurie rengė sukilimą ko-
munistiniu laikotarpiu, suorganizuoti tokiu mas-
tu, kokiu jis vyko, nebuvo įmanoma. Visi paliko 
prieš okupantą, visi vijo jį lauk. Sovietinė kariuo-
menė bėgo neatsigręždama, nevisi komisarai, so-
vietiniai pareigūnai spėjo pasiimti savo antrąsias 
puses. Mes, aišku, galvojom, kad galbūt atgau-
nam tam tikrą laisvę. Kadangi nežinojome, kad 
nacių sistemoje jau buvo numatytas mūsų sunai-
kinimas. Laikinoji Vyriausybė išsilaikė tik keletą 
savaičių. Tačiau pėdsaką tautos sąmonėje paliko 
ilgiems dešimtmečiams. Toks mano atsakymas. 

Kokia buvo Laikinosios Vyriausybės nutari-
mų reikšmė? Ką tos 6 savaitės davė Lietuvos atei-
čiai? – Ką davė? Galimybę imtis atsakomybės už 
savo valstybės likimą. Pradėta organizuoti ir telkti 
žmones atstatymui pagrindinių valstybės insti-
tucijų. Per trumpą laiką buvo atstatyta bolševikų 
sujaukta švietimo sistema, atkurta administracija. 
Vėl normaliai pradėjo veikti įstaigos, atgijo žmo-
nių iniciatyva, atkuto ūkininkai. Gilesniems per-
tvarkymams, aišku, buvo per maža laiko. Tačiau 
dėkinga buvo tai, nepriklausoma valstybė gyvavo 
iki sovietams ateinant. Tad buvo galima panaudo-
ti Smetonos laikų administracinį resursą, kuris 
egzistavo, sovietų buvo nušalintas. Tačiau Laiki-
nosios Vyriausybės valstybinės sąrangos modelis 
buvo kitoks, negu smetoninės Lietuvos. Buvo iš-
jungtas autoritarinis, galima sakyti, diktatūrinis 
elementas. Laikinąją Vyriausybę sudarė demokra-
tai. Dalis jų kūrė 1936 m. „Naujojoje romuvoje“ 
paskelbtą „Į organiškąją valstybę“ modelį. Vėliau 
pogrindžio laikraštyje „Į Laisvę“ skelbtą „Į refor-
muotą demokratiją“. Šita grupė norėjo gyventi pa-
gal demokratijos taisykles. Išeivijoje sukūrė pro-
jektą ateities Lietuvai „Į pilnutinę demokratiją“. O 
juos bando padaryti fašistais!“ 

Kazimieras Aukselis
Rašant šį straipsnį panaudota medžiaga iš 

Arūno Bubnio, LGGRTC publikuotų leidinių 
 bei žurnalo KARDAS, alkas.lt, voruta.lt, 

xxiamzius.lt

P.S. Pritrūko akimirkų, kad ešelonas vežęs  
Rusijon į mirtį ir siaubingus kankinimus Lietuvių 
Aktyvistų Fronto sukilimo vadovus – Vilniaus 
karinio štabo narius gen. štabo mjr. V.Bulvičių, 
kpt. J.Kilių, ltn. J.Sadzevičių, ltn. L.Žemkalnį, 
geležinkelio stoties viršininko pavaduotoją J.Gobį, 
advokatą A.Kamantauską, mokytojus S.Mockaitį 
ir A.Skripkauską būtų sustabdytas ir jie, kartu su 
kitais suimtaisiais bei tremiamaisiais ginkluotų 
Vilniaus Lietuvių aktyvistų fronto sukilėlių taptų 
visi išlaisvinti. Deja, prieš 1941 m. šv. Kalėdas - 
sušaudyti Gorkio kalėjime, o jų kūnai nežinia kur 
svetimoje šalyje užkasti.

Paminint šviesios atminties 
Aleksandros Kazickienės 
100-ąsias gimimo metines
Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros 
Kazickienės atminimą įamžinanti premija

Birželio 17 d. sukako 100 metų, kai gimė lietuvių kultūrinės veiklos, 
lituanistinio švietimo mecenatė Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė 
(1920–2011). Pagerbiant šią šviesią ir taurią asmenybę, birželio 17 d. 18 
val. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias sekė 
Aleksandros Kazickienės ir jos mokytojo Petro Būtėno atminimą įamži-
nančios premijos įteikimo šventė.

Kalbininkas, tautotyrininkas, vertėjas, pedagogas Petras Būtėnas (1896–
1980) buvo viena ryškiausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Autoritetingas 
mokytojas gebėjo derinti pedagoginį ir mokslinį darbą, buvo įsitraukęs į mies-
to visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Pagerbdama savo lietuvių kalbos moky-
toją Panevėžio mergaičių gimnazijoje Petrą Būtėną, šią premiją 2002 m. įsteigė 
Aleksandra Kazickienė.

 2018 m. premija atgaivinta naujų steigėjų, šiek tiek pakeistas jos pavadini-
mas. Premiją bendru sutarimu atkūrė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kal-
bos draugija. Šis apdovanojimas skiriamas už reikšmingus mokslo ir mokslo 
populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro 
Būtėno mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis (akcentologija, dialektologija, 
norminamoji kalbotyra, onomastika, leksikologija ir leksikografija, tautosaka, 
kraštotyra, mokyklinė lituanistika), ir lituanistinės veiklos organizavimą.

Pirmuoju atkurtos premijos laureatu 2019 m. tapo pedagogas, kalbininkas, 
lietuvių kalbos vadovėlių, metodinių ir mokomųjų priemonių autorius doc. dr. 
Bronius Dobrovolskis.

2020-ųjų premijos laureatė – Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo 
darbuotoja dr. (HP) Rita Miliūnaitė. Mokslininkės interesų sritys – normina-
moji kalbotyra, sociolingvistika, interneto lingvistika. Rita Miliūnaitė yra 5 
mokslo monografijų, daugiau kaip 45 mokslo straipsnių ir daugiau kaip 85 
mokslo populiarinamųjų straipsnių autorė, įvairių kalbos praktikos leidinių 
bendraautorė ir sudarytoja (svarbiausias iš jų – atskiromis knygelėmis išleis-
ti „Kalbos patarimai“). Ritos Miliūnaitės akiratyje yra ir greičiausiai kintan-
tis kalbos sluoksnis – leksika: kalbininkė prižiūri nuolat pildomą internetinį 
Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną, ir lietuvių kalbos mokymas: ji su 
bendraautoriais rengia lietuvių kalbos mokomuosius kompiuterinius žaidimus. 
Premija kalbininkei paskirta už daugiašakę lituanistinę mokslinę ir mokslo 
populiarinamąją veiklą.

Premijos laureatės pa-
sveikinti susirinko Kazic-
kų šeimos fondo, Lietuvių 
kalbos draugijos, Lietuvių 
kalbos instituto, Valsty-
binės lietuvių kalbos ko-
misijos, visuomenininkų 
atstovai. Muzikinę progra-
mą atliko vargonininkai 
prof. Leopoldas Digrys ir 
prof. Renata Marcinku-
tė Lesieur, solistai Milda 
Baronaitė ir Liudas Mika-
lauskas.

Aleksandrą Kazickienę Šv. Jonų bažnyčioje 
pagerbė Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga.

Gedimino Ruzgio nuotr.
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1950 m. gegužės 30 d. sovietinės valdžios įsakymu naktį Vilniuje ant Kreivojo kalno buvo 
susprogdintas Antano Vivulskio suprojektuotas ir 1916 m. pastatytas Trijų kryžių paminklas  
Jo nuolaužos užkastos vietoje. Ar panašu į Vilniaus mero R.Šimašiaus naktį nuplėštą Jono Noreikos 
Generolo Vėtros atmininimo lentą nuo Vrublevskių bibliotekos sienos?. 

Ši vieta žmonių sąmonėje vis tiek išliko vienu iš pasipriešinimo okupacijai simboliu. 1959 metų 
vasario 16 d. išvakarėse trys 16-os vidurinės mokyklos jaunuoliai – Stanislovas Žvirgždas, Vla-
das Šakalys ir Vitas Vosylius – iš pačių suburtos pogrindinės organizacijos „Laisva Lietuva“, 
ant Trijų kryžių kalno iškėlė pačių pasisiūtą trispalvę. Taip šį įvykį prisimena S.Žvirgždas: „Kaip tik 
pasitaikė bjauri naktis – didžiulis vėjas su šlapdriba. Ėjome nuo mano namų per Stalo kalną. Tolu-
moje išgirdę kalbas – paskui pamatėme po lempa stovinčius saugumiečius, per rankas leidžiančius 
butelį – pasukome į šoną ir iki Trijų kryžių kalno nusigavome šlaitu. Ant paties kalno buvo ramu. 
Trispalvę planavome pakabinti ant aukšto metalinio stulpo, iškilusio Trijų kryžių vietoje; ant jo buvo 
kabinama LSSR vėliava. Tačiau tąkart jos nebuvo, o trosai užrakinti, todėl mes nieko negalėjome 
padaryti… Maža to, dar ir vėjas buvo toks stiprus, kad stulpas siūbavo ir lipti į viršų buvo labai pa-
vojinga. Tačiau Vitas su suskleista trispalve, pritvirtinta prie medinio pagrindo, įsiropštė ir tvirtai ją 
pririšo prie troso. Tada nusileido, truktelėjo virvelę ir vėliava išsiskleidė… Virvelę pririšę prie stulpo, 
partizaniniu būdu dar užrašėme: „Užminuota“… Paskui nusileidome prie Vilnios, drauge paėjome 
iki Pilies tilto ir išsiskirstėme po namus.“

Didžiausioje Latvijoje Agluonos bazili-
koje šventoriuje, didingai stovi paminklas 
karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. 
Jis žymės Lietuvos karaliaus mirties vietą. 
Mindaugas su latgalių kilmės žmona Morta 
ir jų vaikais primena bendras lietuvių ir la-
tvių šaknis. Paminklas – tai vienas iš Baltų 
vienybės dienos (rugsėjo 22-osios) ženklų 
Latvijoje.

Karalius Mindaugas daugiau žinomas  
kad jis buvo valdovas, mėginęs suvienyti 
baltų gentis. Šiandien, lietuviai ir latviai, 
turėtų dažniau prisiminti bendrą dviejų tau-
tų istoriją ir tapatybę. 

Abi šalis vienija kalba, kai kurie papro-
čiai. O Agluonoje – ypač daug istorinių lie-
tuvių ir latvių sankirtų. Agluonos Dievo motinos paveikslas – tai 
Madonos, kurią kunigaikščiui Vytautui dovanojo Konstantinopolio 
imperatorius, kopija. Ją lietuviai siuntė į Agluoną kartu su domini-
konų vienuoliais. Šio miesto bazilikos architektūra turi lietuviškojo 
baroko šaknis.

Nors metraščiuose tiksliai nerašoma, manoma, kad Agluonoje 
buvo nužudytas karalius Mindaugas. Tai byloja vietovardžiai: Min-
daugo sala, karaliaus kapo kalnas. Trijų šimtmečių senumo raštuo-
se minima, jog 1618 m. Agluonoje šalinant seno bokšto griuvėsius 
rasta juodo marmuro antkapinė plokštė. Išliko jos teksto nuorašas: 
„šioje žemėje ilsisi Mindaugas, kunigaikštis lietuvis, kuriam gy-
venti ir mirti buvo garbė… Karaliumi iš kunigaikščių … tapęs 
pirmuoju… Stabų garbintojas dvilypis… Ir nebūdamas saugus 
klasta žiauriai… nužudytas išganymo metais 1263 rugsėjo 12“. 
Po Agluonos bazilikos altoriumi dominikonai buvo pritvirtinę atmi-
nimo lentą su užrašu „Didžiajam Lietuvos valdovui Mindaugui”. 
Dabar šios bazilikos šventoriuje stovi karaliaus Mindaugo ir jo šei-
mos skulptūra.

„Yra susidaręs stereotipas, kad valdovas mene turi būti paky-
lėtas, išaukštintas, joti ant žirgo ar didelio pjedestalo. Tačiau aš 

Karaliumi iš 
kunigaikščių 
tapęs 
pirmuoju

pasirinkau kitaip pavaizduoti Mindaugą. Agluonoje stovės ne karo 
žygyje kovojantis valdovas, o šeimos žmogus. Jis čia – namie, su 
besilaukiančia Morta ir jųdviejų sūnumi Rukliu. Mindaugas čia – 
beveik žmogaus ūgio, nedaug išdidintas. Kaip tautų vienytojas, jis 
turėjo būti ne tik kilnus, bet ir žmogiškas bei atviras – stengiausi 
perteikti ir šias savybes”, – sakė su architektais Jonu Anuškevičiu-
mi ir Vyteniu Izokaičiu paminklą kūręs skulptorius Vidmantas Gy-
likis.

Bronzinė beveik 2 tonas sverianti skulptūra sekmadienio vidur-
dienį buvo atidengta įspūdingosios Agluonos bazilikos šventoriuje. 
Bazilika gerai žinoma ne tik latviams – ji yra pagrindinė jų katali-
kiška šventykla – bet ir viso pasaulio piligrimams. Lietuviai kartu su 
jais plūsta į šią šventovę per Žoline vadinamą Marijos dangun ėmimo 
šventę.

Paminklas karaliui Mindaugui Agluonoje iškilo Lietuvos ir Latvi-
jos visuomenės bei kultūros darbuotojų iniciatyva. Nuoširdžiai prisi-
dėjo Lietuvos kultūros taryba, AB „Panevėžio energija“, Lietuvos am-
basadorius Latvijoje Ričardas Degutis, Romas Gailevičius ir daugiau 
kaip 50 įmonių bei pavienių aukotojų iš Lietuvos.

VARPO žinios

Paminklas Karaliui Mindaugui Agluonoje. Skulptorius Vidmantas Gylikis, architektai Jonas Anuškevičius ir Vytenis Izokaitis 

Lietuvos valstybės dienai

1950 m. susprogdintas Trijų kryžių paminklas 

1988 metais Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Kultūros fondo 
iniciatyva pradėtas Trijų kryžių paminklo atstatymas.
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Birželio 18 d., ketvirtadienį, eidamas 96-uosius metus mirė vienas gar-
siausių JAV lietuvių visuomenės veikėjų, Lietuvos garbės konsulas Floridoje 
Stenlis Balzekas (Stanley Balzek) jaunesnysis.

Dėl S. Balzeko jaunesniojo mirties užuojautą artimiesiems, bičiuliams, JAV ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenėms pareiškė Prezidentas Gitanas Nausėda  bei už-
sienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

G. Nausėdos teigimu, S. Balzekas buvo nuoširdus Lietuvos draugas, savo gyve-
nimu ir darbais stiprinęs lietuvybę pasaulyje. „Reiškiu gilią užuojautą velionio arti-
miesiems bei bičiuliams, Pasaulio lietuvių bendruomenei, ir visiems, kam brangūs jo 
puoselėti idealai. Tebūnie jo atminimas mums įpareigojimas tęsti lietuvybės išsau-
gojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje“, – rašoma prezidento užuojautoje.

S. Balzekas gimė 1924 m. spalio 8 d. Čikagoje. 1951 m. baigė Čikagos De 
Paulo universitetą. Nuo 1948 m. buvo bendrovės „Balzekas Motor Sales“, įkurtos 
1919 m. prezidentas. 1966 m. birželio 22 d. Čikagoje nupirktos ligoninės patalpose 
įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų, tapusį svarbiu lietuvių išeivijos kultūros ir 

informacijos centru. 
Nuo 1975 m. S. Balzekas  buvo Amerikos lietuvių demokratų partijos, nuo 1979 m. Lietuvių fondo, nuo 1980 m. Amerikos pra-

monės rūmų narys. Nuo 1981 m. Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas. Nuo 1989 m. reklamos ir ryšių su 
visuomene agentūros „Archer International“ vadovas. JAV pareigūnus konsultuoja tautinių kultūrų ir jų tarpusavio santykių klausi-
mais. 1990 m. įsteigė Čikagos ir Vilniaus miestų draugystės komitetą, jo pirmininkas. Nuo 2000 m. Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Floridoje (Palm Byčas).

S. Balzekas yra apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu (1992), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi 
(2016).  2019 m. S. Balzekui už nuopelnus puoselėjant Lietuvos istorinį-kultūrinį paveldą buvo suteiktas Lietuvos bajorų karališko-
sios są jungos Garbės Bajoro vardas.  Šiemet už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, įsitraukimą į Lietuvos gy-
venimą ir kuriant gerovę Lietuvoje S. Balzekas buvo apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių 
nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

Nuoširdžiai užjaučiame - Lietuvos Laisvės kovotojų Są junga, laikraščio VARPAS redakcija

Stenlis Balzekas

Jie paaukojo gyvybę
Praėjo trys dešimtmečiai kaip deklaruota ne-

priklausomybė.
Gegužės 15-ąją LRT paminėjo susideginusio var-

dan Lietuvos laisvės Romo Kalantos susideginimą. O 
kodėl metų bėgyje neužsimenama apie kitus susidegi-
nusius? Juk liepsnose paaukodami savo gyvybę  ugnies 
liepsnose paaukojo gyvybę Andrius Andriuškevičius  
(Kaune),  Juozapas Baracevičius (Šiauliuose), Riman-
tas Daugintis (prie Vengrijos sienos, Romas Kalanta 
(Kaune)., Antanas Kalinauskas (Gulbine, Latvijoje)., 
V.Stonys (Varėnoje)., Vytautas Vičiulis  (Klaipėdoje)., 
Zališauskas., Stanislovas Žemaitis (Maskvoje). Kituo-
se šaltiniuose minima net dvylika.

Susideginusių prieš bolševikinę santvarka vietose 
turėtų būti bent memorialinės lentelės. Be minėto de-
vintuko dar buvo bandžiusių susideginti. Dėl R. Ka-
lantos viskas aišku, nes jis susidegino Kauno centre ir 
apie tą įvykį žinojo ir kalbėjo visa okupuota Lietuva 
bei pasaulis To įvykio nenuslėpsi, o kiti lyg ir neverti 
dėmesio.  NUTYLIMA.

Nežinau, gal LGGRTC toje srityje ką nuveikęs
Jonas Česnavičius

Lietuvai reikia Romo Kalantos ir 
pilietinio pasipriešinimo muziejaus

Romo Kalantos muziejų Vilijampolės seniūnijos teritorijoje siūloma steigti 
atsižvelgiant į pilietinio pasipriešinimo istorinę, edukacinę reikšmę šiandie-
ninėje visuomenėje ir į tinkamą R. Kalantos aukos įamžinimą Vilijampolėje, 
Kaune - kur jis gyveno, mokėsi, dirbo. Muziejus galėtų kaupti, saugoti istori-
jos, kultūros, meno vertybes, susijusias su R. Kalantos ir kitų Lietuvos jaunuo-
lių neginkluotu pasipriešinimu SSRS bei nacistinės Vokietijos okupacinėms 
valdžioms, populiarinti jas ir padaryti labiau prieinamas visuomenei. Tai būtų 
visuomenei tarnaujanti ir Lietuvos jaunimo pilietinio pasipriešinimo raidą at-
spindinti vieša, nuolatinė kultūros įstaiga Lietuvoje ir užsienyje. 

R. Kaminskas ir A. Kalanta aplankė muziejaus galimas vietas Vilijampolės 
seniūnijoje: R. Kalantos buvusią gyvenamąją vietą Panerių g. Nr. 34, buvusią 
senąją mokyklą Raudondvario pl. 81, buvusio žydų geto (1941-1944) vartų vie-
tą ir šalia esantį pastatą.

Dar 2013 m. Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas 
Kaminskas ir Laisvės kovų dalyvis, Antanas Kalanta raštu kreipėsi į Kauno 
m. savivaldybės merą A. Kupčinską bei Vilijampolės seniūnijos seniūną A. 
Mickevičių su siūlymu įsteigti Romo Kalantos (1953-1972) muziejų Kaune, Vi-
lijampolės seniūnijos teritorijoje ir tikisi palankaus sprendimo šiuo klausimu.

Deja, iki šiol nieko nepadaryta...
Kazimieras Aukselis

2020-06-15 Kauno valstybinės Filharmonijos Mažojoje salėje 
vyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos  (LATA ) visuotinis su-
sirinkimas, kuriame organizacijos pirmininku buvo išrinktas dr. 
Audrius Skaistys. 

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (angl. Lithuanian Atlantic 
treaty association (LATA) yra nevyriausybinė organizacija, kuri 
remia ir aktyviai propaguoja NATO  idėjas ir vertybes Lietuvoje.

Organizacija buvo įkurta 1996  m. Vilniuje, tais pačiais 

metais tapo asocijuota tarptautinės Atlanto sutarties asociaci-
jos  (angl. Atlantic Treaty Association), šiuo metu vienijančios 
daugiau nei 40 padalinių skirtingose šalyse, nare.

LATA siekia supažindinti plačiąją visuomenę su NATO  tiks-
lais, veikla ir su Lietuvos  saugumo ir gynybos politika. Pagrin-
dinės veiklos kryptys: projektai jaunimui, pilietinio ugdymo ir 
visuomenės informavimo projektai, tarptautiniai ir vystomojo 
bendradarbiavimo projektai.               Dr. Raimundas Kaminskas

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos(LATA ) visuotinis susirinkimas
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Sutapimas?
Vytautas Sinica
Sutapimas, kad Birželio 23-iąją Vil-

niaus Lukiškių aikštėje atidaromas plia-
žas?

Jeigu atidarymas būtų kitą dieną, gal-
būt dar būtų galima manyti, jog tai tiesiog 
nesuvokimas, kas dera ir kas ne tokiose 
erdvėse kaip Lukiškių aikštė. Bet įverti-
nant sutapimą su birželio 23-iosios data 
ir žinant mero veiklos istoriją, manau, tai 
akivaizdus bandymas išpolitinti viešąją 
erdvę, paminant Lietuvos istoriją ir tie-
siai sakant, kad čia nebus pagarbos rezis-
tentams vieta. Bandoma parodyti, kad tai 
nebus pagarbos valstybingumui erdvė, tai 
bus buitiška vieta mūsų kasdienėms pra-
mogoms - tiesiog pliažas.

1941 m. birželio sukilimas yra pats ryš-
kiausias mūsų Tautos signalas, kad mes, 
kaip Tauta, norime gyventi laisvi ir nepri-
klausomi. Nors atkurti valstybingumo tada 
nepavyko, ši pastanga labai aiški ir svarbi. 
Birželio sukilimas šiandien yra epicentre 
įvairių propagandinių karų. Baisiausia, prie 
sukilimo juodinimo prisideda daug Lietu-
vos inteligentijos. Negalima leisti tam vykti.

Mero veikla atitinka bendrąją pasau-
lyje propaguojamą leftistinę liniją. JAV 
griaunami valstybės ir demokratijos kūrė-
jų paminklai. Viso šio judėjimo pamatinis 
siekis yra kurti naują pasaulį be tautų ir 
valstybių. Tam reikia ištrinti visą atmintį 
apie valstybingumą, o kartu ir šalių tapa-
tumą. R.Šimašius prie šio judėjimo prisi-
deda visapusiškai stengdamasis - ne griau-
damas paminklus, bet neleisdamas jiems 
atsirasti. Taip pat subuitindamas erdves, 
kurios dar bent kiek kalba apie mūsų vals-
tybingumą. Manau, tai yra pasityčiojimas 
iš Laisvės kovotojų ir jų atminimo.

„Laisvės“ partija ir R. Šimašius mėgsta 
kalbėti apie laisvės ir atsakomybės santy-
kį. Bet iš konkrečių veiksmų matome, kad 
nėra ne tik atsakomybės, bet ir elementa-
rios kultūros.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos (RTFSR) Prezidentas Bo-
risas Jelcinas susitikimo Maskvoje metu pasirašo sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Kairėje pusėje stovi Lietuvos Respublikos delegacija: Lietuvos Respublikos užsienio reika-
lų ministras Algirdas Saudargas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 
Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius, Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų 
patikėtinis Rusijos Federacijoje Egidijus Bičkauskas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirminin-
kas Gediminas Vagnorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
deputatas Liudvikas Narcizas Rasimavičius ir kiti. Šalia Prezidento Boriso Jelcino – (RTFSR) 
Ministrų Tarybos pirmininkas Ivanas Silajevas ir kiti delegacijos nariai.

Maskva, 1991 m. liepos 29 d.
Fotografas Vladimiras Gulevičius

LCVA. P-22298

1991 m. Lietuvos ir Rusijos sutartis

1920 m. Lietuvos ir Rusijos sutartis 
1920 m. liepos 12 d. Maskvoje pasirašyta Sovietų Rusijos ir Lietuvos taikos sutartis, kurios 

100-ąsias metines pažymime, buvo pavyzdys, kaip reikia konstruoti santykius tarp valstybių ne 
tik tais sudėtingais karų ir revoliucijų laikais, bet netgi ir šiandien. Sudėtingas to meto geopolitines 
aplinkybes, bolševikinės Rusijos ir tautiškai bei agresyviai nusiteikusios Lenkijos užmačias, kurios 
netrukus minėtą sutartį pavertė popieriaus gniužulu...

Verta pacituoti, kad šia sutartimi Rusija „be atodairų pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiš-
kumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis pasekmėmis ir 
gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“. Taigi, V.Uljanovo-Lenino valdžia pripažino Lietuvos nepriklauso-
mybę, visišką jos atsiskyrimą nuo Rusijos su sostine Vilniumi ir rytinėmis etninėmis žemėmis, į 
kurias įeina ir Gardinas. Kaip rašo A.Šapoka „Lietuvos istorijoje“, Rusija apsiėmė gražinti karo metu 
išvežtą turtą, archyvus, dokumentus, indėlius bei kapitalus, atleido Lietuvą nuo valstybinių skolų, o 
karo nuostoliams padengti davė 3 mln. aukso rublių (apie 15 mln. tuometinių litų) bei leido išsikirsti 
100 tūkst. ha miško. Kiek anksčiau, birželio 30-ą ją, buvo pasirašyta sutartis dėl tremtinių gražinimo 
į Lietuvą. Sienų su Latvija ir Lenkija demarkacija buvo palikta apspręsti atskiromis sutartimis su 
šiomis šalimis.
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Seimo nariams galų gale rimtai ap-
svarčius įvairių partiečių siūlymus žengtas 
svarbus žingsnis įgyvendinant ankstesnius 
Seimo nutarimus. Gal pagaliau baigsis 
„stabdžių“ veikimas prieš Lietuvos pilie-
čių išreikštą norą. Primename, kad 2017 
m. kovo mėnesį „Vilmorus“ agentūra savo 
iniciatyva atliko apklausą, kaip visuomenė 
vertintų Vyčio paminklo pastatymą sosti-
nės Lukiškių aikštėje. Reprezentatyvios 
apklausos rezultatai (apklausta 1,002 
asmenys) sugriovė „modernistų“ pasaką 
– esą simboliai reikalingi tik nueinančiai 
kartai, senukams. Pasirodo, už Vytį pa-
sisako 86,4 procento moksleivių ir stu-
dentų, 81,4 proc. asmenų su aukštuoju 
išsilavinimu.

Įstatyme paskutinę akimirką atsirado ir 
sprendimas pastatyti Lukiškių aikštėje pa-
minklą – VYTĮ Laisvės kovotojam, įrengti 
Laisvės kovų memorialą. Už įstatymą bal-
savo 78 Seimo nariai, 11  prieš, susilaikė 4 
Seimo nariai. Sekite svarbiausias naujienas 
socialiniuose tinkluose! 

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis paaiš-
kino, kad šitas įstatymas turėtų įsigalioti 
nuo rugpjūčio 1 dienos. „Jis savaime reikš, 
kad tam tikri dalykai, kaip šiuo atveju – 
pliažas, ten būti negalėtų. Kokia institucija 
įgyvendins tą įstatymą, pasakyti negalė-
čiau – policija ar kažkas kitas, tai priklau-
sys, kaip pasiskirstys institucijos savo at-
sakomybėmis dėl įstatymo įgyvendinimo. 
Bet manau, kad savivaldybė pati sugebės 
tą problemą panaikinti, nes įstatymas sa-
vaime sako, kad tai, kas dabar yra, priešta-
rautų moralės principams“, – prieš Seimo 
posėdį žurnalistams sakė R. Karbauskis. 
Jis teigė nematąs požymių, kad preziden-
tas vetuotų įstatymą. „Kiek esu girdėjęs 
prezidento nuomonę, ji sutampa su mūsų 
nuomone“, – sakė R. Karbauskis. Lands-
bergis paaiškino savo motyvus Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas Gabrielius Landsber-
gis prieš posėdį buvo apsisprendęs balsuo-
ti prieš įstatymo projektą. 

Dėl Lukiškių aikštės pasisakė ir Vy-
tautas Landsbergis: laisvė būti pliuškiais 
– ir tą gėrį iškovojom. „Aš manau, kad tai 
yra abipusė viešųjų ryšių akcija, kuri ne-
atneša nei daugiau supratimo apie istorinę 
atmintį, nei daug kuo prie miesto graži-
nimo prisideda. Nemanau, kad išmintin-
ga yra dalyvauti tokiame dviejų politinių 
jėgų žaislinių kastuvėlių mūšyje“, – sakė 
G. Landsbergis. Vėliau jis patikslino turįs 
mintyje valstiečius žaliuosius ir Laisvės 
partiją. Partijos pirmininkas neatmetė, 
kad dalis TS-LKD frakcijos narių gali pa-
laikyti sprendimą. „Frakcijoje yra žmonių, 
kurie galbūt palaikys tą projektą. Taip jau 
yra įprasta“, – kalbėjo G. Landsbergis. 

Priėmimo stadijoje – netikėtas spren-
dimas Seimas priėmimo stadijoje įtraukė 
Seimo narių Povilo Urbšio, Vilijos Ale-

knaitės-Abramikienės, ir dar kelių jų ko-
legų siūlymą dėl Vyties skulptūros įren-
gimo. Už balsavo 77 Seimo nariai, prieš 
– 6, susilaikė 11 parlamentarų. „Užsirašiau 
kalbėti už, turėdami viltį, kad Lietuvos 
Respublikos Seimas pritars Vyčio akcen-
tui Lukiškių aikštėje. Aš labai džiaugiuosi, 
kad neklydau, ir ramia sąžine dabar galė-
siu balsuoti už. Tačiau man yra labai liū-
dna, kad tokius dalykus tenka ilgai svars-
tyti Parlamente. Kolegos, deja tai rodo 
kultūrinį mūsų politinės bendruomenės, o 
gal ir tautos, silpnumą. Tai rodo, kad mes 
neturime vieningo istorijos naratyvo“, – 
kalbėjo V. Aleknaitė-Abramikienė. 

Seną giesmę suokė prieš projektą pa-
sisakiusi Laisvės partijos pirmininkė Auš-
rinė Armonaitė, kad tai yra absurdiškas ir 
galimai antikonstitucinis bandymas įvesti 
tiesioginį Seimo valdymą Lukiškių aikš-
tėje.  „Paplūdimys neturėjo būti jokia pro-
vokacija. Tai tiesiog turėjo būti nedidelė 
savivaldos iniciatyva, nedidelis projektas, 
skirtas vilniečių ir miesto svečių šeimoms. 
Lygiai toks pats – kaip yra žiemą čiuožykla 
Lukiškių aikštėje. Tačiau jis parodė mūsų 
fundamentalius skirtumus tarp mūsų san-
tykio su istorija. Vieni jos atminimą siekia 
reguliuoti įstatymais ir biurokratija, siekia 
įtvirtinti vieninintelį teisingą atminties ke-
lią. Kiti siūlo ieškoti istorijos santykio su 
dabartimi ir ateitimi“, – kalbėjo A. Armo-
naitė. 

Ponia savo liberalmarksistinę nuomonę 
visaip dangstė, užmiršdama, kad nedemo-
kratiški jos bendraprtiečio sprendimai taip 
įpykdė visuomenę, kad Šimašiaus vardas 
tapo keiksmažodžiu... Gal šie valdininkai 
norėtų ir iš Tautinės giemės išbraukti žo-
džius „VIENYBĖ TEŽYDI“? Nepavyks.

Po balsavimo kalbėjęs TS-LKD frak-
cijos narys Vytautas Juozapaitis yra įsi-
tikinęs, kad priimtu sprendimu nepažei-

džiamos savivaldos teisės. „Atvirkščiai, 
Seimas pagaliau įteisino tai, ką ne vienu 
nutarimu buvo pasižadėjęs padaryti. Kita 
vertus, ar pasikeis nuo to padėtis šiandien 
Lukiškių aikštėje? Labai tuo abejoju, kaip 
ir kiekvienas, kuris supranta, kad šitas 
įstatymo priėmimas nepanaikina nei tos 
smėlio dėžės, nei to, kas ten vyksta. Bet 
tai jau turbūt politikų atsakomybės ir to-
lesnių jų veiksmų klausimas“, – kalbėjo V. 
Juozapaitis. 

Pagal frakcijas, už įstatymo projek-
tą balsavo 40 valstiečių-žaliųjų frakcijos 
narių (9 nedalyvavo), 16 TS-LKD frakci-
jos narių (2 balsavo prieš, 1 susilaikė, 17 
nedalyvavo), aštuoni socialdarbiečiai (3 
nedalyvavo), penki Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos-krikščioniškų šeimos sąjungos 
nariai (3 nedalyvavo). 

Sprendimas dėl pliažo įžiebė aštrias 
diskusijas Vilniaus savivaldybės sprendi-
mas įrengti dirbtinį paplūdimį Lukiškių 
aikštėje įžiebė aštrias diskusijas tiek vi-
suomenėje, tiek tarp politikų. Seimo val-
dantieji, registravo įstatymo projektą, kad 
aikštės memorialiniai akcentai turėtų būti 
skirti laisvės kovoms. Dalis politikų tvir-
tina, kad taip parodyta nepagarba laisvės 
kovos dalyvių atminimui, priminė BNS. 
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat kriti-
kavo sostinės sprendimą, sakydamas, kad 
paplūdimiui galėjo būti rasta tinkamesnė 
vieta. Meras Remigijus Šimašius tvirtina, 
kad paplūdimys Lukiškių aikštėje įreng-
tas suteikiant galimybę džiaugtis iškovota 
laisve ir „švęsti tai, kad esame laimėtojai 
savo laisvės kovoje“. Jo nuomone, Seimo 
projektas yra pernelyg miglotas, todėl ne-
įpareigos paplūdimio pašalinti ir jis turėtų 
aikštėje išlikti iki rudens.

Pagal BNS, DELFI / Domantas Pipas
Kazimieras Aukselis

Seimas priėmė sprendimą dėl Lukiškių aikštės

Būrys Vyčio gerbėjų ėmė ir Vilniuje, Katedros aikštėje iš žmonių sukūrė didelį Vytį
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Vilniuje, Aukų g. kalba Lietuvos Laisvės Kovotojų Są jungos  Garbės pirmininkas Jonas Burokas

Nepriklausomybės aikštėje Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis

Šauliai pagerbia  
Tautos sukilimo dalyvį 
Generolą Vėtrą

Gelės Lukiškių aikštėje 
prie  žuvusių už Lietuvos 
laisvę relikvijų rato

Nepriklausomybės aikštėje susirinko ir  
maži bei jauni vilniečiai ir Vilniaus svečiai

Gėlėmis puošiama Lietuvių aktyvistų fronto  
Vilniaus karinio štabo būstinės atminimo lenta Gedimino pr. 

Baikerių paradas – 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo  
PAGERBIMO KOLONA važiuoja Gedimino pr. Priekyje –Liudmila Krivel


