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Rugpjūčio 15-ji ‒  
Žolinė ‒ Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena

Rugpjūčio 23-oji ‒ Juodojo Kaspino diena
Rugpjūčio 31-oji ‒ Laisvės diena

Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį
2019 m. rudenį, 10 dienų prieš Lietuvos Laisvės Kovotojų są jungos nario, FILOP įkūrėjo, dailininko An-

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

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

„VARPO“ informacija

Prieš 500 metų 1520 m. rugpjūčio 1 d. gimė Žygimantas AUGUSTAS – Lietuvos Didysis Kunigaikštis, Lenkijos Karalius
Prieš 100 metų, 1920 m. rugpjūčio 1 d., Kauno aps. Čekiškės vls. Vencloviškių k. gimė Tauro apygardos vadas Viktoras VITKAUSKAS-
Karijotas (žuvo 1951 m. vasario 2 d. Šakių r. Endrikių k. apylinkėse).
Prieš 370 metų, 1650 m. rugpjūčio 2 d. 1650 8 2 − Abiejų Tautų Respublika sutartimi su Rusija įsipareigojo nepretenduoti į Maskvos sostą 
bei uždrausti knygas, žeminančias caro ir bojarinų garbę.
Prieš 75 metus, 1945 m. rugpjūčio 2 d.  Potsdamo konferencijos nutarimu Karaliaučiaus kraštas (dab. Kaliningrado sritis) perduotas 50-čiai 
metų laikinai valdyti Sovietų Sąjungai.
Prieš 85 metus, 1945 m. rugpjūčio 11 d. Kaune prasidėjo pirmasis Pasaulio lietuvių kongresas.
Prieš 90  metų, 1940 m. rugpjūčio 11 d. Sovietų Sąjungos vyriausybė informavo kitas valstybes, kad Lietuvos tarptautinis atstovavimas 
pereina į Sovietų Sąjungos kompetenciją.
Prieš 115 metų, 1905 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje įvyko Lietuvos mokytojų sąjungos steigiamasis suvažiavimas.
Prieš 100 metų, 1920 m. rugpjūčio 14 d., Kaune, Aleksote gimė Gediminas Kazimieras RUZGYS, 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo Žaliakalnio 
žvalgybos būrio vadas, architektas, Lietuvos pramoninio dizaino mokyklos kūrėjas (mirė 2015 m. sausio 14 d. Vilniuje).
Prieš 70 metų, 1950 m. rugpjūčio 18 naktį, Joniškio r. Daunoravos miške žuvo Prisikėlimo apygardos vado pavaduotojas ir Kunigaikščio Žvelgaičio 
rinktinės vadas Kazys MIKĖNAS-Gegužis, rinktinės štabo viršininkas Bonaventūras LEVEIKA-Komaras, Partizano Tautvydo tėvūnijos vadas Jonas 
KILČIAUSKAS-Merkuras, tėvūnijos štabo viršininkas Karolis GALIAUSKAS-Mėnulis ir Bendrojo skyriaus viršininkas Anicetas LUKŠYS-Polka.
Prieš 100 metų, 1920 m. rugpjūčio 20 d., Trakų aps. Žaslių vls. Guronių k. gimė Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynėjas kardinolas Vincentas 
Sladkevičius (mirė 2000 m. gegužės 28 d. Kaune).
Prieš 140 metų, 1880 m. rugpjūčio 21 d.  gimė Jonas YČAS – istorikas, pedagogas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.
Prieš 90 metų, 1930 m. rugpjūčio 23 d. gimė Arvedas KYBRANCAS – architektas, lietuvininkų visuomenės veikėjas
Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 
1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyti SSRS ir Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai nubrėžė Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. 
rugpjūčio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, 
reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Prieš 80  metų, 1940 m. rugpjūčio 28 d., Vilniuje gimė poetas, filosofas ir neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Mindaugas 
TOMONIS (žuvo 1975 m. lapkričio 5 d. Vilniuje).
Prieš 70 metų, 1950 m. rugpjūčio 28 d., Kaune gimė kraštotyrininkas, politinis kalinys, pogrindžio organizacijos veikėjas, nelegalios literatūros 
daugintojas ir platintojas Šarūnas ŽUKAUSKAS (mirė 1983 m. gruodžio 14 d. Vilniuje).
Prieš 100 metų, 1920 m. rugpjūčio 28 d.,Augustavą užėmė ir atplėšė nuo Lietuvos lenkų kariuomenė.
Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d., vidurnaktį iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė.

2020 m. rugpjūčio mėn. sukaktys

Prieš 80 metų, 1940-ųjų liepos 14 d., įvyko sovietiniai vadinamojo 
„Liaudies seimo“ rinkimai. Į marionetinį parlamentą buvo išrinkti  79 žmonės, 
kurie netrukus balsavo, kad Lietuva būtų priimta į SSRS. Salomėja Nėris 
džiaugėsi: „Lietuvos daugiau nebėr, Lietuva – LTSR“.

Birželio 15  d. ant  Lietuvos užslinko juodi okupacijos debesys. Prasidėjo 
valstybės vadovų suėmimai. Birželio 27 d. buvo paskelbtas „einančio Lietuvos 
Respublikos prezidento pareigas“ J.Paleckio aktas dėl Seimo paleidimo, o lie-
pos 5-ą ją pasirodė rinkimų į „Liaudies seimą“ įstatymas. Prasidėjo spektaklis, 
kuris baigėsi liepos 14 d. marionetinio parlamento rinkimais (jie vieną dieną 
buvo pratęsti dėl rinkėjų boikoto), po savaitės sušauktu pirmuoju jo posėdžiu, 
paskelbusiu deklaraciją dėl prisijungimo prie SSRS, kurioje teigiama, kad „tik 
suvienytos Sovietų Respublikos gali atsilaikyti prieš imperialistinių valstybių 
pastangas pavergti mažas tautas… “

Marionetinis Liaudies seimas vedė mus į „šviesų rytojų“…
Generaliniu spektaklio režisieriumi buvo „tautų tėvas ir mokytojas“ Josifas 

Stalinas, jo asistentais – Kremliaus emisarai Dekanozovas ir Pozdniakovas, 
pagrindiniais „aktoriais“ – Antanas Sniečkus, Justas Paleckis, Mečys Gedvilas, 
Petras Cvirka, Povilas Pakarklis ir kiti okupantų pastumdėliai“, – rašė istorijos 
analitikas Kazys Blaževičius. Po J.Paleckio kalbėjo L.Dovydėnas, A.Sniečkus, 
T.Tamulevičius, P.Pakarklis, P.Cvirka, A.Venclova, M.Šumauskas, kurie vienas 
už kitą labiau džiaugėsi „skaisčiai nušvitusia Stalino saule“.Jų palikuonys dar 
ir šiandien, matyt, tiki jos šildančiais spinduliais, kurie iš tikrųjų pražudė šimtus 
tūkstančių lietuvių ir Lietuvos piliečių. 

Mes patys privalome žinoti juodžiausius valstybės praeities puslapius, nes 
šiandieną juos bando „išbalinti“ Rusijos propagandos „vanagai“ ir jų emisarai 
Lietuvoje.

Benediktas Šumskas
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G.Ruzgys augo susipratu-
sių lietuvių giminėje: proseneliai 
1863 m. sukilėliai, caro ištremti 
į Sibirą ir ten mirę, knygnešiai, 
tėvas Pranciškus Ruzgys nuo 
1919 m. dirbo Krašto apsaugos 
ministerijoje, vėliau Valstybės 
kontrolieriuje, mama Ona Saba-
konytė-Ruzgienė – viena pirmųjų 
Lietuvos aktorių, dėdė – karys 
savanoris, 1918-1920 m. Nepri-
klausomybės kovų dalyvis, brolis 
Algimantas Ruzgys – antisovie-
tinio pogrindžio narys, 1953 m. 
Norilsko lagerių sukilimo komitete 
lietuvių pirmininkas. 

„Gimiau 1920 VIII 14 Kaune,  
Aleksote, kur, galima sakyti, ir susiformavo mano, kaip žmogaus, asmeny-
bė.“– pasakojo Gediminas Ruzgys 

„Mano promočiutė – Elzbieta Damskutė, ištekėjo už Mickaus, kurio pro-
tėviai 1812 m., artėjant laukinei kazokų armijai, buvo pabėgę iš Vilniaus ir 
įsikūrę čia, Aleksote. Aleksotas tuo metu buvo Varšuvos kunigaikštystės da-
lis, kitoje Nemuno pusėje Kaunas – Rusijos valstybėje, užgrobtas 1795 m.“  

1930 m. Gediminas įstojo į Kauno valstybinę „Aušros“ berniukų gimna-
ziją. Gimnazijoje buvo aktyvus sportininkas, dalyvavo Pirmojoje tautinėje 
olimpiadoje, dainavo gimnazijos chore, buvo skautas vytis, vyresnis skiltinin-
kas, DAK Algirdo draugovės adjutantas. 1938 m. minint Lietuvos nepriklau-
somybės 20-metį buvo apdovanotas Lietuvos skautų są jungos ordinu „Už 
nuopelnus“. 1939 m., baigęs gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą. Ją bebaigiant, 
buvo pakviestas dirbti kontržvalgybininku, bet nespėjo, o kitą dieną Sovietų 
są junga užgrobė Lietuvą...

Sovietų są jungai užgrobus Lietuvą, 1940 m. spalio 2 d., G.Ruzgys bai-
gęs Karo mokyklą, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti architek-
tūros. Čia subūrė penkių asmenų grupę, ruošėsi sukilimui. Žiemą jie tapo 
Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) penketu. 1941 m. gegužės mėn. gale buvo 
areštuotas ir apkaltintas pagal sovietų BK 58 str. 1a 10.

Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų 1941 VI 23 anksti ryte G.Ruzgys 
pabėgo iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo ir įstojo Chemijos institute į sukilė-
lių gretas. Birželio 24 d., buvo organizuotas ginkluotas Žaliakalnio žvalgybos 
būrys, kuris turėjo išžvalgyti ir išvalyti nuo bėgančių raudonųjų okupantų 
apylinkes nuo Chemijos instituto iki Ukmergės plento ir nuo Tvirtovės alėjos 
vakaruose iki Kauno pakraščių rytuose. Būriui vadovavo majoras chemikas.

„Žaliakalnio žvalgybos būrys buvo ginkluotas lengvaisiais ginklais, į ka-
rinę operaciją ėjome ne kariška tvarka, o kaip netvarkingas būrys. Aš vadui 
pasakiau, kad tai pavojinga, jog mus lengvai gali priešas iššaudyti. Būrio 
vadas, sužinojęs, kad aš esu pėstininkas karininkas, neseniai baigęs Karo 
mokyklą, būrio vadovavimą perleido man“ – prisimena K.G.Ruzgys.  

Pradėjęs vadovauti Žaliakalnio žvalgų būriui naujasis vadas pasiruošė 
netikėtam susitikimui su priešu: paskyrė avangardą, išskyrė dvi žvalgų gru-
pes, žvalgančias šiaurinę Tvirtovės al. dalį. Ariergarde paliko 6 žmones. Visi 
vyrai be išimties buvo labai drąsūs ir narsūs, nebijojo jokių pavojų. Raudonoji 
armija buvo apimta panikos. K.G.Ruzgys paskyrė patrulius prie žydų kapų, 
nes ten slepėsi sovietų kariai ir netrukus juos paėmė į nelaisvę. Surinkę ži-
nias sukilėliai grįžo į štabą ir raportavo štabo viršininkui. 

24 d. popietę štabas gavo žinią, kad stambūs Raudonosios armijos jun-
giniai iš Jonavos ruošiasi užpulti Kauną ir žygiuoja Žaliakalnio link. Žvalgų 
būrio sukilėliai gavo įsakymą apsikasti tarp Chemijos instituto ir Radvilėnų 
plento. Vieta gynybai buvo nevykusi – žemuma, o priešais tvora, blogas 
matomumas, sukilėliai neturėjo net kastuvėlių. Besvarstant, kaip pasiruošti 
gynybai priėjo Girdvainis (diplomatas) iš štabo, ėmė sukilėlius surašinėti. Su-
rašyti būrio vyrų G.Ruzgys neleido (po karo – tai išgelbėjo nevieno gyvybę!).

 Vokiečių aviacija subombardavo bežygiuojančius į Kauną sovietų ka-
rius. Pavojus praėjo. Grįžęs į štabą G.Ruzgys pamatė, kad į čia vedami sulai-
kytieji, įtariami kolaboravimu su sovietų okupantais ir pareiškė, kad taip elgtis 
negalima, kad sulaikytuosius reikia ištardyti. Buvusiam kandidatui į kontrž-

Gediminui Kazimierui Ruzgiui – 100
valgybininkus paskyrė kabinetą, sekretorę, kad apklaustų įtariamuosius. Jis 
greitai įsitikino, kad dalis asmenų sulaikyta dėl menko įtarimo, todėl apie pusę 
sulaikytųjų paleido, tame tarpe ir kolaborantą – „Liaudies Seimo“ narį Liudą 
Dovydėną, kuris suimtas labai persigando, o vėliau, pasitraukęs į Vakarus, 
viešai paistė, jog vokiečiai vos jo nesušaudė… Sulaikytuosius pagal Sukilėlių 
štabo viršininko įsakymą perdavė teisėsaugos organams. Apklausos tęsėsi 
nuo birželio 24 d. vakaro iki birželio 25 d. ryto. Jaun. ltn. buvo iššauktas pas 
štabo viršininką plk. J.Vėbrą, kuris įsakė perduoti žinias – dokumentus Lie-
tuvos laikinosios vyriausybės teisėsaugai. Tai buvo svarbios ir ypač slaptos 
žinios, nes K.G.Ruzgiui buvo paskirtas automobilis.

Sukilimas Kaune ėjo į pabaigą. Žaliakalnio žvalgų būrio kontroliuojamoje 
teritorijoje nežuvo nė vienas sukilėlis, nebuvo nužudytas joks civilis žmogus. 
Per visą sukilimo laiką jaun. ltn. G.Ruzgio vadovaujamas būrys paėmė 16 
raudonarmiečių į nelaisvę, 2 sunkiuosius kulkosvaidžius, kitos ginkluotės ir 
išvedė iš rikiuotės šarvuotą sunkvežimį GAZ-A.

1941 m. birželio 25 d. į Kauną be mūšio įžygiavo vokiečių kariuome-
nė. Jie visur iškabino skelbimus, kad valdžia priklauso vokiečių karinei va-
dovybei. Kitą dieną Gediminas nuėjo į Kauno komendantūrą sužinoti, kaip 
kuriama Lietuvos kariuomenė, nes buvo pasiryžęs į ją stoti, tačiau prie ko-
mendantūros sutiko kpt. J.Ūselį, buvusį jo būrio vadą Karo mokykloje. Su-
žinojęs G.Ruzgio norus, jis įspėjo: „Nepadaryk mano klaidos, nes Lietuvos 
kariuomenės vokiečiai steigti neleido, o mes, kurie įstojom, priversti paklusti 
vokiečių įsakymams“. 

Nuo liepos pirmosios G.Ruzgys pradėjo dirbti Žemės ūkio ministerijoje 
raštininku, tvarkėsi studijų reikalus Vytauto Didžiojo universitete. Jo studijų 
knygutę raudonieji okupantai buvo atėmę per kratą, o per pavasario sesiją jis 
buvo kalėjime, todėl turėjo labai pasistengti, kad išlaikytų pavasario ir rudens 
sesijos egzaminus. Gediminą išrinko kurso seniūnu ir universiteto studentų 
atstovybės antruoju sekretoriumi. 1943 m., vokiečiams paskelbus Lietuvos 
jaunimo mobilizaciją, G.Ruzgys susirinkusiems studentams pasakė kalbą ir 
paragino nestoti į okupantų kariuomenę. Jis teigė, kad vokiečiai neturi teisės 
mobilizuoti okupuotos šalies gyventojų. Gestapas pradėjo jo ieškoti.

Vokiečiams uždarius Vytauto Didžiojo universitetą, grįžęs namo (tada 
Ruzgiai gyveno Maironio gatvėje) laiptinėje rado vokiškai parašytą skelbimą 
– „Užimta vokiečių vermachto“. Tėvus, brolį ir Gediminą išmetė iš buto. Jam 
ir broliui Algimantui teko slapstytis kaime, vėliau durpyne. 

Universiteto vadovybė  III kurso studentus perkėlė į IV (baigiamąjį) kur-
są, nes vokiečiai technikos, statybos ir medicinos fakultetų studentams, kurie 
buvo paskutiniame kurse, leido baigti studijas. Tada per universitetą Gedimi-
nas gavo iš vokiečių kariuomenės vadovybės atleidimo dokumentą ir tęsė 
studijas, bet vis tiek reikėjo vengti susitikimo su Gestapu, todėl nakvodavo 
tėvo darbovietėje, ir 1944 m. pavasarį ruošė diplominį darbą „Aukštųjų Šan-
čių bažnyčia“. Liepos mėn. vokiečiams traukiantis, K.G.Ruzgys nutarė pasi-
traukti į Vakarus, tačiau Žemaitijoje netoli Ariogalos priartėjo fronto linija... 

Prie Ariogalos Gediminas buvo sovietų sulaikytas ir vedamas sušaudy-
ti, bet paskutinę sekundę atbėgęs sovietų kareivis ėmė šaukti „kad čia ne 
tas, anas buvo „ryžas“ ir jį paleido – matyt buvo lemta gyventi. Tada grįžo į 
Kauną, nes esą studentus statybininkus rusai nuo armijos atleidžia. Buvo įsi-
darbinęs Kaune projektavimo organizacijoje, tačiau likti čia buvo pavojinga, 
todėl išvažiavo į Vilnių, toliau nuo negerų akių. 

Inž. V.Greičiūnas buvo Ruzgių šeimos pažįstamas ir žinojo Gedimino pa-
dėtį. Vilniuje jis architektą pristatė, Architektūros reikalų valdybos viršininkui 
J.Kumpiui kaip „be dviejų valandų“ diplomuotą architektą. G.Ruzgį priėmė 
į darbą, paskyrė dirbti gyvenamųjų namų statybos sektoriaus viršininku. 
Greitai „be dviejų valandų“ diplomuotą architektą pakvietė į Dailės akademiją 
dėstyti architektūros pagrindus. Čia jis parašė siūlymą įkurti Lietuvos dailės 
akademijoje architektūros fakultetą, kurį įteikė J.Kumpiui, kuris pasiūlymą 
parėmė ir įteikė aukštesnėms institucijoms. Vilnius buvo sudegintas, ir tai 
buvo svarbus motyvas, kad fakultetas būtų įkurtas. 1944 m. lapkričio mėnesį 
Gediminas buvo priimtas į Vilniaus dailės akademiją vyresniuoju dėstytoju.

Per tą laiką teko susitikti su daugeliu lietuvių, kurie gyveno nelegaliai, 
slapstėsi nuo sovietų mobilizacijos, visi laukė ateinant amerikiečių. Bet nei 
vardų, nei pavardžių vienas kitam nesakė, nes Lietuvoje siautėjo visuotinis 
raudonųjų okupantų teroras. 1945 m. lapkričio mėn. pabaigoje jis Vilniaus 
NKVD buvo areštuotas. Po kiek laiko Gediminą iš Vilniaus pervežė į Kauną. 

Gedimino Ruzgio 
100 m. gimimo minėjimo programa

2020 m. rugpjūčio 16 d. (sekmadienį) 10.00 mišios Vilniaus Katedroje
11.30-12.30 pagerbimas prie kapo (Rokantiškių kapinės Vilniuje)
13.00 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje):
Gediminas Kazimieras Ruzgys – Lietuvos laisvės karys ir kūrėjas,  
koncertas, pokalbiai prie kavos puodelio
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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 

Jo laimei, areštuojant vienas iš enkavedistų klausė 
kito: „Vozmiom li mi jevo?“ („Ar mes jį paimsim?“). 
Gediminas suprato, kad jie apie jį nieko tikro ne-
žino, o kratą atliko, nes ieškojo besislapstančio 
brolio Algimanto.

Kaune kokią savaitę su G.Ruzgiu elgėsi man-
dagiai, tardytojas Zaicevas rodydavo architektū-
rinių knygų, bet kai kameroje jis tai papasakojo, 
vienas suimtasis pasakė: „tave greitai paleis, tik 
užverbuos“. Praėjus nuo suėmimo daugiau nei sa-
vaitei tardytojas Zaicevas padavė pasirašyti arešto 
orderį, kur Gediminas buvau kaltinamas kaip Lie-
tuvos Laisvės Armijos dalyvis. 

Jis suprato, kad jie tikro nieko nežino. Taip 
saugumo sulaikytas buvo apie 5 mėn. Keturis 
mėnesius buvo beveik kasdien kankinamas, kar-
tais iki sąmonės netekimo. Ypač buvo žiaurūs mjr. 
Odincev, kuris mušdavo gumine lazda per pėdas 
ar kulnis, per sėdynę, todėl G.Ruzgiui sužalojo 
prie kryžmens stuburą. Žiaurumu nenusileido 
NKVD majoras Kisieliov, kuris pririšęs prie kėdės, 
mušdavo iki sąmonės netekimo gumine žarna per 
šlaunis, atrodydavo kad mėsa nukris nuo kaulų. 
Kitas ypač žiaurus buvo NKVD vyr. ltn. Starikov ar 
Starostov – šis per tardymus badydavo geležiniu 
virbalu, smaugdavo, o jo talkininkai daužė dantis, 
degindavo sprandą, taip užgesindami papirosus. 
Per tardymus Gediminas viską iškentė, kaltinimų 
nepripažino ir nieko neišdavė, bet liko amžiams 
invalidas. 

Kauno NKVD pastate, jam girdint buvo kanki-
nama ir mama, kurios klyksmą girdi iki šiol. Ona 
Ruzgienė sugebėjo klaidinti budelius. Ji tiesiog 
jautė ir psichologiškai sugebėdavo išaiškinti se-
klius, o taip pat, kaip apvynioti apie pirštą ir nuvilioti 
į kitą pusę tardytojus. Ne be reikalo ji buvo viena 
iš Lietuvos dramos teatro pionierių ir primadonų.

1946 m. balandžio mėn. Didį jį Penktadienį 
Gediminą iš sovietų saugumo paleido kankinimais 
neprivertę pripažinti kaltinimų. Paleistas iš kalėji-
mo, K.G.Ruzgys bandė tęsti Kauno universitete 
studijas. Bet nors rektorius užrašė rezoliuciją „pri-
imti“, architektūros fakultete ir universiteto kance-
liarijoje kitaip kaip banditu jo niekas nevadino. 

Gediminas grįžo į Vilnių ir gegužę priimamas 
dėstyti Vilniaus dailės institute, o po mėnesio dirbti 
Lietuvos dailės fonde vyr. inžinieriumi. Iš Dailės 
instituto išėjo po keturių mėnesių. 1947 m. sukūrė 
šeimą – vedė politinio kalinio dukrą, poetę Danutę 
Aukselytę.

1948 m. gegužės 22 dieną buvo tremiamas 
su šeima į Sibirą, į Krasnojarsko kraštą, bet visi 
išsislapstė, išskyrus Gedimino tėvą P.Ruzgys. 
Nuo tremties jį gelbėjo Kaune gyvenęs dailininkas  
V.Manomaitis, o Vilniuje – Dailininkų sąjungos 
pirmininkė L.Vaineikytė ir dailininkė I.Trečiokaitė-
Žebenkienė, kurios ėjo prašyti pas LSSR ministrą 
pirmininką M.Gedvilą G.Ruzgio neišvežti, teigia-
mas charakteristikas parašė Dailės instituto rek-
torius V.Jurkūnas, architektas J.Kumpis, Dailės 
kombinato direktorius V.Adomaitis. Buvo minimi jo 
nuopelnai įkuriant architektūros fakultetą, atstatant 
suniokotą Vilnių bei tobulinant darbo organizavimą 
ir gamybos tvarką Vilniaus dailės kombinate.

Per 1948 m. trėmimą buvo išvežta visa Dailės 
fondo vadovybė, o Ruzgys darbe buvo terorizuo-
jamas ir ujamas. Čia ypač uolūs buvo Šipyla, Gur-
vičius. Terorizavimo neišlaikęs ir 1949 m. sausio 
men. iš darbo išėjo. Pradėjo ieškoti naujo darbo, 
bet darbo niekur negavo. Nueina į darbą, kur ieško 
architekto ir sako gerai, ateikite kitą dieną, o kitą 
dieną atsako. Tai buvo kitokia teroro rūšis. 

Pagaliau J.Kumpio padedant buvo priimtas 

inžinieriumi-architektu Respublikinėse architek-
tūros-projektavimo dirbtuvėse, kurios vėliau virto 
Miestų statybos projektavimo institutu. Pradžioje 
čia dirbo rusai ir žydai, G.Ruzgys buvo vienintelis 
lietuvis, kaip egzotiškas sutvėrimas ir dirbo pačius 
menkiausius ir mažiausiai apmokamus darbus. 

Miestų statybos projektavimo institute išdirbo 
17 metų ir yra 32 pastatytų objektų autorius: svar-
besni darbai – Vilniuje Elektrografijos mokslinis 
tyrimo institutas, profesinė technikos mokykla Pa-
kalnės g., Dujų (dabar Vienuolio) gatvės užstatymo 
projektas, Lengvosios pramonės ministerijos ad-
ministracinis pastatas Vienuolio g. (dabar Lietuvos 
Pramonininkų konfederacija), gyvenamieji namai 
Vienuolio gatvėje, gyvenamasis namas su vaistine 
Basanavičiaus g., gyvenamasis namas Savano-
rių pr. ir Eigulių gatvės kampe, urmo parduotuvė 
Raugyklos g., kino teatrai Eišiškėse ir Rietave, 
tiltas Klaipėdoje per Danės upę H. Manto g. (ar-
chitektūrinė dalis), individualių gyvenamųjų namų, 
kotedžų, daug baldų kompleksų visuomeniniams 
pastatams, parduotuvėms, viešbučiams, suvenyri-
nių dekoratyvių gaminių, 10 nedidelių gyvenviečių 
ir kt. Dar dalis projektų liko neįgyvendinti ar atlikus 
techninį projektą atiteko kitiems užbaigti.

1957 m. atšilimo laikotarpiu, tarpininkaujant 
arch. dr. prof. Eduardui Budreikai ir kitiems Dailės 
instituto profesoriams, Gediminui leido įstoti į Dai-
lės institutą, eksternu išlaikyti egzaminus į V kursą, 
o 1959 m. birželio 26 d. apginti diplominį darbą (di-
plomas suteikė architekto-dailininko kvalifikaciją). 
Taip baigėsi 19 metų studijų epopėja.

1965 m. vasarą buvę G.Ruzgio studijų drau-
gai pakvietė jį dirbti LVU Centriniame konstravi-
mo biure ir organizuoti naują projektavimo šaką 
– dizainą. 1966 m. liepos 1 d., kaip vienas pa-
grindinių Techninės estetikos (dizaino) instituto 
organizatorių pradėjo dirbti Są junginio techni-
nės estetikos mokslinio tyrimo instituto Vilniaus 
filialo pramoninių gaminių meninio konstravimo 
skyriaus vedėju. Čia sukūrė pažangią meninio 
konstravimo metodiką ir šią metodiką įdiegė. 
Labai daug dėmesio skyrė jauniems dizaine-
riams ruošti – siūlydavo originalias diplominių 
darbų Dailės institute temas, įvedė kompleksinį 
projektavimą ir pasiūlė firminio stiliaus kūrimo 
metodus, įkūrė bandomąsias dirbtuves, paruošė 
keletą metodikų, mokslinių darbų programų, buvo 
mokslinių darbų ir kompleksinių dizaino projektų 
vadovas, pvz.: Palangos miesto ir kurorto su-
tvarkymo kompleksinis dizaino projektas, firmi-
nio stiliaus Lietuvos staklių pramonės įmonėms. 
Iniciavo įkuriant psichologijos katedrą Vilniaus 
universitete, organizuojant ergonominius tyrimus, 
rašė Lietuvos dizaino istoriją. Prie skyriaus įkūrė 
bandomąsias dirbtuves, apie 20 metų vadovavo 
gaminių vertinimo dizaino požiūriu ekspertizei. 
Išlaikes kandidatinio minimumo egzaminus 1972 
m. parašė disertacijos „Lietuvos dizaino istorija“ 
pirmą jį skaitymą, tačiau toliau politiniais sume-
timais jam darbo tęsti, disertacijos ginti neleido, 
nes atsisakė stoti į komunistų partiją. Nuo 1970 
m. lygiagrečiai dirbo VU psichologijos ir prekybos 
katedrose, kur dėstė taikomąją estetiką pagrįstą 
architektūros, dailės ir dizaino teorijomis, estetiš-
kai vertinant žmogų supantį dirbtinį pasaulį. VU 
psichologijos katedroje buvo mokslinis diplominių 
darbų vadovas, dėstė panašų kursą ir Liaudies 
ūkio darbuotojų tobulinimosi institute.

Dirbdamas dizaino srityje parašė straipsnių ir 
tezių. Skaitė apie 200 paskaitų populiarindamas 
dizaino metodiką ir darbus projektuotojams dauge-
lyje Lietuvos pramoninių miestų bei Rygoje, Lenin-

grade (Sankt Peterburge), Maskvoje, Karaliaučiu-
je (Kaliningrad), Berlyne (VDR). G.Ruzgys buvo 
kviečiamas kaip ekspertas nustatyti ir parinkti dar-
bo vietas Maskvoje statomam SSRS Plano komi-
tetui, Toljatyje – VAZ administraciniam pastatui.

Techninės estetikos institute rašė lietuviškai, 
siekė, kad dizaino teorija ir jos estetinė teorija 
būtų kuriama lietuviškai, ir už tai buvo įspėtas. Jo 
lietuviškai paruoštą firminio stiliaus kūrimo moks-
linę tyrimo programą ir metodiką  Lietuvos staklių 
gamykloms perdavė dizaineriui komunistui, kuris 
Ruzgio darbą išvertė į rusų kalbą, nepažymėda-
mas G.Ruzgio autorystės. 1985 m. išėjo į pensiją. 

Prasidėjus atgimimui nuo 1989 m. pradžios 
giedojo Vilniaus arkikatedros didžiajame chore  
buvo choro seniūnas. Dalyvavo svarbiausiuose 
mitinguose, eisenose ir akcijose. Saugojo Lietuvos 
archyvus, pasikvietęs dar vieną vyrą išvadavo iš 
milicijos suimtą Sąjūdžio aktyvistą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. 
rugpjūčio mėn. Kazimierui Gediminui Ruzgiui 
buvo suteiktas Lietuvos dizainerių są jungos Gar-
bės nario vardas.

1991 m. sausio 8 d. aktyviai dalyvavo išvarant 
jedinstvininkus iš Aukščiausiosios Tarybos kie-
melio, o sausio 10 d. kartu su susirinkusiais prie 
Aukščiausiosios Tarybos gynėjais neleido įsiveržti 
į pastatą jedinstvininkų miniai. Vėliau dienomis ir 
vakarais saugojo AT.  

Nuo 1991 m. sausio 12 d., Sovietų są jun-
gos agresijos prieš Lietuvos Respubliką metu 
G.Ruzgio bute buvo slepiami „Lietuvos aido“ kom-
piuteriai ir spausdintuvai, buvo įkurta slapta leidy-
kla-spaustuvė.

1941 m. birželio 22-28 d. sukilėlių są jungos 
Vilniaus skyriaus pirmininkas Kazimieras Gedi-
minas Ruzgys kiekvienais metais pagerbdamas 
sukilėlius surengdavo po du minėjimus: 1941 m. 
Sukilimo – birželio mėnesį bei gruodžio, kai Mas-
kvoje buvo nužudyti LAF Vilniaus karinio štabo na-
riai. Taip pat jis buvo Atsargos karininkų ir Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių są jungų narys.

Kazimieras Gediminas Ruzgys yra apdo-
vanotas Lietuvos skautų są jungos ordinu „Už 
nuopelnus“ (1938 II 16), o atkūrus nepriklauso-
mybę, Kazimieras Gediminas Ruzgys buvo ap-
dovanotas: DLK Gedimino ordino I laipsnio (1998 
11 18), Lietuvos nepriklausomybės (2000 07 01), 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (2001 05 
15), Lietuvos atsargos karininkų są jungos (2004 
10 21), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
są jungos „Buvome, esame, būsime“ (2007 11 10 
ir 2010 08 14), Lietuvos atsargos karininkų są jun-
gos (2008 11 05) medaliais, Lietuvos Respubli-
kos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams 
„Už nuopelnus“ (2010 08 04), „Už nuopelnus Vil-
niui“ (2010 08 14) medaliais, garbės raštais ir pa-
dėkomis, Krašto apsaugos ministro vardinėmis 
dovanomis, Lietuvos kariuomenės vado vardiniu 
ginklu. (Apie 1993-1994 m. Ruzgiui buvo siūlo-
mas teikimas apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu, 
bet jis atsisakė būti teikiamas – nenorėjo gauti 
šio garbingo apdovanojimo iš KPSS Lietuvos 
skyriaus I sekretoriaus, Lietuvos Respublikos 
Prezidento A.M.Brazausko rankų.)

2009 m. už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos 
dizainui, Lietuvos dizainerių są junga G.Ruzgiui 
suteikė 2009 metų žmogaus vardą.

G.Ruzgys mirė 2015 m. sausio 14 d. sulau-
kęs 94,5 metų amžiaus ant sūnaus rankų savo 
namuose.

Viktoras Ašmenskas,
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Rimantas Pleikys
Sovietų radijo trukdymo stočių 

tinklas pradėtas statyti 1948 me-
tais, kai „Amerikos balsas” ir „BBC“ 
ėmė transliuoti rusų, ukrainiečių 
bei kitomis kalbomis. Sprendimus 
dėl radijo trukdymo sistemos kūri-
mo ir slopinamų programų sąrašo 
priimdavo SSRS komunistų partijos 
vadovybė. Radijo stotis statė ir eks-
ploatavo SSRS bei respublikų ryšių 
ministerijos. Galingos tolimojo vei-
kimo radijo trukdymo stotys buvo 
pavaldžios SSRS ryšių ministerijos 

2-ajai valdybai. Miestų trukdymo stotys priklausė „respublikiniams”“radijo ir 
televizijos perdavimo centrams, pavaldiems respublikų ryšių ministerijoms. 
Vidinėje dokumentacijoje radijo trukdyklės būdavo vadinamos „objektais“, 
„radijo ryšių stotimis“, jų kontrolės punktai – „priėmimo stotimis“.

Buvo dviejų tipų trukdymo stotys: didmiesčių (iki 20 kW siųstuvai, 
efektyvūs iki 30 km spinduliu) ir tolimojo veikimo – slopinimui didžiulėse 
teritorijose, kurių nepasiekė miestų trukdyklės (100-500 kW, 500 – 3000 
km). Iš Rusijos Naujausiosios istorijos valstybinio archyvo gautas SSKP 
CK sekretoriaus J.Ligačiovo ir SSRS KGB pirmininko V.Čebrikovo raštas 
liudija, kad 1986 metais buvo 94 radijo trukdymo stotys: 81 – miestų ir 
13 – tolimojo veikimo. 

Iki 1988 metų veikė SSRS, Lenkijos, Čekoslovakijos ir Bulgarijos ben-
dras tolimojo radijo trukdymo tinklas. Iki 1964 metų jame dalyvavo ir Ru-
munija, Vengrija, VDR. Pavyzdžiui, iš Čekoslovakijos trukdymus į SSRS, 
Lenkiją ir Bulgariją transliavo keturios specialios slaptos radijo stotys (35 
siųstuvai), iš Lenkijos – 3 stotys (20 siųstuvų). Sovietų bloko šalių bendrai 
naudojamą eterio cenzūros tinklą sudarė apytikriai 25 radijo stotys, 200 
siųstuvų. 

Lietuvoje buvo 5 radijo trukdymo stotys: „objektas Nr. 600“ Vilniu-
je, „objektas Nr. 603” Kaune, „objektas Nr. 61“ Klaipėdoje, „objektas Nr. 
62“ Šiauliuose ir “objektas Nr. 1656“ Panevėžyje. Pastarasis veikė tik 
1985-1988 m., kiti nuo 1949 - 1952 m. Miestų radijo trukdymo stotys 
būdavo sudarytos iš dviejų dalių: eterio klausymosi „kontrolės ir korega-
vimo punkto” ir siųstuvų cecho. Privalomų trukdyti užsiienio radijo stočių 
dažniai ir tvarkaraščiai buvo gaunami teletaipu arba radijo telegrafu iš 
centrinio valdymo punkto Maskvoje. 

Kontrolė klausėsi eterio ir tikrino, ar nurodytais dažniais girdisi radijo 
stotys, kurias būtina „uždengti“. Jeigu girdėjosi, siųstuvų cechui liepdavo 

tuo dažniu į jungti siųstuvą ir į jį per ryšio kabelį sukomutuodavo trukdymo 
signalą: elektroninio generatoriaus ūžimą („Laisvės“, Izraelio, Tiranos ra-
dijui) arba „Majak“ programą („Amerikos balso“, „BBC“, „Vokiečių bangos“, 
Pekino radijo slopinimui). 

Jeigu Maskvos nurodytu dažniu „priešiškos“ programos Lietuvoje ne-
sigirdėjo – vadinasi, ją tuo metu blokavo tolimojo trukdymo signalai ir šio 
dažnio slopinti nereikėjo. Į trukdį du kartus per minutę buvo įterpiamas 
identifikavimo šaukinys, reikalingas jos darbo kontrolei. Vilnius trukdyklės 
identifikatorius 1988 metais buvo „LM“.  Penkiose radijo trukdymo stoty-
se Lietuvoje dirbo apie 100 žmonių, veikė maždaug 60 siųstuvų. Vilniuje 
radijo trukdymo centras buvo Algirdo g. 27, valdymo punktas – Žvėryne, 
Vytauto g. 20, nuo 1980 metų prie televizijos bokšto, Kaune – Vaižganto g. 
11, kontrolė – centriniame pašte Laisvės alėjoje, Klaipėdoje siųstuvai teršė 
eterį žydų kapinėse, Panevėžyje – pietiniame Pažagienių priemiestyje. 

SSRS buvo slopinamas „Laisvosios Europos/Laisvės radijas“, „Ame-
rikos balsas”, „Vokiečių banga“, „BBC“, „Izraelio balsas“, Pekino (Kinija), 
Tiranos (Albanija) ir kitos radijo stotys.  Lietuvoje taip pat buvo blokuojama 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) laida  Ispanijos tarptauti-
nio radijo programoje. Iki 1963 metų slopinta ir daugiau transliacijų - Vati-
kano, Romos, Paryžiaus, Irano, Pietų Korėjos. 

Miestuose trukdymo efektyvumas siekė 90-100 procentų, kitur jis pri-
klausė nuo radijo bangų sklidimo sąlygų, antai vasarą dienos metu beveik 
nieko nesigirdėjo, o žiemos vakarais prasimušdavo daug užsienio stočių. 
Trukdyklių bokštus iki 1975 m. dažė geltonai ir juodai, vėliau – raudonai ir 
baltai. Naktį juos žymėdavo raudoni žiburiai. Vietiniam trukdymui geriau-
siai tiko vertikalūs dipoliai, tolimajam – horizontalaus rombo formos arba 
8 - 16 dipolių sinfazinės reflektorinės kryptinės antenos.

Iki 1963 metų būdavo praktikuojamas selektyvusis trukdymas, kurį 
į jungdavo tada, kai cenzūruojamoji radijo stotis perašnekdavo ką nors 
„labiau antitarybinio“. Vėliau šio metodo dėl įgyvendinimo sudėtingumo 
atsisakyta. Trukdymo mastą įtakojo Rytų ir Vakarų santykių klimatas. 
1963 – 1968 ir 1976 – 1980 metais sovietų trukdyklės paliko ramybė-
je „Amerikos balsą“, „BBC“ ir „Vokiečių bangą“, tačiau po 1968 m. Če-
koslovakijos ir 1980 m. Lenkijos krizių jas vėl ėmė blokuoti. „Laisvosios 
Europos/Laisvės radijas“, Izraelio, Albanijos, Kinijos radijo stotys buvo 
trukdomos atkakliai ir be pertraukų.

Vakarų šalių vyriausybės, tarptautinės ryšių organizacijos reikalau-
davo, kad Maskva liautųsi teršusi  eterį, tačiau Kremlius atsikirsdavo 
turįs teisę gintis nuo „ardomųjų  ideologinių diversijų“. Radijo trukdymai 
Sovietų Są jungoje liovėsi vidurnaktį iš 1988 metų lapkričio 29 į 30 die-
ną. Gruodžio mėnesį eterio cenzūrą išjungė Bulgarija ir Čekoslovakija, o 
Lenkija – 1987 m. sausio 1.

Radijo cenzūra Sovietų sąjungoje

Klaipėda objektas Nr 61Vilnius 600 objekto siųstuvai KV-5
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„Prof. Adas Jakubauskas yra žinomas ir nusipelnęs mokslininkas, 
išmanantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro veiklą. Jo kandidatūrai stiprų palaikymą išreiškė tiek kole-
gos Seimo nariai, tiek visuomeninės organizacijos ir akademinė 
bendruomenė. Toks šio kandidato palaikymas rodo pasitikėjimą 
ir leidžia manyti, kad jis galės tinkamai eiti pareigas“, – anksčiau 
teigė parlamento vadovas.

Pagal įstatymą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas ne-
priekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 
humanitarinių arba socialinių mokslų krypties studijų magistro 
kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvali-
fikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų darbo, susijusio su centro už-
daviniais ir funkcijomis, stažą ir leidimą dirbti ar susipažinti su 
įslaptinta informacija.

Centras tiria visas genocido bei kitų nusikaltimų žmonišku-
mui ir karo nusikaltimų apraiškas, 1920–1939 m. Vilniaus krašte 
okupacinio režimo vykdytą politiką bei pasipriešinimo jai proce-
sus, Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat 
ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, 
1990–1991 m. SSRS vykdytą agresiją ir jos padarinius atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, inicijuoja genocido organizatorių ir 
vykdytojų veiksmų teisinį įvertinimą.

VARPO inf., lrt.lt nuotr.

Seimas po slapto 
balsavimo Lietuvos 
gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų 
centro generaliniu di-
rektoriumi paskyrė 
prof. dr. Adą Jaku-
bauską. 

A. Jakubausko pen-
kerių metų kadencija 
prasidės liepos 1 d. ir jis 

pakeis nuo 2009 m. šias pareigas ėjusią Teresę Birutę Buraus-
kaitę.

A. Jakubauskas yra mokytojas ir politologas, socialinių 
mokslų daktaras, yra dirbęs „Vilniaus šiltnamiuose“ konsultan-
tu ir direktoriumi ryšiams su užsieniu, vadybininku privačioje 
bendrovėje, Seimo kanceliarijoje, dėstęs Mykolo Romerio uni-
versitete. Nuo 2003 metų A. Jakubauskas yra Lietuvos totorių 
bendruomenių sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio 
Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas.

A. Jakubausko kandidatūrą parlamentui pristatė Seimo Pir-
mininkas Viktoras Pranckietis, remdamasis Seimo Laisvės kovų 
ir valstybės istorinės atminties komisijos teikimu ir po išsamių 
konsultacijų su istorikų bendruomene ir visuomenininkais. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centrui vadovaus Adas Jakubauskas

Lietuviai – sovietų genocido auka!?
Esama įvairių, giminingų genocido apibrėžimų, bet plačiausiai 

paplitusį nustatė 1948 m. JTO konvencija dėl kelio užkirtimo ge-
nocido nusikaltimui ir baudimo už jį. Konvencija laiko genocidu 
„veiką, kuria siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią 
nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę.“ (Preambu-
lėje rašoma, kad per visą istoriją dėl genocido žmonija patyrė daug 
nuostolių).

Kai kas mano, kad sovietų nusikaltimai prieš lietuvius gali būti  
sutapatinami ir sulyginami su Lietuvos žydų išnaikinimu. Bet pa-
prastai šie įvykiai yra palyginami, o ne sulyginami, nuosekliai pa-
brėžiant skirtingą jų apimtį, vykdymo būdus, kitus skirtumus. Lietu-
viai buvo persekiojami politiniais sumetimais, bet kitaip nei etninės, 
rasinės ar religinės grupės, politinės grupės nėra minimos JTO 
konvencijoje. Tai nėra atsitiktinumas. JTO buvo siūloma genocidu 
laikyti masinius žudymus, grindžiamus religinėmis, rasinėmis, „po-
litinėmis ar bet kokiomis priežastimis.” Sovietai pasipriešino, 
suvokdami, kad pagal tokį genocido supratimą, būtų galima 
juos kaltinti genocidu. Sovietai aiškino, kad „politinės ir kitos 
grupės“ buvo pernelyg sudėtingos apibrėžti, nors jie labai lengvai 
atpažino, žudė ir trėmė „buožes, buržuazinius nacionalistus“.

Lietuvoje trėmimai buvo nuožmūs, buvo sudaryti atsarginiai 
tremiamųjų sąrašai, kad vieniems pasislėpus, jo vietas vagonuose 
ir „planuose“ užimtų kiti. Neapykanta buvo sąmoningai kurstoma. 
1948 m. gegužės 26 d. „Literatūros ir meno“ 20 numeryje, 
kuris buvo išleistas praėjus keturioms dienoms po masinio 
40 000 lietuvių trėmimo, žinomi rašytojai be jokių išlygų ragi-
no susidoroti su „priešu“. Nors jie tiesiogiai neminėjo trėmimo 
ar ištremtųjų, o keikė partizanus „žudikus“, pasisakymų spausdi-
nimo aplinkybės leido visiems suprasti, kad prakeikimai taikomi ir 
tremtiniams. J.Baltušis rašė, kad Lietuva „negali toliau kęsti 
niekšingųjų šliužų.“ J.Butėnas tvirtino, kad Lietuvos liaudis 
„reikalauja apsivalyti nuo visų šlykščiųjų parazitų“. 

Sovietai skelbė, kad jie kovojo su nacionalistais, banditais, ir 
buožėmis, bet peršasi išvada, kad represijų apimtimi, kova su kata-
likybe, praeities iškreipimu ir klastojimu, inteligentijos perauklėjimu, 
priverstine kolektyvizacija ir kitomis priemonėmis buvo siekiama 
sunaikinti arba nusmukdyti lietuvių kultūrą ir tradicinį Tautos gyve-
nimo būdą. Tai labai panašu į genocidą.

Kazimieras Aukselis
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Šarūnas Valentinavičius
Žurnalistas, LLKS narys 
1. Paradoksas – teiginys, ku-

ris iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti 
suprantamas ir teisingas, tačiau 
priveda prie prieštaravimų ar nesu-
derinamumų, 

2. Paradòksas [gr. paradoxos 
– netikėtas] neįprastas, netikėtas, aforistinis teiginys, kuris pirmu žvilgsniu 
prieštarauja sveikam galvojimui.

Nejaugi mūsų VISA tauta nesveikai galvoja? Su kuo tokia galvosena 
priveda prie prieštaravimų ir nesuderinamumų?  Nes neaišku kodėl auto-
rius tvirtina: 

1. Būtent dabar „Antrojo pasaulinio karo atminties vingių šiuo 
metu (pabrėžta aut.) nėra įmanoma gerai suvokti, nematant platesnių 
pasaulinių kontekstų“,

2. Tik „Laikotarpis, į kurį vertėtų šiandien mums atsigręžti, buvo 
šaltojo karo epocha (pabrėžta – aut.), kurioje susiformavo bent trys 
didieji pasakojimai apie Antrąjį pasaulinį karą: sovietinis, vakarietiš-
kas ir vokiškasis“,

3. „Antrasis pasaulinis, tiksliau, Didysis Tėvynės karas, buvo vienas 
svarbiausių sovietinės sistemos fundacinių mitų, kurį po komunizmo žlu-
gimo reikėjo dekonstruoti bendrųjų dekomunizacijos procesų kontekste“.

Skaitant straipsnį iškyla ir daugiau „kodėl“. Juk autorius ne eilinis 
Lietuvos pilietis, o savo srities žinovas – Lietuvos Istorijos Instituto (LII) 
direktorius, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, daugelio mono-
grafijų apie Lietuvos viduramžių istoriją  autorius, pagaliau ir pasaulyje 
žinomas istorikas.

Nejaugi tokio plataus, iki šiol keliančio daugelį su daugybe nežinomy-
bių  klausimo svarstymo, disputo vieta, galinti duoti bent dalį atsakymų 
- LRT tinklapis? Gal labiau tinkamesnė vieta viso  pasaulio istorikų pripa-
žinti leidiniai, ar, pagaliau, bent LII leidžiamas žurnalas?

Kuo tolyn, tuo gražyn...
Jau nuo pirmųjų pastraipų aiškėja apie kokius „paradoksus“  bus 

kalbama. Tai autoriaus ir Tautos skirtinga nuomonė apie sovietinės oku-
pacijos reliktų palikimą. Ryškėja  savotiška nostalgija sovietinei oku-
pacijai – gailestis griaunamiems okupantų simboliams, aimanuojama, 
kad nebeliko sovietinės okupacijos atmintinų dienų minėjimo. Autorius 
jaučia itin didžiulę nuoskaudą, kad nebeliko karo pabaigos – Gegužės 
9-osios minėjimo. Galima būti suvokti, jei tokius „jausmus“ lietų sovieti-
nės okupacijos metais istorijos mokslus ar TSKP aukštąją partinę moky-
klą baigęs, o dabar jau nusenęs ir įtakos netekęs  „nomenklatūrščikas“. 

 Kai kurie teiginiai, „Nuomonių“ skiltyje perša mintį, kad autorius ne 
pilnai susipažinęs su Tautos istorija  gūdžiais sovietinės okupacijos me-
tais ir gal todėl klaidina skaitytojus?  Gal tik dėl to garbusis istorikas kalti-
na Lietuvą, o kartu ir Latviją bei Estiją, kad  nemini „garbingos  Gegužės 
9-osios“  Nors visi lietuviai, netgi pirmokėliai žino, kad Antrasis pasaulinis, 
arba, kaip sako autorius – Didysis Tėvynės karas, Lietuvai baigėsi atkū-
rus Nepriklausomybę 1990 metų kovo 11- ąją. 

Griaunamų sovietinių okupantų simbolių, autoriaus vadinamų „mi-
tais“, kategorijai istorikas priskiria ir memorialinį Pirčiupių kaimo trage-
dijos  kompleksą, „de facto praradusį nacionalinio memorialo statusą“, 
kuriame buvo prisimenamos civilės  nacių okupacijos Lietuvos gyventojų 
sukos“. Drįstu Istorijos instituto direktoriui siūlyti atsiversti praėjusių– 
2019.06.03 d. metų  „15 min.“ laikraštį, kuriame išspausdintas labai išsa-
mus reportažas apie Pirčiupio kaimo tragedijos 75-ųjų metinių minėjimą, 
kuriame labai gausiai dalyvavo ir lietuviai, ir valdžios atstovai, o kartu, ir 
Rusijos ambasadorius Udalcovas.

Istoriko „prajovai“. Ar tik tai?
 LRT tinklapio 2020-05-10 d. skiltyje „NUOMONĖS“ patraukė dėmesį 

straipsnis intriguojančiu pavadinimu „Alvydas Nikžentaitis.  
Antrasis pasaulinis karas ir lietuvių istorinės atminties paradoksai“. 

Ką šiuo tarptautiniu žodžiu „paradoksai“ autorius siekia atskleisti?  
Atsidarau internetą, ir randu tokius šio žodžio prasmės paaiškinimus:

Kodėl neteko memorialo statuso? Todėl, kad tai  sovietinių okupantų 
išprovokuotos nekaltų kaimo žmonių žudynės. Įrodyta, kad Pirčiupių kaimo 
tragedijos tiesioginiai kaltininkai – Raudonosios armijos generalinio štabo 
Žvalgybos valdybai pavaldus 14-asis būrys, kuris birželio 3 d. rytą kelyje 
Eišiškės – Vilnius, už kelių kilometrų nuo Pirčiupių kaimo, užpuolė SS ir 
policijos 16-ojo pulko autotransporto vilkstinę, nukovė 6 vokiečių kareivius. 
Šios tragedijos kaltininkai iš tų pačių taip vadinamų „raudonųjų partizanų“, 
o iš tiesų raudonųjų banditų – plėšikų gaujos,  kuriems vadovavo Motiejus 
Šumauskas ir Genrikas Zimanas, ir kurių  nariai 1944 m. sausio 29 d. (žy-
dai, rusai)  puolė Kaniūkų kaimą. Jų rinktinė, įvairių šaltinių duomenimis, 
sudaryta iš „Smert okupantam“ (daugiausia buvę Kauno geto kaliniai žy-
dai ir sovietiniai karo belaisviai), „Smert fašizmu“, „Mstitel“, „Za pobiedu“, 
„Borba“ (visų keturių partizanų dauguma – Vilniaus geto žydai), „Margiris“ 
būrių ir Raudonosios armijos Generalinio štabo spec. grupės narių, puolė 
ir sudegino kaimą. Nužudyti 35 žmonės (vyrai, moterys, vaikai), 15 žmonių 
sužeista, daugelis jų sunkiai. Kaniūkų puolimas, sudeginimas ir susidoroji-
mas su gyventojais – žiauriausia sovietinių partizanų akcija prieš Lietuvos 
kaimų savisaugą. Akciją su „pasigardžiavimu“ yra aprašę jos dalyviai, so-
vietiniai partizanai Isaacas Kowalskis, Chaimas Lazaras, Aba Kovneris ir 
Paulas Bagrianskis.

Šiuo pastebėjimu būtų galima ir baigti apie gerbiamo istoriko savotiškai 
interpretuojamus lietuvių tautos „atminties paradoksus“,  jei tai nebūtų...

Įžanga Lietuvos didžiavyrių atminimo  puolimui ir niekinimui
Istorikas Tomas Baranauskas www.DELFI.lt 2008 m. balandžio 22 d. pu-

blikuoja straipsnį „Kur veda A.Nikžentaičio Lietuvos istorijos revizija?“ Jame 
rašoma: „Neabejoju, kad A.Nikžentaitis, kaip istorikas medievistas (t.y. vi-
duramžių tyrinėtojas) „šiek tiek“ išmano ir kitus Lietuvos istorijos peri-
odus. Tačiau diskusija kilo visų pirma dėl 1940 m. SSRS įvykdytos Lietuvos 
okupacijos teisinio įvertinimo, konkrečiai – dėl teisinių sąvokų „okupacija“ ir 
„aneksija“ taikymo. O čia jau reikėtų „šiek tiek“ išmanyti ir teisę bei teisės ak-
tus.Vertinant pagal profesinę kompetenciją V.Landsbergio, kaip muzikologo, 
ir A.Nikžentaičio, kaip istoriko medievisto, startinės pozicijos šioje srityje yra 
maždaug vienodos – tai ne jų profesinės kompetencijos sritis.“

 Taigi, neišmano istorikas kažkurių niuansų, bet kišasi? Ir naudodama-
sis savo tarnybine padėtimi – LII direktoriaus padėtimi – klaidina žmones. 
Štai, A. Nikžentaitis drįsta tvirtinti, kad Lietuvos atminties kultūroje Hitlerio 
– Stalino paktas yra sureikšmintas, ir svarbiausia „prisidėjo prie tos lietuvių, 
kaip nekaltos aukos, stereotipo susiformavimo“.  Kai jau iki tokio lygio nusi-
kalbama, tai neverta diskutuoti su garbiuoju istoriku apie sovietinę aneksiją 
ir okupaciją. Neverta, nes lietuvių tauta juk „savo noru ir dideliu entuziazmu 
stojo į SSRS“. O jei įstojo savo noru, tai ir 1941 metų birželio 23 d. sukilimas 
– buržuazinių nacionalistų siekis užgrobti valdžią,  ir Laikinoji vyriausybė 
neteisėta. Vadovaujantis tokiu Lietuvos istorijos tarpsnio vertinimu  – de-
šimtmetį trukęs partizaninis karas, 50 tūkstančių miškuose kariavusių su 
sovietiniais okupantais tautiečių, 20 tūkstančių žuvusiųjų nelygioje kovoje 
– banditų, išgamų ir smetoninių pakalikų darbas. 

Taip istorikas mato  pokario kovas su okupantais. Gal todėl taip aukštai 
ir vertina R.Vanagaitės, ir M.Ivaškevičiaus pornografinio tipo kūrybą, kurioje 
žeminami Lietuvos didžiavyriai  Adolfas Ramanauskas – Vanagas, Jonas 
Žemaitis – Vytautas, Jonas Noreika – Generolas Vėtra.  Nes, kaip žmonėse 
kalbama, „kiekvienas mąsto pagal savo sugedimo laipsnį“. Kas žino, gal is-
toriką užklupo amnezija, kad nebepamena 2020 m. kovo 17 dienos Vilniaus 
apygardos administracinio teismo  nutarimo atsisakyti priimti dar vieną pil. 
Gochino skundą dėl naujos Lietuvos Genocido ir Rezistencijos Centro pa-
žymos apie Jono Noreikos veiklą. Centras, radęs naujų istorinių šaltinių, 
šia pažyma paskelbė, kad Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Lie-
tuvos žydų gelbėjimo ir kad jis laikytinas antinacinio pasipriešinimo 
dalyviu nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities viršininku pradžios.
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Kovojau už Laisvą Lietuvą – okupantams netarnavau
Jonas Gaidys
Gimiau gražioje vietoje tarp Leipalingio 

ir Liškiavos, prie Žaliamiškio. Tėvai turėjo 15 
ha  žemės.

Tėvas 1922 m. nepriklausomos Lietuvos 
metu dirbo policijoje. Okupavus Lietuvą 1944 
m., vietiniai pakalikai žinojo mūsų šeimos 
priešiškumą Tarybinei valdžiai. Todėl pasi-
baigus karui, pradėjo persekioti mūsų šeimą.

1946 m. spalio pabaigoje stribų  gauja, va-
dinama „Velnio tuzinas“ pas mus darė kratą  
– viską vertė apie 5 valandas, ieškojo antitary-
binės spaudos, bet, ačiū Dievui, nieko nerado. 
Vis tiek areštavo tėvą ir seserį  Oną. Dalį turto 
krovė į mūsų vežimą, o į kitą, atvarytą  Bro-
niaus Urbono  iš Guobinų kaimo, talpino vis-
ką, ką tik  galėjo: drobių ritinius, antklodes, 
rankšluosčius, maistą, rūbus ir tabaką.

Aš tuo metu, kai krėtė ir krovė į vežimus, 
ariau žemę. Atėjo pas mane du stribai, įsakė 
varyti arklius į namus ir kinkyti į vežimą. Ant 
pakrauto  B. Urbono vežimo sėdėjo mano tė-
vas ir stribai, o ant kito prikrauto turtų, mano 
sesuo ir „liaudies gynėjai“. Mums įsakė va-
žiuoti ir neleido su niekuo kalbėtis.

Veršių k. sulūžo kaimyno vežimas. Gau-
jos  vadas nuėjo pas ūkininką Eidukevičių ir   
įsakė jam važiuoti. Iš Urbono Jis ir perkrovė 
mūsų  pagrobtą turtą į savąjį. Nuvažiavus į 
Veisiejus, viską iškrovė į stribų būstinės san-
dėlį. Tėvą ir seserį uždarė į rūsį.

Buvo jau naktis ir liepė  man  važiuoti 
namo, aš nesutikau, prašiau paleisti seserį 
arba tėvą, tada važiuosiu. Jie nepaleido nei 
tėvo nei sesers ir ėmė mane gąsdinti, rodė 
gumines lazdas ir siūlė ˗ jų „paragauti“, bet 
nuomonės nekeičiau.

Tada nuvedė kitoje gatvės pusėje pas Žu-
rinską,  paguldė ant krosnies,  prie manęs atsi-
gulė jaunuolis – tai buvo Žurinsko sūnus, visą 
naktį nedavęs užmigti, klausinėjo, už ką tėvą 
ir seserį areštavo. Aš kartojau: „nežinau už 
ką, už nieką“. Supratau,  jog tai buvo agentas. 
Ryte grįžau į namus.

Po 6 dienų grįžo tėvas visas sumuštas, su 
išmuštais dantimis. Tai buvo 1946m. lapkričio 
mėn. Tą pačią dieną grįžo iš Vorkutos brolis 
Antanas, bylos nesudarė, nes trūko įrodymų. 
Liudininkai buvo stribai, kuriuos nušovė per 
kautynes su rusų kariuomene Ricielių kaime.

O seserį Oną Gaidytę kankino 14 parų. 
Reikalavo pasakyti, kur yra įvairūs atsišau-
kimai ir kita antitarybinė spauda, bet nieko 
nerado. Viską iškentėjo, nors mušdavo tol, kol 
prarasdavo sąmonę. Tada atneša kibirą van-
dens užpila ant galvos, kai atgauna sąmonę, 
ir vėl muša. Vėliau tardymo metu iš karto dė-
davo ant galvos šlapią maišą ir tiek plakdavo, 
kiek jiems patikdavo. Kai ją paleido, tai per 
visą dieną pajėgė įveikti vieną kilometrą. Va-
kare važiavo žmogus iš mūsų kaimo, kuris ją 
pažino ir parvežė į namus. Po to viskas apri-
mo ir gyvenome ramiau namuose. Jaučiau di-
džiausią neapykantą okupantams ir stengiausi 
kiek galėdamas padėti partizanams.

1947 metais žiemą Lazdijų rajono Snai-
gupės kaime, netoli nuo Druskininkų, vyko 
didelės enkavedistų kautynės su Žaliamiškio 
partizanais, vadovaujamais vado Antano Ma-
tuliavičiaus Skiedros. 

Enkavėdistų buvo prisėdę septynios ro-

gės, iš jų liko tik du. Vienas buvo snaiperis,  
įsitvirtinęs tarp didelių akmenų ir duobės. Jis 
ir nušovė du partizanus.  

Tai Fliorą Černiauską – Vasarį ir Antaną 
Subačių – Taurą. Sužeidė per abi kojas vado 
pavaduotoją Sukaravičių – Savuką. Po kauty-
nių anksti ryte aš, Jonas Gaidys, ir mano tėvas 
važiavome į Druskininkus. Mačiau, kad kovos 
teritorijoje ant sniego matosi daugybė kraujo 
ir tuščių gilzių, šovinių. Pačiupau maišą, iš-
šokau iš rogių ir pririnkau daug šovinių. Ra-
dau tris automato „PPŠ“ ragelius su šoviniais 
ir dvi rusų gamybos ruplėtas granatas, vieną 
„dešimtuko“ apkabą su šoviniais. Tuojau įšo-
kau į roges ir liepiau tėvui greičiau važiuoti. 
Kai atlėkėme į Ringeliškės kaimo mišką, visą 
savo radinį greičiau paslėpiau. Nuvažiavome 
į Druskininkus. Atgal grįždami radinio ne-
paėmėm, nes buvo baisu vežti, pravažiavome 
kautynių vietą ir už pusės kilometro sutiko-
me kokį šimtą enkavedistų. Jie ėjo baltai ap-
sivilkę. Mus sulaikė, iškrėtė roges, bet nieko  
nerado ir paleido. Pasitraukus enkavėdistams 
iš aplinkinių kaimų ir miškų, aš pasikinkiau 
arklius, pasiėmiau kirvį, pasakiau namiš-
kiams, kad važiuoju malkų į Ringeliškės miš-
ką. Šovinius,  granatas pasiėmiau, apkroviau 
malkoms, parvažiavęs paslėpiau. O vėliau su-
sitikau su partizanais ir viską perdaviau vadui 
Antanui Matulevičiui Skiedrai.

Iš vaikystės nemėgau okupantų, nes visą 
laiką mačiau vien neteisybę ir kančias. Vi-
sokiais būdais rėmiau partizanus, rinkau 
ginklus, jiems šovinius, žiūronus, diržus pas 
draugus ir pažįstamus. Vėliau atiduodavau 
partizanams. Platindavau įvairią spaudą. Ka-
bindavau atsišauksimus prie kelių, sankry-
žose, gyvenvietėse, bažnytkaimiuose ir Lei-
palingyje, netoli nuo stribų lizdo ypač prieš 
balsavimus. Spaudą gaudavau iš partizanų. 
Jeigu kovotojams reikėdavo staigiai susirinkti 
ir vykti į kautynes ar kitais skubiais reikalais, 
ar, iškritus sniegui, paslėpti pėdsakus, aš juos 
perveždavau su arkliais į reikiamą vietą. 

1948 m. liepos mėnesį buvau nuvažiavęs 
Lazdijų rajone, Baltašiskės kaime, į turgų, 
ten mane pastebėjo partizanas Petras Videi-
ka Klevas. Jis pasiteiravo, su kuo atvažiavęs, 
aš pasakiau, kad su arkliais. Prašė nurodyti 
kur jie stovi. Aš jam parodžiau. Manęs prašė, 
niekur nenueiti ir laukti jo. Praėjo gal valan-
da laiko, pasigirdo šūviai, po to greitai atbėgo 
pas mane Klevas ir atsinešė rusų gamybos 
automatinį ginklą „dešimtuką“.  Jis įvirto įve-
žimą ir liepė greičiau lėkti į Žaliamiškį. Su-
grįžus ginklą paliko man pataisyti. 

Aš parvažiavęs ji paslėpiau, o vėliau su-
taisiau – išbandžiau. Veikė labai gerai. Gin-
klų,   gedimai buvo tokie: susišaudymo metu 
viena kulka pataikė tiesiai į spyną ir sulenkė 
jos atitraukimo viršutinę dalį, todėl šoviniai 
negalėjo pakliūti į vamzdį. Po kelių dienų su-
taisytą ir išbandytą aš nunešiau į sutartą vietą 
ir atidaviau Klevui. Po to aš ir taisiau ginklus. 
Vėliau partizanai man pradėjo nešti kovos 
priemones su įvairiais gedimais. Jono Radzu-
kyno Karvelio buvo sulaužyta buožė, sutaisęs 
grąžinau jam.

1948 m. rugsėjo 1 dieną areštavo mano 
brolį Antaną Gaidį už ginklų pristatymą 
partizanams ir nuteisė 10 metų (bausmę atli-

ko vėl Vorkutoje). Po brolio arešto namuose 
ginklų remontuoti jau negalėjau, nes jau pa-
čiam reikėjo slapstytis. Tada miške smulkius 
ginklų gedimus tvarkydavau kartu su partiza-
nais. Daug kartų, kai jau slapsčiausi, teko eiti 
su Vitu Videika Trispalviu į Panaros ir Žei-
mių kaimus. Aš gerai žinojau visas apylinkes, 
miškus, laukus, takus, na, žinoma, ir žmones. 
Jis turėjo pistoletą naganą, o man atiduodavo 
savo automatą „PPŠ“. Aš po kelionės ginklą 
grąžindavau jam.

1949 m. kovo mėnesį ir mūsų šeima buvo 
vežama, bet pasisekė pasitraukti – visa šeima 
slėpėsi, kur galėjo. Aš slapsčiausi pas gerus 
žmones, kurie leido pasidaryti slėptuvę.

Kai buvo pavojinga, būdavau pas partiza-
nus. Kartu tada ir mano sesuo Danutė, Lionė 
Videikaitė, Klevo sesuo, pasitraukė į mišką. 
Tai buvo prieš Velykas trečiadienį, tą dieną 
buvau atėjęs  pas pažįstamą žmogų aš pama-
čiau ateinančius stribus, prisidengdamas jo 
sodyba, pabėgau nepastebėtas. Bet užlėkiau 
ant kitų. Jie mane stabdė, rėkė. Tuo metu jau 
ėjau lėtai, apsimesdamas, kad negirdžiu. Aš 
pagalvojau, kad spėsiu pirmas prie negyve-
namos sodybos. Prisidengdamas ja, dūmiau 
į mišką. Užbėgus ant kalniuko, pradėjo šau-
dyti. Išgirdęs pirmus šūvius ėmiau mėtytis į 
šonus, o kulkos švilpė tai pro vieną, tai pro 
kitą pusę. Pagaliau liovėsi šaudę.

Pradėjo temti, ir aš apgaulingų pėdsakų 
dėka nubėgau į mišką. Nulindęs į eglyną, pri-
silaužęs šakų, praleidau naktį. Anksti ryte iš-
girdau kažkokius garsus: riksmus, švilpimus, 
neaiškius balsus. 1949 metų ketvirtadienis 
prieš Velykas buvo tylus. Aš tuojau supratau, 
kad krečiamas miškas. Tuo metu  dar galėjau 
pabėgti į kitą pusę, kur nesigirdėjo jau garsų. 
Bet to padaryti negalėjau, nes žinojau, kad 
netoliese, mūsų slėptuvėje nuo lietaus, miega 
partizanai. Ir aš nakvodavau su jais kartu. Da-
bar reikėjo staigiai veikti. Greitai prišliaužiau 
per eglyną prie slėptuvės. Pusiau išsirengę, 
jie miegojo.  Vėliau sužinojau, kad buvo la-
bai pavargę ir pramigo. Aš tuojau paaiškinau, 
iš kurios pusės girdisi tie balsai, nes tankus 
eglynas juos prislopino. Nutarėme – reikia 
skirstytis po vieną. Petras Videika - Klevas,  
Vladas Sapiega Bajoras, Vladas Potelis Per-
letas ir Česlovas Kristapavičius Vaiduoklis, 
ir aš iš slėptuvės išslinkome tyliai. Garsai jau 
buvo girdėti ir kitose miško pusėse. Aš su-
pratau, kad bėgti jau per vėlu, reikia kur nors 
slėptis. 

Pagalvojau: ten buvo netoli tokia pelkė, iš 
kurios gėrėme vandenį, gal joje slėptis.

Tuo metu aš stovėjau tankiame nedide-
liame eglučių jaunuolyne. Staiga  pamačiau 
bėgantį Česlovą Kristapavičių Vaiduoklį. Aš, 
kur stovėjau, ten ir kritau tose eglaitėse. Prie 
manęs, nepribėgę enkavėdistai kokius gal 10 
metrų, paleido šūvius iš automato. Žuvo Vai-
duoklis. Mudu skyrė gal 15 metrų. Bėgdami 
prie nušauto Vaiduoklio, eglaitėse man užmy-
nė ant rankos, kadangi ji buvo ištiesta, kitoje 
rankoje laikiau pistoletą. Subėgę enkavėdistai 
prie nušauto partizano rėkė, džiaugėsi, kad 
krito brangus sūnus, Lietuvos gynėjas, būda-
mas labai jaunas. Po to jį ištraukė iš eglyno 
į retesnį mišką prie keliuko. Susikūrė ugnį ir 
krėtė miškus toliau. Aš čia gulėdamas mačiau 
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šunis bėgiojančius. Iš karto nesupratau, kaip 
jie manęs nesurado. Bet vėliau pagalvojau: 
ar taip Dievas davė, ar per šaudymus šunys 
prarado uoslę. Man čia begulint, gal už va-
landos vėl pasigirdo automato šūviai. Po kiek 
laiko išgirdau dejavimą. Tai buvo mano se-
suo Danutė Gaidytė – Eglė, kuri tuo metu su 
kita mergaite, Klevo seserimi, ėjo per mišką. 
Užgirdusios  šaudymą, jos abi atsigulė egly-
ne. Nutarė: jeigu šaus, tai tegul šauna abidvi. 
Mano sesuo matė, kaip prisitaikė automatą 
ir paleido visą seriją. Seseriai buvo peršauti 
plaučiai, dešinė ranka per riešą, o kairės su-
trupintas raktikaulis. Klevo sesuo žuvo. Po 
apsupimo Bajoras ir Perletas  su Klevu pasi-
traukė, nes dar nebuvo visiškai apsupti. Išda-
vė agentas Bronius Polockas -Tigras.

Vakare, beveik pradėjus temti, atvažiavo 
du vežėjai su arkliais iš Gulbinų kaimo. Tai 
buvo Jonas Zautra ir Juozas Miliauskas. Į 
Zautros vežimą įmetė nušautą partizaną Vai-
duoklį ir  mergaitę Videikaitę Lionę partizano 
Klevo seserį, Išrengė ir taip išniekintus vežė 
į Merkinę. Ten juos išmetė ant gatvės gulėti. 
Į Miliausko vežimą paguldė mano seserį Da-
nutę Gaidytę, mirtinai sužeistą. Privažiavus 
Merkinę, ji prarado sąmonę.

Po to sesuo Danutė Gaidytė buvo nuteis-
ta 25 metams kalėjimo ir 5 metus trėmimo. 
Aš likau gyvas ir toliau slapsčiausi pas gerus 
žmones ir miškus, kartu su kitais laisvės ko-
votojais. Kai būdavo pavojinga kaime, lindė-
davau miške kartu su partizanais. Patyriau ir 
šilto, ir šalto. Vieną kartą apsupimo metu teko 
išgyventi miške keturias paras visiškai  nie-
ko nevalgius. Po to nusprendžiau tęsti kovą 
partizanų būryje, nes nebuvo kitos išeities. 
Žmonės irgi bijojo, kad už mano laikymą ir 
slapstymą juos gali išvežti į Sibirą. Todėl nu-
sprendžiau – geriau aš mirsiu negu už mane 
kentės geri žmonės Sibire.

1949 metais, gal rugpjūčio 5 dieną aš, 
susiradau būrio vadą Antaną Vailionį - Špo-
ką ir paaiškinau jam savo padėtį, kad netu-
riu kitos išeities, noriu stoti į jo vadovauja-
mą laisvės kovotojų būrį. Aš pareiškiau, jog 
mirti nebijau, nes atsibodo gyventi. Jis man 
atsakė: - Gerai. Susirinksime daugiau lais-
vės kovotojų ir aptarsime. Rasime išeitį, nors 
dar jaunas. Išgirtas, kad man septyniolika, 
tęsė toliau samprotavimus: Mes vieną tokio 
amžiaus jau turime. Tai Klevo brolis Tris-
palvis. Jis  neturėjo nei septyniolikos, kuris 
pas mus atėjo, bet drąsus, tvarkingas vyras. 
Aš juo labai patenkintas. Aš ir tave, ir tavo 
gyvenimą gerai žinau – susirinkę nutarsime 
priimti. Praėjus gal savaitei po mūsų kalbos 
aš buvau susitikęs su kitais partizanais pačio-
je pamiškėje, prie Guobinių kaimo, Prie Juo-
zo Bernoto sodybos. Ten buvo mano draugai 
Vitas Videika Trispalvis, V. Sapiega Bajoras, 
Petras Videika Klevas, Vladas Potelis Perlo-
tas. Atėjo ten ir vadas A. Vailionis Špokas, 
ir Karvelis, kuris jo pasiteiravo apie mano 
padėtį. Vadas paklausė, ar priimame į savo 
būrį Joną, ar ne. Visi vienbalsiai pritarė: „– 
Reikia būtinai priimti. Iš jo bus tikrai geras 
kovotojas, patyręs, matęs šalto, ir šilto, gerai 
šaudo, labai greitas ir drąsus. Gerai. Tu pri-
imtas į mūsų būrį  slapyvardžiu Savanoris,“ 
– pasakė vadas. Daviau priesaiką, su viena 
pataisa, kad beginklio žmogaus nešausiu, 
nes tokį pavyzdį buvo parodęs ir davė narsus 

partizanas Nemunėlis. Kada buvau priimtas, 
iškilo ginklų klausimas. Trispalvis pasisiūlė 
surasti man jį, nors aš ir pats turėjau. Vadas 
dar kartą pasakė: – kai viską pasiruoši, tada ir 
ateik. Ruoškimės žiemai, kur kas galime. Mes 
visi išsiskirstėme. 

1949 metais apie spalio mėn. ėjau susi-
tikti su Trispalviu, ir nuo Navaracko sliūkino  
stribai ir enkavėdistai. Jie mane pastebėjo. Aš 
jau buvau perėjęs į kitą kelio pusę, kai staigiai 
šokau į mišką. Jie pradėjo šaudyti ir vytis. Bet 
aš, gerai žinodamas vietas, pabėgau. Peršovė 
koją. Pajutau, kad batas šlapias ir pilnas krau-
jo. Aš tuojau užpyliau jodo ir uždėjau tvarstį, 
stipriai suveržiau. Tada nuo Žeimių kaimo per 
pakrantes, šalia Liškiavos, parbėgau į Gailiū-
nų kaimo miškelį į savo draugo namus. Su juo 
ėjau kartu į mokyklą. Draugas mane apkrovė 
šiaudais kluone. Tai buvo Valukynas. Aš ten 
gyvenau kelias dienas, kol koja apgijo. Todėl 
nenuėjau į sutartą vietą susitikti su partiza-
nais, pasiimti ginklo.

Kito būrio partizanai man pranešė, kad aš 
atvažiuočiau sutartu laiku prie Trako miško. 
Aš sėdau ant dviračio, pasiėmiau maišą, šakes 
ir nuvažiavau į susitikimą. Manęs laukė. Aš 
tuojau ginklą įdėjau į maišą ir šakes iškištu 
galu. Pas mane atėjo Trispalvis, apžiūrėjome 
ginklą – labai patiko. Toks tolimo šaudymo 
ginklas mums buvo labai reikalingas. Tada 
jis mane pakvietė nuvykti į Rusingės kaimą. 
Einant pastebėjome stribus. Mes sprukome į 
Janonių kaimą pas Joną Sinkevičių. Paprašė-
me perkelti per Nemuną. Jis mums įdėjo duo-
nos ir lašinių. Perkėlė laimingai. Mums toliau 
einant į Neciesų kaimą, susidūrėme su Mer-
kinės stribų gauja. Susišaudymo metu man 
peršovė ranką, vis dėlto pasitraukėme.

Man ilgai dar, iki pat 1952 m., teko slaps-
tytis po žmones, miškus ir laukus. Mūsų kraš-
te jau niekuo nebuvo galima pasitikėti. Dau-
guma partizanų buvo žuvę. Tais pačiais me-
tais bandžiau laikinai įsidarbinti Druskininkų 
statybos valdyboje staliumi. Priėmė, trumpai 
padirbus, atleido, nes neturėjau paso. Geri 

pažįstami padėjo gauti šį asmens dokumentą,  
bet neregistravo, nes neturėjau pažymos iš 
rajono valdžios. Lapai pasuose buvo nesunu-
meruoti, tai įsiklijavau išplėštą mamos lapelį, 
kuriame buvo atžyma apie jos prisiregistra-
vimą Ricielių kaime. Pasisekė, priėmė dirbti 
Druskininkų kurorto statybose staliumi. Vėl 
kliūtis – paprašė karinio bilieto, kurio netu-
rėjau. Parašęs pareiškimą, sprukau į Vilnių. 
Pradėjau lankyti vairuotojų kursus. 

Baigęs juos 1954m., pradėjau dirbti Drus-
kininkų miškų ūkyje vairuotoju. Čia įsidarbin-
ti man padėjo buvusi bendražygė – ryšininkė 
Aldona Zakarackaitė – Čaplikienė. Ji manęs 
nerodė, kad stoviu karinėje įskaitoje  ir gelbėjo 
nuo visų nemalonių, tvarkant suklastotus kari-
nio bilieto dokumentus, gelbėjo mane ir Drus-
kininkų komisariato skyriaus vedėjas Leonas 
Volungevičius. Tikrą pasą ir karinį bilietą 
gavau tik 1958 m. Gavus naujus dokumentus, 
senus suklastotus liepė sudeginti.      

Sovietiniais laikais Vėlinių vakarą lanky-
davau žuvusių draugų kapus, paslapčia už-
degdavau žvakutes, padėdavau gėlių. Lankau 
ir dabar. Labai saugojau pistoletą, 1949 metais 
dovanotą geriausio draugo Trispalvio.

1955 metais Gegužės 1 –ąją, grįžę po de-
monstracijos, visus plakatus ir „vadų“ portre-
tus su girininko pavaduotoju J. Vaitkevičiumi 
išnešę sudeginome Druskininkų girininkijos 
kieme. Virš galvų pakibo Damoklo kardas. 
Laukiant kratos, sutepęs tepalais, įvyniojęs į 
neperšlampamą medžiagą paslėpiau pistoletą 
miškelyje po medžiu. Tikėjausi taip išsaugoti. 
Bet po kurio laiko nuėjęs prie savo „slėptu-
vės“ radau išraustą žemę ir išpjaustytas pušų 
šaknis. Nesuradau jo. Liko tik prisiminimas.

Kadangi buvau baigęs mechanikų kursus, 
todėl 1963 m. dirbau mechaniku vėliau vyr. 
mechaniku. 

Dalyvaudamas rezistencinėje kovoje, 
nieko neišdaviau, nepardaviau. Duotos prie-
saikos nesulaužiau. Aktyviai  dalyvauju Są-
jūdžio veikloje. Lietuvos Laisvės idėja – man 
šventa. 

Jonas Gaidys Laisvės kovų muziejuje prie Liskiavos burio vado nuotraukos
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tautai ir valstybei viena reikšmingiau-
sių sukakčių.  Nepriklausomoje Lietu-
vos valstybėje ši data buvo švenčia-
ma kasmet. Tačiau nepriklausomybė 
truko tik du dešimtmečius.

Be šios sukakties, buvo paminė-
tas Vytauto Didžiojo mirties jubiliejus 
(1930 m.) Žalgirio mūšio, Dariaus ir 
Girėno žūtis, Durbės  ir Saulės mūšių 
sukaktys ir kitos svarbios datos.

Labai svarbu, kad nepriklauso-
mybės metais mūsų istorikai ėmė 
tyrinėti ir nagrinėti Lietuvos istoriją 
iš esamų šaltinių ir pateikti visuomenei lietuvių kalba. Atsirado lietuviškos 
versijos apie Saulės mūšį: 1236-09-22. Žemaičiai sutriuškino Kalavijuočių 
ordiną. 1936m, buvo paminėtas Saulės mūšio700 metų jubiliejus.

Durbės mūšis 1260-07-13. Žemaičiai sutriuškino Livonijos ordino bei  
Švedijos ir Danijos jungtines pajėgas. Žuvo visi Jungtinių pajėgų žymūs 
vadai. 1930 m. kartu su Vytauto didžiojo jubiliejumi, buvo paminėtas ir Dur-
bės mūšio 670m. jubiliejus.

Žalgirio mūšis 1410-07-15. Viena iš žymiausių mūsų jungtinių karinių 
pajėgų pergalių, kurioms vadovavo taktikas ir strategas VYTAUTAS. Lie-
tuvos pajėgos dalyvavo apgaulingame atsitraukime tam, kad suardyti rite-
rių rikiuotę, kai ji buvo suardyta, tos pajėgos vėl puolė, kartu su rezervu, 
ir priešas patyrė pralaimėjimą. Tą apgaulingą manevrą Vytautas patyrė 
Vorkslos mūšyje su totoriais. Dabar jį panaudojo Žalgirio lauke ir priešą 
nugalėjo. Kitataučiai istorikai Vytauto ypatingą taktinį manevrą „interpre-
tavo“ piktybiškai, kaip bėgimą, o žemaičius vaizdavo, kaip laukinius. Savi 
istorikai faktus sudėliojo į tikrąsias vietas.

Žalgirio mūšio 500 m. jubiliejus išpuolė 1920 m., todėl  jį paminėjo tik 
istorikai, nes politikai ir visuomenė buvo užimti Valstybės kūrimu.

1930 metai buvo paskelbti – Vytauto Didžiojo metais, tai buvo didžiulė 
valstybinė šventė minėjusi šį karvedį- jo 500 metų jubiliejų, Žalgirio mūšio 
510 metų sukaktį. Ši šventė konsolidavo tautą ir tautines bendrijas. Visi 
naujagimiai buvo krikštijami Vytautais. Tai buvo ypač reikšmingi  metai. Jie 
buvo vadinami – Vytautiniais.

Okupacijos metais patriotai šias sukaktis minėdavo keldami valstybi-
nę trispalvę. Okupacinės specialiosios tarnybos persekiojo patriotus, juos 
išaiškinę baudė, tremdami Reicho darbo tarnybon į Vokietiją, o sovietai – į 
GULAG  ar Sibiro tremtį.  Tačiau mūsų patriotai ir GULAG, uose ir tremtyje 
tas šventes, tuos jubiliejus minėjo, nors švęsti priespaudoje jiems neleido.

Tik ką minėjome Baltijos kelio trisdešimtmetį, kaip ir Kovo vienuolik-
tosios jubiliejų. Šventėme 
mūsų valstybės atkūrimo 
šimtmetį. Tokie minėjimai 
išsilieja į šventes, sujun-
giančias mūsų tautiečius 
visame pasaulyje. Tai 
nuostabi tradicija mūsų vi-
suomenėje.

Valstybei reikšmingų 
sukakčių minėjimas

Antanas Matulaitis gimė  1895 m. gruodžio 27 d., Netičkampio k., 
Liudvinavo vlsč., Marijampolės aps.  1918 m. baigė evakuotą į Vorone-
žą Marijampolės gimnaziją. Grįžęs į Lietuvą 1919 m.buvo Marijampolės 
laikinosios tarybos narys. 1919 m.  mokėsi Karo mokykloje Kaune (baigė 
II laidą). Buvo paskirtas į I-ojo atsargos bataliono kuopą Marijampolėje.

1920 m. sausio mėn. – gegužės 15 d. dirbo Lietuvos kariuomenės Ge-
neralinio štabo, kultūros ir švietimo sekcijos vedėju. 1920 m.  gegužės  15 
d.  išrinktas į Steigiamąjį Seimą. 1920 m. spalio 22 d. Steigiamasis Sei-
mas nutarė laikinai nešaukti plenarinių posėdžių, o savo narius pasiųsti į 
frontą, centrines ir vietines valdžios įstaigas ir ten organizuoti krašto gy-
nybą. Nuo 1920 m. spalio 22 d. iki 1921 m. sausio 17 d. dirbo Steigiamojo 
Seimo išrinktas Mažasis Seimas. Steigiamojo Seimo narys A. Matulaitis 
1920 m. spalio 22 d. grįžo į Lietuvos kariuomenę, tapo Generalinio štabo 
leitenantu, vėliau II šaulių lauko štabo Ukmergėje viršininku. 

A.Matulaitis 1920 m. lapkričio 17 d. buvo sunkiai sužeistas mūšio metu. 
Tą naktį Lenkijos kariuomenės dalys perėjo demarkacinę liniją ir puolė 
priešakines Lietuvos kariuomenės dalis. Susirėmimas vyko Babriškių 
k., ten leitenantas A. Matulaitis vizitavo ties fronto linija buvusias šaulių 
sargybas. Sužeistas A. Matulaitis buvo pervežtas į Alytaus karo ligoninę, 
kur mirė – 1920 m. lapkričio 21 d. Velionio palaikai buvo pervežti  į Ma-
rijampolę. Steigiamojo Seimo narys palaidotas Marijampolės kapinėse.  

Raimundas Kaminskas
Autoriaus nuotr.

Steigiamojo Seimo nario  
Antano Matulaičio žuvimo vieta

2020-07-12 Varėnos rajone Babriškių kaime prie 1920 m. Lietuvos  
Steigiamojo Seimo nario, karininko A.Matulaičio (1895-1920) žuvimo vietos
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Prezidentas Gitanas Nausėda penk-
tadienį pasirašė Seimo priimtą Lukiškių 
aikštės Vilniuje memorialinio statuso 
įstatymą. Šalies vadovas sako įžvelgęs 
įstatymo priėmimo proceso trūkumų, bet 
sprendimą pasirašyti argumentuoja siekiu 
„nesileisti į politines intrigas, kurių ne-
trūksta priešrinkiminiu laikotarpiu, ir 
to dar labiau neskatinti“. „Įstatymo pri-
ėmimo procese įžvelgiu daug trūkumų. Į 
įstatymo rengimą nebuvo įtraukti visuo-
menės atstovai, kompetentingos insti-
tucijos, paveldosaugos ekspertai. Seime 
jis buvo svarstomas skubos tvarka – taip 
dar labiau apribojamos galimybės suin-
teresuotiems asmenims ir institucijoms 
pateikti savo nuomones ir vertinimus“, 
– G.Nausėda cituojamas prezidentūros pa-
skelbtame pranešime. „Istorinė atmintis 
– neatsiejama kultūros dalis, tai yra naci-
onalinė Tautos vertybė. Todėl tiek Seimo, 
tiek kitų institucijų sprendimai negali 
būti priimami vienašališkai primetus is-
torinės atminties įprasminimo formas ir 
būdus“, – teigia prezidentas. Anot praneši-
mo, nors ir matydamas trūkumų, šalies va-
dovas „vertina esamą politinį kontekstą, 
o jo sprendimą pasirašyti įstatymą padik-
tavo siekis nesileisti į politines intrigas, 
kurių netrūksta priešrinkiminiu laikotar-
piu, ir to dar labiau neskatinti“. Seimas 
priėmimo stadijoje įtraukė Seimo narių 
Povilo Urbšio, Vilijos Aleknaitės-Abrami-
kienės, ir dar kelių jų kolegų siūlymą dėl 
Vyčio skulptūros pastatymo.

Skvernelis teigia, kad Vyriausybė Lu-
kiškių aikštę turi perimti valstybės žinion, 
kad prezidentas laikosi pozicijos, jog „tei-
sėkūros procesai privalo būti skaidrūs ir 
nuoseklūs, derinami, išsamiai išnagrinėti 
ir įvertinti ekspertų bei visuomenės gru-
pių, o nagrinėjimas skubos tvarka turi ne-
sumenkinti ir nepolitizuoti kultūros ir kitų 

Prezidentas 
G.Nausėda pasirašė 

Lukiškių aikštės 
įstatymą

nacionalinių verty-
bių svarbos“. Savo 
sprendimą komen-
tuodamas feisbuke 
prezidentas sakė, kad 
paties įstatymo ne-
reikėtų demonizuoti, 
nes jis „nepasako 
beveik nieko naujo, 
palyginti su 1999 
metais Seimo nuta-
rimu „Dėl valstybės 
sostinėje esančios Lukiškių aikštės funk-
cijų“, išskyrus Vyčio simbolį. „Vis dėlto 
šiuo, kad ir netobulu, įstatymu bent jau 
retoriniu lygiu mėginama formuluoti po-
litinę valią Lukiškių aikštės klausimu“, 
– rašė šalies vadovas ir pabrėžė, kad pas-
taruosius dvidešimt metų Lukiškių aikštė 
buvo tiesiog tuščias laukas tiek tiesiogine, 
tiek perkeltine prasme. „Todėl skirtingos 
politinės ir pažiūrų grupės stengėsi jį pri-
pildyti turinio kiekviena pagal savo su-
vokimą ir įsivaizdavimą. Kol Seimo rin-
kimų išvakarėse Vilniaus meras sugal-
vojo perimti iniciatyvą ir sukėlė smėlio 
audrą pačiame sostinės centre. Tuomet 
veiksmą jau lydėjo Seimo atoveiksmis, 
įgijęs specialaus įstatymo dėl Lukiškių 
aikštės pavidalą“, – sakė šalies vadovas. 
„Įstatymo vetavimas reikštų, kad ši re-
prezentacinė aikštė toliau transformuo-
sis į sluoksniuotą pyragą, kuriame bus 
truputį smėlio, truputį vandens, truputį 
ugnies, truputį istorinės atminties, šiek 
tiek geros moralės, šiek tiek – blogos, o 
galiausiai – nieko. Gal to sąmoningai 
siekiama?“ – klausė prezidentas. Jis taip 
pat sakė, kad vykstant centrinės valdžios 
ir savivaldybių ginčams paprastai stengiasi 
palaikyti silpnesniąją pusę, bet šįkart pa-
sirinkęs įstatymo leidėjo pusę, „įvedant 
savotišką tiesioginį valdymą Lukiškių 

aikštės lopinėlyje“. „Teisiniu ir politiniu 
požiūriu toli gražu ne pavyzdinis aktas, 
tačiau išprovokuotas „performanso“, 
kuriam buvo pasirinkta būtent ši vieta“, 
– sakoma G.Nausėdos tekste. Prezidentas 
taip pat teigė apsilankęs Lukiškių aikštė-
je ir kalbėjęs su ten buvusiais žmonėmis. 
„Aikštės lankytojams idėja patiko pato-
gumu ir laisvumu, tačiau ir jie pripažino, 
kad Vilniuje jai yra daug tinkamesnių 
vietų“, – apibendrino šalies vadovas. Bir-
želio pabaigoje Seimas priėmė įstatymą, 
kad Lukiškių aikštė Vilniuje yra pagrin-
dinė reprezentacinė Lietuvos valstybės 
aikštė su Vyčio monumentu. Pagal jį, 
memorialiniai Lukiškių aikštės akcentai 
turi apimti ir atspindėti kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę bei visų žuvusių kovo-
tojų atminimą, 1863–1864 metų sukilėlių 
egzekucijos vietą ir šio sukilimo atmi-
nimo įamžinimą. Dokumente numatyta, 
kad aikštė turi būti tvarkoma užtikrinant 
rimtį bei deramą pagarbą kovotojams ir 
sukilėliams, o jos naudojimas negali prieš-
tarauti viešajai tvarkai bei gerai moralei. 
Įstatymą dėl specialaus Lukiškių aikštės 
statuso parengė valdantieji. Paskutinis la-
šas buvo Vilniaus valdžios sprendimasą 
Lukiškių aikštėje įrengti paplūdimį. Kai 
kurie politikaių tvirtina, kad taip parodyta 
nepagarba Lietuvos laisvės kovos dalyvių 
atminimui. Įstatymas parlamente svarsty-
tas ir priimtas skubos tvarka. 

Andrius Mizara 
taip pat naudotasi DELFI, BNS medžiaga

2020 m. birželio 30 d. užregistravus  Registrų centre įkur-
tas labdaros ir paramos fondas „VYTIS su memorialu laisvės 
kovotojams“. Iki šiol buvo ir oficialiai veikia dar du panašiais 
pavadinimais fondai. Tačiau, kaip parodė gyvenimas, šie fon-
dai jau atliko savo vaidmenį. Be to, jie pagal įstatus nesiekė, kad 
kartu būtų įsteigtas ir memorialas laisvės kovotojams. Tad naujojo 
fondo veikla ir pobūdis žymiai platesnis ir reikšmingesnis.  Ypač 
svaresnę prasmę šis siekis įgijo po to, kai Seimas priėmė įstatymą, 
kuris įtvirtino, kad  Lukiškių aikštė Vilniuje yra pagrindinė 
reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su VYČIo monumen-
tu ir jį pasirašė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Seimas priėmė įstatymą, kuris įtvirtina, kad Lukiškių aikštė 
Vilniuje yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė 

Įkurtas labdaros ir paramos fondas  „VYTIS su memorialu laisvės kovotojams“
su VYČIO monumentu. Pagal priimtą įstatymą, memorialin-
iai Lukiškių aikštės akcentai turi apimti ir atspindėti kovas už 
Lietuvos laisvę, žuvusių kovotojų atminimą, 1863–1864 metų 
sukilėlių egzekucijos vietą ir šio sukilimo atminimo įamžinimą. 
Pažymėtina, kad Seimo nario Povilo Urbšio iniciatyva buvo pri-
imtas siūlymas dėl Vyčio.

Įstatymas apimantis VYČIO monumentą leis surengti rimtą 
konkursą, kuriame, tikiuosi, dalyvaus žymiausi Lietuvos skulp-
toriai monumentalistai ir Lietuvos dailininkų sąjunga, bus pilnu-
tinai įgyvendinti Lukiškių aikštės architektūriniai sutvarkymo 
kūrybingi sumanymai.

Mes be VYČIO nenurimsim!
Kazimieras Aukselis



Akimirkos iš švenčių ir minėjimų 2020 m. liepą 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos minėjimas  
prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune.  Raimundo Kaminsko nuotr.

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
sąjungos Garbės pirmininkas  
Jonas Burokas,  
LLK sąjūdžio tarybos narys, 
partizano sūnus Saulius Černa 
ir Seimo narys Povilas Urbšys  
Partizanų parke 

Monsinjoro A. Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vyko Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė.   
Partizanų parke buvo pašventintas  kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo šimtmečiui skir tas ( 1920 -2000)  atminimo koplytstulpis

Karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos minėjimas Vilniuje.
Jono Česnavičiaus nuotr.

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

2020 m. liepos 19 d.  
Skardupių k.  
Marijampolės sav.   
vyko Tauro apygardos 
įkūrimo 75-ųjų metinių 
paminėjimas


