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Prieš 130 metų, 1790 m. gruodžio 9 d. prasidėjo slapta M. K. 
Oginskio diplomatinė misija Londone. Vyko jo susitikimai su premje-
ru Viljamu Pitu, karaliumi Jurgiu III. Misija truko iki 1791 01  25.
Prieš 110 metų, 1910 m. gruodžio 10 d., Marijampolės aps. Rau-
denio vls. Pakirsnių k. gimė Tauro apygardos Perkūno rinktinės vadas 
Vaclovas Navickas-Rytas (žuvo 1946 m. spalio 28 d. Lazdijų aps. Ruda-
minos vls. Paliūnų k.).
Prieš 90 metų, 1930 m. gruodžio  13 d.  gimė prozininkė, humoris-
tė, vaikų literatūros rašytoja Vytautė Žilinskaitė.
Prieš 115 metų, 1905 m. gruodžio 20 d. Palomenės k., Kaišiadorių 
valsčiuje gimė kunigas Bronislovas Novelskis. – 1991 08 28, palaidotas 
I Alytaus bažnyčios šventoriuje.
Prieš 100 metų, 1920 metų gruodžio 18 d. maždaug 100 lenkų 
būrys užplūdo neutralioje zonoje buvusį Kraujaleidžių kaimą. 
Prieš 75 metus, 1945 m. gruodžio 24 d. gimė rašytojas, Kovo 
11-osios akto signataras Saulius Šaltenis.
Prieš 180 metų, 1840 m. gruodžio 24 d. visiškai panaikinamas 
Lietuvos Statuto veikimas; Vakarų krašto teismuose įvedama Rusijos 
teisė. Lietuvos vardas išbraukiamas iš Vilniaus ir Gardino gubernijų 
pavadinimų.
Prieš 120 metų, 1900 m. gruodžio 26 d. gimė prozininkas, drama-
turgas Jonas Marcinkevičius, mirė 1953 07 31.
Prieš 605 metus, 1565 m. gruodžio 30 d. – LDK bajorijos prašymu 
Vilniaus Seime Lietuvos Didysis Kunigaikštis Žygimantas Augustas 
paskelbė Vilniaus privilegiją, kuria Lenkijos pavyzdžiu buvo įsteigti 
ikiseiminiai pavietų seimeliai.
Prieš 160 metų, 1860 m. gruodžio 30 d. gimė kalbininkas, žymiau-
sias lietuvių kalbos normintojas Jonas Jablonskis – 160    1930 02 23
Prieš 125 metus, 1895 m. gruodžio  31  d.   uriadnikas Rumšiš-
kių turguje sulaikė Joną Krasauską (apie 1864 – ?), kuris turėjo lietuviš-
kų knygų ir paveikslų su lietuviškais tekstais (už tai buvo įkalintas). 

Sveikiname 

2020 m. gruodžio mėn. sukaktys

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų
ir Laimingų Naujųjų 2021 metų

Prieš 90 metų, 1930 m. gruodžio 4 d., Kėdainių aps. Šėtos mstl. 
gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindinės spaustuvės „ab“ 
įkūrėjas Vytautas Andziulis, mirė 2018 03 11 Kaune).
Prieš 605 metus, 1415 m. gruodžio 4  d. žemaičių delegacija buvo 
iškilmingai priimta Konstanco katedroje.. 
Prieš 115 metų, 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje įvyko lietuvių 
atstovų susirinkimas – Didysis Vilniaus seimas – suformulavęs politinės 
Lietuvos autonomijos reikalavimą. Į Seimą, dirbusį tuometinėje Vilniaus 
Miesto salėje (dabar Lietuvos nacionalinė filharmonija), susirinko apie 2000 
lietuvių atstovų iš visos Lietuvos ir kitų šalių. 
Prieš 100 metų, 1920 m. gruodžio 5 d., Švenčionių aps. Švenčio-
nėlių vls. Kirtokų k. gimė ilgiausiai išsislapstęs Lietuvos partizanas Sta-
nislovas Guiga-Tarzanas (mirė su ginklu 1986 m. pradžioje Švenčionių r. 
Činčikų k.).
Prieš 115 metų, 1905 m. gruodžio 5 d. Žaslių valsčiaus valstiečiai 
M.Rakovskis, M.Kurgonas,  Surmilavičius, M.Petkevičius kartu su 
miestelio gyventoju M.Šapiro turgaus dieną valstiečių miniai pareiškė, kad 
viršininkų ir carinės policijos nereikia, nereikalingi ir rusai mokytojai.
Prieš 500 metų,  1520 m. gruodžio 6 d. (kitais duomenimis 
1522 ar 1523 m.) gimė Barbora Radvilaitė  iš Radvilų giminės kilusi 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikė, Naugarduko vietininko ir Trakų 
vaivados Stanislovo Goštauto (m. 1542) našlė, antroji Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus Žygimanto Augusto (1520–1572) žmona,  
Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė (nuo 1548) ir Lenkijos karalienė 
karūnuota 1550 12 07)., mirė 1551 m. gegužės 8 d. Krokuvoje, palaidota 
Vilniaus katedroje.
Prieš 160 metų, 1860 m. gruodžio 8 d. gimė Kristupas Lokys – 
Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, lietuvių raš-
tijos darbuotojas ,mirė 1921 06 27
Prieš 125 metus,  1895 m. gruodžio 8 d. gimė rašytoja Bronė Bui-
vydaitė, mirė 1984 01 29

Birutę Andziulienę 
70-mečio proga

Aldoną  
Zalotoraitę 

90-mečio 
proga 

Danutę Mariją Žemaitienę  
85-mečio proga

Oną 
Skaistienę 
75-mečio 
proga

Genutę Ruzgienę 
70-mečio proga

Kazimierą Garšvą  
70-mečio proga

Vytautą Keršanską  
30-mečio proga
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Nukelta į 4 p.

Kun. Brolis Paulius
D.Vaineikis OFM  
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos kapelionas 

Brangūs bičiuliai, „Varpo“ 
skaitytojai, Laisvės kovotojai ir 
bendražygiai. 

Be galo džiaugiuosi maty-
damas, kad sulaukus Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos 80 
metų jubiliejaus atgijo mūsų in-
ternetinis LLKS puslapis. Nu-
veikta daug, kovojant už Tiesą, 
Laisvę ir istorinį Teisingumą!

Džiaugiuosi taip pat, kad 
mano pranciškonų vadovybė sugražino mane iš Kanados į Lietu-
vą, kur šiuo didžių išbandymų mūsų Tautai metu galėsiu vėl būti 
arčiau jūsų padedant nešti Laisvės vėliavą. 

Karas su Pandemija, jau nusinešė daugybės žmonių gyvybių. 
Ekonominė, politinė ir socialinė suirutė pasaulyje dar tik įgauna 
pagreitį. Pasaulis pasimetęs, valstybių galingieji stengiasi suval-
dyti ištikusią Krizę, bet metodai ir priemonės daug kur prasilen-

 Advento ir Kalėdų reikšmė kia su teisingumu ir artimo meile. O tai negarantuoja Taikos. Kaip 
sako Raštas: Jei Viešpats nestato namų, veltui triusia tie, kurie 
juos stato. Ir jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai. (127 
psalmė)

Savo akimis teko matyti ir buvimu patirti, kaip Kanadoje 
ir JAV žmonės yra suskaldyti didžiųjų mass medijų propagan-
dos. Migloti sąžiningumu JAV ir Baltarusijos rinkimai, alsuoja 
pasaulio demokratijai išsigimimu. Bet koks politinis, karinis, eko-
nominis nestabilumas Amerikoje - JAV, labai greit pasimatys ir 
Rusijos retorikoje su Baltijos šalimis. Nuvilniję dar vieni rinkimai 
Lietuvoje parodė, kokia trapi Laisvė be Dievo, be atsakomybės, be 
vertybių pagrindo. 

Ir vis dėlto, Viltis yra. Gyvenimas tęsiasi, net jei Blogis - vel-
nias, kaip riaumojantis liūtas vaikšto aplinkui grasindamas ką 
praryti. (1Petro laiškas 5,8)

Kristus - įsikūnyjęs Dievo Žodis mus drąsina ir kelia: Jus 
Dievo galybė sergsti TIKĖJIMU išganymui, kuris parengtas ap-
sireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir 
reikia truputi paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. (1Petro laiškas 
1,5-6)

Sveikinu visus su garbingu LLKS 80-mečio jubiliejumi!
Linkiu visiems gražaus Viešpaties Advento, Kristaus Gimimo 

Šventės ir Naujų Viešpaties metų! 
Būkite Palaiminti!

Sovietų sąjunga ir nacistinė Vokietija, 
pagal slaptą Molotovo-Ribentropo suo-
kalbį, 1939 metais užpuolė Lenkiją ir per 
tumpą laiką ją okupavo. Sovietų Sąjunga 
pasinaudojusi, iki tol taikiais ir patikliais 
tarpvalstybiniais santykiais su Lietuva,  
grąžino, tarsi jos bičiulė, lenkų okupuotą 
Lietuvos sostinę Vilnių. Lietuvos kariuo-
menė į Vilnių įžengė be kliūčių. Džiūga-
vo kariai ir visa Lietuva. Tačiau tokiam 
džiūgesiui buvo labai gerai sumąstyta 
sovietų klasta. Netrukus Sovietų Sąjunga 
ultimatumu pareikalavo, kad netrukdo-
mai būtų įsileistos  sovietinės kariuome-
nes įgulos. Lietuva priėmė ultimatumo 
reikalavimus ir sovietinė kariuomenė, be 
pasipriešinimo, okupavo kraštą. Dviejų 
nusikalstamų valstybių suokalbis, 1940 
metais nutraukė neutralios, taikios lietu-
vių tautos savarankišką gyvenimą. Lietu-
vos okupacija buvo padiktuota iš viršaus 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 80 metų 
sukaktis ir tolesnės veiklos gairės

paklusus agresoriaus ultima-
tumui, o pasipriešinimas kilo 
iš vidaus – iš tautos gelmių. 
Prasidėjęs masinis teroras ir 
krašto sovietinimas įtikino 
tautą, kad taikus pasidavimas 
veda į pražūtį. Praslinkus ke-
liems mėnesiams po okupaci-
jos, tauta atsitokėjo. Įvairios 
pogrindinės organizacijos, 
inteligentija, jaunimas pradėjo 
jungtis į stambesnius pasiprie-
šinimo okupacijai darinius. 
Ypač sukruto iš Lietuvos pasi-
traukę, likimo nublokšti į Ber-
lyną, Lietuvos intelektualai, 
karininkai. Berlyne,  1940m. 

lapkričio 17 d., buvo įkurtas Lietuvių 
Aktyvistų Frontas (toliau – LAF). Akty-
vistai susirinko plk. Kazio Škirpos bute ir 
nutarė sutelkti visas lietuvių aktyviąsias 
jėgas kovai už Lietuvos išlaisvinimą iš ko-
munistinio sovietų jungo. Vadovauti LAF 
ėmėsi Kazys Škirpa. Aktyvistų tarpe buvo 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos būsi-
mi aktyvūs nariai J.Paragis, J.Jurkūnas, 
J.Dženkaitis, K.Brunius, A.Valiukėnas, 
St.Puodžius, V.Paragis. LAF šūkis buvo: 
Kovok! Tvirtais žingsniais, drąsiai pir-
myn – už naują, laisvą Lietuvą! Beje, 
šiomis dienomis Vidmantas Valiušaitis 
archyvuose surado apdegusį LAF įkūrimo 
Berlyne originalą. Šiais metais pažymime 
ir LAF-o 80 metų sukaktį.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
(toliau – LLKS) buvo įkurta 1940 m. 
gruodžio 26 dieną. Jos veiklą galima su-
skirstyti į šiuos etapus: aktyvi neginkluota 

kova prieš sovietinius, fašistinius okupan-
tus ir armija krajova Vilniaus krašte 1940-
1945 metais, iš Lietuvos nuo sovietinio te-
roro pasitraukusių intelektualų, diplomatų 
JAV, Vokietijoje ir kitose valstybėse vei-
kla, ginkluota partizanų ir pogrindininkų 
kova, politinių kalinių sovietiniuose lage-
riuose ir kalėjimuose antrosios sovietinės 
okupacijos metu 1945-1990 metais veikla 
ir  jos veikla atkūrus Lietuvos Nepriklau-
somybę. 

LLKS steigėjai buvo tautinių, patri-
otinių pažiūrų inteligentijos atstovai. 
Jos vadovybė sukūrė visą Lietuvą api-
mantį, konspiracinį bendražygių tinklą. 
Sąjungos veikla buvo suskirstyta ir veikė 
visuose keturiuose apskrities centruose. 
1941 metais LLKS su LAF sudarė ben-
drą vadovybę su plačiai išsišakujusiu 
tinklu šalyje ir užsienyje. Pagrindinis 
jų tikslas buvo pasiruošti ginkluotam 
sukilimui. Visų patriotinių organizacijų 
bendros veiklos ir visos tautos valios dėka 
sukilėliai išvadavo Lietuvą nuo sovie-
tinių okupantų. Vokiečių kariuomenė 
per Lietuvą žygiavo be kliūčių. Sukilėlių 
galutinę pergalę įkūnijo Laikinoji Lie-
tuvos Vyriausybė. Pradžioje Lietuvos 
visuomenė į vokiečių karius žiūrėjo kaip 
išvaduotojus, manant, kad kitoks priešas, 
kitoks pasipriešinimas, kitokia priespau-
da. Tačiau tikrasis „išvaduotojo“ veidas 
atsiskleidė žiauriu elgesiu su žydais, jų žu-
dynės. Po šešių savaičių Laikinosios Vy-
riausybės veikla buvo uždrausta. LAF ir 
LLKS dar kurį laiką veikė kartu, 1941 
m. rugsėjo 20 d. paskelbė memorandu-
mą, paskelbė protestą dėl Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo vilkinimo. 
Tačiau kitą dieną vienas iš memorandumo 

Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas

Ernestas Subačius
LLKS valdybos pirmininkas                                        

Jonas Burokas
LLKS garbėspirmininkas          
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kūrėjų - Leonas Prapuolenis buvo suimtas 
ir išsiųstas į Dachau koncentracijos stovy-
klą.  LAF veikla buvo uždrausta.

 LLKS pasirinko pasyvų kovos kelią. 
1941 m. spalio mėn. paskelbė viešą laišką, 
atsiskyrė nuo LAF ir perėjo į pogrindį, įsi-
jungė į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. 1942 metais LLKS vadovybę 
sudarė Klemensas Brunius, Jurgis Valiulis, 
Izidorius Kurklietis, Povilas Žičkus, Algir-
das Vokietaitis, Kostas Ptašinskas. Vokie-
čių okupacijos metais LLKS priklausė per 
5000 prisiekusių narių, leido laikraščius 
„Apžvalga“, „Laisvas žodis“, „Laisvės 
Kovotojas“. Pastarasis, 1942–1944 me-
tais buvo leidžiamas 2 kartus per mėnesį 
5000 egz. tiražu. Jis buvo spausdinamas 
Kaune brolių Paragių, Mildažių sodybo-
se – tų šeimų brolių, seserų,  K.Brazausko, 
I.Kurkliečio, Z.Zubrio pastangomis. LLKS 
Kaune turėjo savo radijo stotį „Laisvoji 
Lietuva“, kurios laidos buvo girdimos Šve-
dijoje ir kitose valstybėse.  Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adamkus 
taip pat buvo LLKS narys, karui baigian-
tis dalyvavo Sedos kautynėse.

 LLKS veiklą pirmosios sovietinės oku-
pacijos metais ir karo metu plačiai aprašyta 
Algirdo Vokietaičio „Raštai“, Juozo Grušio 
„LLKS 1940-2000 metais“, Mečislavo Trei-
nio „Gyvenimas – meteoro skrydis“, Jūra-
tės Vyliūtės „Kapitono Igno byla“, „Brolis 
Vincentas“, Juozo Jankausko „1941 m. Bir-
želio sukilimas Lietuvoje“ knygose.

Prasidėjus antrai sovietinei okupaci-
jai daug aktyvių LLKS narių pasitraukė 
į užsienį arba stojo į ginkluotą partiza-
ninę kovą prieš okupantus. Baigiantis 
partizanų kovai ir daugeliui jų žuvus, kova 
nesibaigė. Žuvusius ir suimtuosius pakeitė 
studentai, moksleiviai ir patriotinis jauni-
mas. Ženkli jų dalis atsidūrė kalėjimuose, 
sovietinėse koncentracijos stovyklose. Ten, 
sunkiai pakeliamomis sąlygomis, tęsė kovą 
– atkūrė tuo pačiu pavadinimu aktyviai 
veikiančią LLKS, Sojuz borcov za svobodu 
(Kovos už laisvę sąjunga), kuriai priklausė 
ir kitų tautų politiniai kaliniai. Lietuviai 
leido laikraščius „Šiaurės pašvaistė“, „Pro-
tėviu keliu“, „Varpas“, „Nepriklausoma 
Lietuva“, „Toli nuo Tėvynės“. LLKS lage-
riuose rengė streikus, sukilimus, vykdė 
diversijas, sprogdino šachtų įrengimus. 
Kartu su ukrainiečiais buvo pagrindiniai 
1953 – 1955 politinių kalinių sukilimų or-
ganizatoriai. 

Politinių kalinių sukilimai privertė so-
vietų vyriausybę paleisti į laisvę milijonus 
politinių kalinių. Aktyviausi pasipriešini-
mo, sukilimų, streikų vadovai buvo Stasys 
Ignatavičius, Ignas Uogintas, Petras Paulai-
tis, generolas Motiejus Pečiulionis, Kazi-
mieras Michelevičius, Edvardas Burokas, 
Vytautas Vaineikis, Edvardas Laugalys, 
Petras Aleksiūnas, Povilas Vaičekauskas, 
Vytautas Svilas, Edvardas Svilainis, Pranas 
Veverskis, Povilas Zagreckas, Juozas Gru-
šys, Jonas Navickas, Stasys Laskauskas, 

Jonas Dailidė, Justas Šilinas, Vladas Šiška, 
Jonas Valaitis, Martinas Kemtys, Vincas 
Korsakas, Feliksas Kirvelaitis, Bronius Ki-
nertas, Adomas Lukoševičius, Liudas Bru-
čas, Eligijus Smetona, Antanas Petrikonis, 
Apalonija Navickienė, Jonas Navickas, Al-
gimantas Ruzgys, Povilas Kriščiūnas, Juo-
zas Tribušauskas, Stasys Ulevskis, kunigai 
Kazimieras Vaičionis ir Pranas Račiūnas, 
Placidas Vyturys, Zenonas Paldavičius, Po-
vilas Ulozas ir daugelis kitų.

Dalis politinių kalinių po 1955 metų su-
kilimo už sukilimo organizavimą buvo iš-
blaškyti po kitus lagerius, kai kurie pateko 
į Vladimiro kalėjimą. Jame buvo kalinami 
Edvardas Burokas, Vytautas Vaineikis, Po-
vilas Ulozas, Povilas Zagreckas, Justas Ši-
linas, Martynas Kemtys, Vladas Šiška. Čia 
juos sutiko, kalinami už sukilimų organiza-
vimą, kitų tautų politiniai kaliniai.

 2000 metais, Vilniaus tarptautinime 
komunizmo nusikaltimams įvertinti kon-
grese, Edvardo Buroko pakviestas svečias 
iš Izraelio, Taišeto politinis kalinys Felik-
sas Krasavinas kalbėjo, kad sovietiniuose 
lageriuose lietuviai buvo pati tvirčiausia 
ir patikimiausia politinių kalinių dalis, 
organizavę sukilimus, sužlugdžiusi Gu-
lago sistemą. Jis išreiškė viltį, kad komu-
nizmo nusikaltimai įstatymu  pirmiausia 
bus įvertinti Lietuvoje. Tuo paseks ir kitos 
sovietiniame narve buvusios tautos. Komu-
nizmą jis įvertino baisesniu už fašizmą. Jis 
sakė: Niurnbergas-2, komunizmo  įvertini-
mas, turės įvykti. Tokiems nusikaltimams 
senatis negalioja.

 Subyrėjus sovietinių lagerių sistemai, 
politiniams kaliniams  per kančias sugrįžus 
į Tėvynę, kova buvo tęsiama. Nuo 1956 m. 
LLKS  vadovavo generolas Mečislovas Pe-
čiulionis, nuo 1960 – Petras Paulaitis. 1975 
– 1988 metais LLKS leido pogrindinį lai-
kraštį „Varpas“. Ypač aktyvūs „Varpo“ 
leidyboje buvo Vytautas ir Stanislava 
Vaineikiai, broliai Edvardas, Antanas ir 
Jonas Burokai, kunigas Juozapas Dabra-
volskas, Petras Grainys, Jonas Kujalis, 
Vincas Korsakas, Stasys Ulevskis ir kiti.

Pirmaisiais Nepriklausomybės metais, 
LLKS nariai ir jų bendražygiai, kartu su 
visa Lietuvos  patriotine visuomene įsijun-
gė į kovojusių ir žuvusių už Lietuvos lais-
vę pagarsinimą ir įamžinimą – statė jiems 
atminimo ženklus, paminklus, perlaidojo 
pelkėse, grioviuose, miškuose ir kitose vie-
tose išniekintų partizanų, iš Sibiro ir kitų 
šalių ištremtų ir mirusių ten nuo šalčio ir 
bado, palaikus. Visi džiaugėmės,  kad tiks-
las pasiektas, nepriklausomybė atkovota. 
Deja apsirikome. 

Buvusioji komunistinė nomenklatū-
ra, nepriėmus desovietizacijos įstatymo, 
sugrįžo į valdžią, užėmė postus visose 
aukščiausiose šalies institucijose, perėmė 
į savo rankas spaudą, televiziją. Mokslo ir 
mokymo įstaigose, žemės ūkyje, teismuo-
se išliko komunistine ideologija persisun-
kę funkcionieriai ir tarnautojai. Vėliau jie, 

vadinamos „prichvatizacijos“ būdu, perė-
mė visą turtą, bankus ir per trumpą laiką 
tapo turtuoliais. Prasidėjo aktyvi šmeižto 
kampanija prieš partizanus, apkaltinus juos 
taikių gyventojų žudymu, žydšaudyste. 
Beveik  visuose teismuose partizanai, jų 
šeimos nariai už padarytą skriaudą ir žalą, 
pralaimėjo bylas. Tik keliems KGB tarnau-
tojams, stribams buvo pritaikyta bausmė, 
dažniausia lygtinė, už nusikaltimus ir Lie-
tuvos genocidą, o pati sovietinė „grietinėlė“ 
LKP CK ir VLKJS CK – didžiausia komu-
nistinių  nusikaltimų Lietuvoje organizato-
rė, liko visai nepaliesta. Todėl LLKS 1995 
metais atkūrė savo veiklą ir vėl pradėjo leis-
ti savo mėnesinį žurnalą „VARPAS“. 

LLKS užsibrėžė tikslą viešinti neo-
komunistų, įvairaus plauko kosmopo-
litų, globalistų kenksmingas Lietuvos 
valstybei užmačias, auklėti jaunimą 
patriotine dvasia, rinkti ir propaguo-
ti istorinę medžiagą apie laisvės kovas, 
remti laisvės kovotojus, partizanus ir jų 
šeimas. Vaisingai dirbo šviesios atmin-
ties LLKS narys Vilius Bražėnas išleidęs 
4 knygas ir paruošęs daugybę publicisti-
nių straipsnių, Edvardas Burokas išleidęs 
„Pūtėme prieš vėją“ 5 tomų seriją apie 
politinių kalinių veiklą sovietiniuose la-
geriuose, sukilimų organizavimą. Petras 
Girdzijauskas parašęs knygą apie Joną 
Žemaitį- Vytautą „Partizanų išrinktas Lie-
tuvos prezidentas“, Eugenijus Stancikas 
– apie jaunimo pogrindines organizacijas, 
Paulius Saudargas ir Goda Karazijaitė – 2 
knygas – „Gulago partizanai“ ir „Kalinio 
dalia“, Juozas Parnarauskas – „Gyvenimo 
tėkmėje“, Vytautas Bačius „Sutrypti me-
tai“. Antanas Seikalis, žuvusio 1954 m. 
Kengyro sukilime Povilo brolis, parašė ir 
išleido knygą „Vidurnakčio apasionata“, 
Povilo Seikalio atminimas įamžintas N. 
Rasų kenotafe. 2015 metais pasirodė suo-
mių rašytojo Jukka Rislakki knygoje „Vor-
kuta. Sukilimas lageryje“ aprašomas ka-
lėjimo sąlygomis leistas LLKS  „Varpas“, 
įdėti atsišaukimai kviečiatys sukilti,  Vor-
kutos sukilimo organizatorių nuotraukos.

LLKS atliko svarbius darbus Vil-
niuje, Naujųjų Rasų kapinėse įamžinant 
kovojusių ir žuvusių už Tėvynės laisvę 
atminimą. Kartu su architekte, LLKS 
nare, Živile Mačioniene buvo suformuo-
tas  LIETUVOS LAISVĖS KOVOTO-
JŲ MEMORIALAS. Jis pradėtas rengti 
2005, o baigtas 2012 metais. Trylikoje 
kenotafų (kenotafas – tuščias, simbolinis 
kapas) įamžinta per 500 asmenų, prade-
dant ministrais pirmininkais, ministrais, 
generolais, dvasininkais, 1941 m. birželio 
– 22-28 d. sukilėliais, partizanų vadovybe, 
žuvusiais Vorkutos ir kitų sukilimo da-
lyviais, baigiant politiniais kaliniais, Ar-
mijos krajovos aukomis. Viena granitinė 
plokštė skirta sovietinių aukų Lietuvoje 
statistikai, anglų ir lietuvių kalbimis. Joje 
įrašyta: VIEŠPATIE, SUTEIK AMŽI-
NĄJĄ RAMYBĘ LIETUVIŲ TAUTOS 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 80 metų sukaktis ir tolesnės veiklos gairės
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VAIKAMS, 1918 – 1990 METAIS KO-
VOJUSIEMS, MIRUSIEMS IR ŽU-
VUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ, 
SOVIETMEČIU PERSEKIOTIEMS, 
NUKANKINTIEMS, ĮKALINTIEMS, 
IŠTREMTIEMS, NUŽUDYTIEMS 
IR PASITRAUKUSIEMS IŠ TĖVY-
NĖS NUO KOMUNISTINIO TERO-
RO. LLKS prisidėjo prie Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniuje, 
atidengto Kovo 11–ajai skirto paminklo 
„Žinia“ pastatymo. Ant postamento šono 
iškaltos raidės- Lietuvos Laisvės Kovotojų 
sąjungai- 70 metų.

Nuo pat Nepriklausomybės pradžios 
LLKS siekė, kad Lukiškių aikštėje būtų pa-
statytas paminklas per amžius kovojusiems 
ir žuvusiems už Lietuvos laisvę su Vyčio 
simboliu. Pastaruoju metu Lukiškių aikštės 
suformuoto Šimtmečio rato centro ertmėje 
įamžinta ir iškilmingai pašventinta per 100 
relikvijų suvežtų iš Žalgirio, Saulės, Salas-
pilio, žymiausių partizanų mūšių ir žūties 
vietų, Kražių skerdynių, 1863 m. sukilėlių 
vadovų, nužudytų Lukiškių aikštėje ir už-
kastų Gedimino kalne, Nepriklausomybės 
kovų 1918 m., 1941 m. birželio – 22-28 d. 
sukilimo žūties vietų. 

Lukiškių aikštėje 2002 metais LLKS 
rūpesčiu pastatytas įspūdingas, meniškas, 
menantis 1863 sukilimo aukas kryžius  savo 
įrašu raginantis, kad aikštėje būtų įamžin-
tas per amžius kovojusių ir žuvusių atmini-
mas. LLKS ir visos patriotinės organizaci-
jos tikėjosi, kad 2018 metais bus pastatytas 
paminklas, Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečio jubiliejui. Deja, tai ne-
buvo padaryta. Tikimės, kad šiais metais, 
įsigaliojus priimtam Lukiškių aikštės, kaip 
reprezentacinės aikštės su Vyčio simboliu, 
įstatymui, artimiausiu metu paminklas bus 
pastatytas. 

Ukmergės r. Jogvilų kaime ir Molėtų 
r. Inturkės miestelyje pastatėme pamin-

klus pogrindinio LLKS leidinio „Varpo“ 
leidėjams. Dar turime planų Naujųjų Rasų 
kapinėse įamžinti naujuose kenotafuose, 
kituose sovietų lageriuose nužudytų poli-
tinių kalinių atminimą.

LLKS nuolat reikalauja, kad būtų įver-
tinti komunizmo nusikaltimai, kad Lietu-
vos Respublikos įstatymu TSKP  skyrius 
Lietuvos komunistų partija būtų įvertinta 
kaip neteisinė, represinė ir nusikalstama 
organizacija, uoliai vykdžiusi okupan-
tų nurodymus, naikinusi lietuvių tautą, 
griovusi Lietuvos Nepriklausomybės pa-
matus, susprogdinusi Trijų Kryžių kalną, 
Kalvarijas Vilniuje ir Vepriuose, uždariusi 
Lietuvos šventoves, persekiojusi katalikų 
tikėjimą, visus tikinčiuosius, vykdžiusi 
susidorojimą ir terorą prieš dvasininkus, 
savo  nutarimais 1957 metais uždraudusi 
lietuviams politiniams kaliniams ir trem-
tiniams grįžti į Lietuvą.

Mes esame nepakantūs, kad savo vei-
klą vienpusiškai vykdo Tarptautinė nacių 
ir sovietinių nusikaltimų komisija, vado-
vaujama E. Zingerio, daugiausia nagri-
nėjanti tik nacių nusikaltimus, kad vei-
kia represuoto lenkų karininko-gydytojo 
Kekšto namuose Venclovų muziejus, kad 
stovi paminklas P.Cvirkai, kad nepagrįs-
tai, kaltinami nacizmu ir holokaustu plk. 
Kazys Škirpa, Juozas Brazaitis, Jonas No-
reika – Generolas Vėtra, Prezidento Anta-
no Smetonos sūnėnas Juozas Krikštaponis 
ir daugelis kitų. Mes gynėme ir ginsime 
Lietuvos Konstituciją, valstybinę lietuvių 
kalbą, kad pataikaujant Lenkijai ir „auto-
nomijos“ Vilniaus krašte kūrėjams, būtų 
keičiamas nusistovėjęs mūsų raidynas. 

Mūsų tolimesnis siekis, lieka ir toliau 
reikalauti, kad iš Lietuvos kultūrinio žemė-
lapio išnyktų gatvių pavadinimai su kolo-
barantų pavardėmis, kad sovietinių karių 
kapai būtų iškelti iš miestų ir miestelių cen-
trų į tam skirtas vietas. Būtina nuolat ieš-

koti ir rasti visų Lietuvos partizanų ir kitų 
patriotų palaikus, dūlančius pelkėse, grio-
viuose, miškuose, po pastatytais namais ir 
kitose vietose. Lietuvos didvyriai turi būti 
iškilmingai palaidoti. Tai ateities užduotis 
jaunimo kartai.  Naujai paskirto užsienio 
reikalų ministro pareiga ir siekis, suderinus 
su Rusijos ir kitų valstybių vadovais surasti 
Butyrkų kalėjime Jono Žemaičio-Vytauto, 
kituose kalėjimuose sušaudytų mūsų vals-
tybės vadovų, 1941 m. sukilėlių, partizanų 
vadovybės, pareigūnų, generolų, dvasinin-
kų palaikus arba atvežti bent iš tų vietų re-
likvijas- žemės žiupsnius.

LLKS yra per 220 narių.  Labai popu-
liari Lietuvoje, JAV ir kitose valstybėse 
buvo mūsų internetinė svetainė www.llks.
lt, kurią tvarkė žurnalistas Antanas Ali-
šauskas. Internetine svetaine domėjosi ne 
tik Lietuvoje, bet daugiau nei 50 valstybių, 
vien JAV – per 7 tūkst. skaitytojų. Deja, 
A.Ališauskas eidamas  67 metus mirė. Šiuo 
metu atnaujiname svetainės veiklą. Jai va-
dovauja aktyvus LLKS narys Robertas 
Ščerbavičius su savvo sūnumi.. Susirgus 
„Varpo“ ilgamečiam redaktoriui Algiman-
tui Zolubui, „Varpo“ leidimas buvo laiki-
nai sutrikęs.  „Varpo“ redagavimą perėmė 
Gediminas Ruzgys. 2020 metų gruodžio 
mėn pasirodys 312-tas „Varpo“ numeris 
(leidinys atkutas1996 m.). LLKS Jubilie-
jaus proga norėtume padėkoti už aktyvią 
veiklą LLKS nariams Raimundui Kamins-
kui, Kęstučiui Balčiūnui, Laimui Dieniniui, 
Eugenijai Ibenskienei, Gintautui Macko-
niui, Jonui Vasiliauskui, Antanui Burokui, 
neseniai tapusiam LLKS nariu architektui 
Kęstučiui Akelaičiui, Arvydui Gelžiniui, 
Petrui Girdzijauskui, Vytautui Keršanskui, 
Alvydui Malinauskui, Povilui Mataičiui, 
Reginai Smetonaitei, Romui Šauliui, Jani-
nai Šivokienei, Zigmantui Vašatkevičiui, 
Sofijai Vyliūtei, Dainiui Vaineikiui – bro-
liui Pauliui, Rimai Vaitonienei, Šarūnui 

Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas

Laisvės kovotojai Lukiškių aikštėje.2020 m.
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dalis jos narių kovėsi fronte prie Sedos su 
SSRS kariniais daliniais (Sedos kautynės), 
dalis pasitraukė į Vakarus arba įsitraukė į 
antisovietinę partizaninę kovą. Nuo 1944 
vidurio LLKS veikė kaip savarankiška pa-
sipriešinimo sovietiniam okupaciniam reži-
mui organizacija. 1946 pradžioje susijungė 
su Lietuvių aktyvistų frontu, su kitomis 
pasipriešinimo organizacijomis priklausė 
Bendram demokratiniam pasipriešinimo 
sąjūdžiui. Emigracijoje LLKS 1955 m. 
pasitraukė iš Vyriausiojo Lietuvos išlais-
vinimo komiteto, veikė formaliai. Sovietų 
Sąjungoje LLKS organizacijų buvo įstei-
gę Mordovijos, Kazachijos ir kitų kraštų 
lageriuose kalintys buvę sąjungos nariai. 
1954–1955 jie Vorkutos lageriuose leido 
nelegalius laikraščius „Šiaurės pašvaistė“ 
(Severnoe sijanie, rusų kalba), „Protėvių 
takais“, 1959–1960 m. Taišeto lageriuose 
– „Nepriklausoma Lietuva“, Mordovijos 
lageriuose – „Laisva Lietuva“, organizavo 
pasipriešinimą lagerių administracijai, sa-
botažo aktus. LLKS nariai, grįžę į Lietuvą, 
ėmėsi pogrindinės veiklos: 1957 02 03 ren-
gė nelegalios radijo stoties „Nepriklausoma 
Lietuva“ laidas, 1975–1989 Lietuvos laisvės 
išsivadavimo fronto vardu leido laikraštį 
„Varpas“.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
1996 m. buvę LLKS nariai įkūrė tokio 
paties pavadinimo visuomeninę organiza-
ciją (apie 170 narių); jos tikslas – įtvirtinti 
Lietuvos nepriklausomybę, demokratinę 
santvarką, valstybingumą ir teisingumą, 
ugdyti lietuvių tautos, ypač jaunimo, pa-
triotiškumą. LLKS siekia, kad būtų likvi-
duoti sovietinės okupacijos ir komunistinio 
lietuvių tautos genocido padariniai, atkurta 
istorinė tiesa apie pasipriešinimą sovietų 
okupaciniam režimui, įamžintas kovotojų 
atminimas. Nuo 1996 m. leidžia mėnraštį 
„Varpas“. 2007 turėjo apie 200 narių, dau-
giau kaip 500 rėmėjų.

LLKS pirmininkai: Rubinšteinas 
(1951–1955), M.Pečiulionis (1955–1960), 
P.Paulaitis (1960–1983), E.Burokas (1983–
1996), J.Burokas (1996– 2013), E.Subačius 
(nuo 2013 m.)

Apie Rubinšteiną žinios ieškomos. 
Motiejus Pečiulionis (slap. Miškinis, 

Spurga) 1888 01 31 Randiškė (Krosnos 
vlsč.), mirė  1960 01 26 Ilguvoje, Lietuvos 
karo ir pasipriešinimo sovietiniam oku-
paciniam režimui veikėjas. Generolas lei-
tenantas (1935). Nuo 1908 m. studijuoda-
mas Sankt Peterburgo universiteto Fizikos 
matematikos fakultete dalyvavo slaptoje 
lietuvių Studentų mokslo draugijos vei-
kloje. Dalyvavo I pasauliniame kare. 1916 
m. baigė Karo mokyklą. Grįžęs į Lietuvą 
1919 m. sausį savanoriu stojo į jos kariuo-
menę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose 
– 1919 05 –10 su Sovietų Rusijos kariniais 
daliniais, 1919 10–12 – su bermontinin-

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
(LLKS) – Lietuvos nepriklausomybės sie-
kusi pogrindžio grupė, veikusi sovietų 
1940–1941 m. ir nacių 1941–1944 m. oku-
puotoje Lietuvoje.

1940 m. Lietuvos laisvės kovotojų są-
junga įkurta liberalų ir tautininkų. Leido 
laikraščius „Laisvės kovotojas“, „Varpas“. 
LLKS vyriausioji vadovybė kūrė laisvės 
kovotojų padalinius kiekviename apskri-
ties mieste. Organizacija buvo suskirstyta 
į 4 apygardas (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio). 1943 m. turėjo apie 3 tūkstan-
čius narių.

LLKS įstatuose parašyta, kad „tikslas 
yra atstatyti Nepriklausomą Lietuvą ir su-
jungti visus lietuvius bendram darbui Lie-
tuvos garbei ir gerovei“. [1]

Atgavus nepriklausomybę, Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga jungia apie 170 
narių. Rūpinasi laisvės kovotojų teisėmis ir 
laisvės kovų įamžinimu. Valdybos pirmi-
ninkas Jonas Burokas.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
(LLKS), Lietuvos pasipriešinimo sovietų ir 
nacių okupaciniams režimams organizacija. 
Įkurta 1940 12 26 kaip antisovietinė organi-
zacija. Steigėjai – A.Damušis, V.Nasevičius, 
P.Padalis, L.Prapuolenis ir J.Vėbra.

Sąjungos tikslas – telkti Lietuvos visuo-
menę atkurti nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę. LLKS 1941 balandį susijungė su Lie-
tuvių aktyvistų frontu. 1941 birželį rengė 
antisovietinį Birželio sukilimą ir jame ak-
tyviai dalyvavo. 1941 rugpjūtį nuo Lietuvių 
aktyvistų fronto atsiskyrė, bendradarbiavo 
su visomis pasipriešinimo nacių Vokietijos 
okupaciniam režimui organizacijomis.

1942 balandį Kaune buvo sudaryta 
LLKS vyriausioji vadovybė, Kauno, Pa-
nevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apygardos, 
padaliniai apskričių centruose, daugelyje 
valsčių. Karinis skyrius kaupė ginklus, tel-
kė karinius dalinius. 1943 viduryje sąjun-
ga turėjo apie 3000 narių. Nuo 1943 LLKS 
priklausė Vyriausiam lietuvių komitetui, 
nuo 1943 lapkričio Vyriausiajam Lietuvos 
išlaisvinimo komitetui 

Nelegaliuose laikraščiuose Laisvės ko-
votojas, Apžvalga ir kituose, t. p. daugelyje 
atsišaukimų, 1944 m. pradžioje įsteigto ne-
legalaus Laisvosios Lietuvos radijo  laidose 
LLKS skelbė antinacinę, vėliau – antisovie-
tinę propagandą ir agitaciją: aiškino nacių 
Vokietijos ir SSRS tikslus, žlugdė Lietuvos 
gyventojų mobilizaciją į Vokietijos kari-
nius dalinius, darbams Vokietijoje, žemės 
ūkio produktų rekvizicijas. Sąjunga rėmė 
gestapo suimtųjų šeimas. Sąjungos vienas 
vadovų A. Vokietaitis, 1943 07 nuvykęs į 
Švediją, per ten įkurtą Lietuvių komitetą 
užmezgė ryšius su Vakarų valstybėmis.

1944 04–05 nacių okupacinė valdžia 
suėmė beveik visą LLKS vadovybę, spau-
dos leidėjų, organizacijos narių. Vėliau 

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos 80 metų sukaktis ir 
tolesnės veiklos gairės

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga okupacijų metu

Valentinavičiui, Seimo nariams Audroniui 
Ažubaliui, Laurynui Kasčiūnui, Pauliui 
Saudargui ir kitiems garbiems mūsų na-
riams. Dėkingi mūsų rėmėjams, Seimo 
nariams Radvilei Morkūnaitei – Mikulė-
nienei,  buvusiam kariuomenės vadui, ge-
nerolui Arvydui Pociui, mūsų narei, Ne-
vyriausybinių organizacijų koordinacinės 
tarybos pirmininkei Angelei Jakavonytei, 
Vidmantui Valiušaičiui, Gintarui Šidlaus-
kui, Daliui Stancikui, prof. Alfonsui Vaiš-
vilai  ir kitiems. 

Esame dėkingi Juozo ir Aleksandros  
–  Kazickų šeimos fondui, šio fondo mūsų 
mūsų rėmėjai Neilai Baumilienei už finan-
sinę paramą, kurios dėka atliekame tuos 
darbus, kurie reikaligi mūsų veiklai ir lai-
kraščio „Varpas“ leidimui.

Visada prisimename tuos LLKS na-
rius, kurie per okupacijas žuvo, buvo  nu-
kankinti arba mirė sovietų ir nacių koncen-
tracijos stovyklose. Tai broliai Vytautas ir 
Zenonas Blynai, Klemensas Brunius, Sta-
sys Jaciunskas, Izidorius Kurklietis, Juo-
zas Rudokas, Antanas Valiukėnas, Ignas 
Vylius, Aleksandras Liudas Viršila. Pas-
taraisiais metais į amžinybę palydėjome 
Vorkutos sukilimo dalyvius Petrą Alek-
siūną, Povilą Kriščiūną, LLKS aktyvius 
narius –  žurnalistą, inžinierių  Antaną 
Ališauską, Apolinarą Janušauską, Vytautą 
Bačių, Jurgį Naviką, dr. Juozą Parnaraus-
ką, „Varpo“ dailininką Antaną Šakalį. Te-
suteikia Viešpats jiems amžinąją ramybę. 

Mūsų visuomeninės organizacijos už-
duotis puoselėti laisvės kovų istorinę at-
mintį, apsaugoti mūsų tautą, kalbą nuo 
svetimų mums globalizmo, perdėto libera-
lizmo ir visiškos laisvės apraiškų, siekian-
čių sovietinius nusikaltimus nustumti į 
užmarštį, paliekant tai istorijai. 

Istorijos ratas nenumaldomai sukasi, 
keičiasi žmonių kartos. Lietuvių istorijos 
drama, tragedija, kančia ir netektys vis la-
biau užklojamos praeities skraiste, skęsta 
užmarštin. Beveik trys mūsų tautos kartos 
gimė ir augo sovietmety, mokėsi ir studija-
vo sovietinėse mokyklose, brendo istorijos 
falsifikacijos ir ateizmo atmosferoje, ge-
ležiniu dangčiu uždengtame narve. Mūsų 
tikslas išlikti tol, kol bus įstatymu galutinai 
įvertinti  komunizmo nusikaltimų padari-
niai, kol nebus atverti teisingumo vartai. 
Kova už Lietuvos laisvę dar nebaigta.

Nuoširdžiai sveikiname visus LLKS 
narius, mūsų remėjus, patriotinių visuome-
ninių organizacijos vadovus su garbingu 
LLKS Jubiliejumi. Linkime ištverti „ka-
ronės“, padaryti dar daug kilnių, garbingų 
darbų Tėvynės labui.

Nuoširdžiausiai sveikiname su Šv. Ka-
lėdomis ir Naujaisiais 2021 metais.

LLKS valdybos pirmininkas                      
Ernestas Subačius

LLKS garbės pirmininkas                            
Jonas Burokas
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kais, 1920 07–12 – su Lenkijos kariuome-
ne. 1919 06–1921 03 Ketvirtos baterijos, 
1921 04–1924 07 Antrojo diviziono, nuo 
1924 08 artilerijos pulko vadas. 1924 m. 
Prancūzijoje baigė Fontainebleau artilerijos 
mokyklą, 1926 m. Paryžiuje – Aukštuo-
sius technikos kursus. Nuo 1926 m. buvo 
Lietuvos kariuomenės artilerijos Tiekimo 
skyriaus, nuo 1930 m. – Generalinio štabo 
Ginklavimo valdybos viršininkas. Jo rū-
pesčiu praplėstos ir suremontuotos Šančių 
artilerijos dirbtuvės. Jam pasiūlius Linkai-
čiuose pastatytos modernios ginklų dirb-
tuvės, Kaune įrengta Ginklų tyrimo labo-
ratorija. 1936 m. išėjo į atsargą. 1937–1939 
m. JAV lietuvių akcinės prekybos bendro-
vės Ford automobilių skyriaus direktorius. 
1941–1944 m. Aliejaus dirbtuvės Vilniuje 
direktorius. M.Pečiulionis smerkė bendra-
darbiavimą su nacių Vokietijos okupacine 
valdžia. Nuo 1944 m. sausio buvo Vyriau-
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Karo 
tarybos Vilniaus apygardos vadas. 1944 m. 
liepą Žemaitijoje įstojo į Lietuvos laisvės 
armiją (LLA), su kitais įkūrė armijos vy-
riausiąjį štabą. 1944 m. rugsėjį įkurto Lie-
tuvos gynimo komiteto vienas vadovų. Jo 
vadovavimo pastangomis apie 100 lietuvių 
mokėsi vokiečių žvalgybos mokyklose Prū-
sijoje, kurie grįžę dalyvavo partizaniniame 
kare prieš sovietų okupantus. 1944 m. spalį 
su LLA vadu K.Veverskiu (slapyvardis Se-
nis) perėjo fronto liniją. LLA spaudai rengė 
tarptautinės politikos apžvalgas. 1944 12 
28 žuvus K.Veverskiui ir 1945 m. balandį 
suėmus kitus LLA vadovus, M.Pečiulionis 
1945 rugpjūtį prie Lekėčių su kitais forma-
liai atkūrė LLA vyriausiąjį štabą, tapo ar-
mijos vadu.

1945 12 03 suimtas, kalintas Lietuvoje. 
1946 m. balandį SSRS Vidaus reikalų mi-
nisterijos Karo tribunolo nuteistas 10 m. 
lagerio ir 5 m. tremties; kalintas Maskvoje, 
Vorkutos, Komijos ir kituose Rusijos  lage-
riuose, nuo 1955 m. spalio buvo tremtyje 
neįgaliųjų namuose netoli Uchtos (Komi-
ja). Paleistas 1956 balandį grįžo į Lietuvą, 
dirbo sargu, vėliau gyveno Ilguvos senelių 
invalidų prieglaudoje. 

Apdovanojimai: Vyčio Kryžiaus IV ir 
V laipsnio (abu 1919), Gedimino III laips-
nio (1928) ir Vytauto Didžiojo III laipsnio 
(1930), Belgijos Karaliaus Leopoldo II III 

l a i p s n i o 
(1933), Pran-
cūzijos gar-
bės legiono 
III laipsnio 
(1936) ordi-
nais, Vyčio 
K r y ž i a u s 
ordino Ko-
m a n d o r o 
didžiuoju kryžiumi (1998, po mirties).

Petras Paulaitis (slap. Aidas) gimė 
1904 06 09 Kalnėnuose (prie Jurbarko), 
mirė 1986 02 19 Kretingoje, Lietuvos pa-
sipriešinimo nacių ir sovietų okupaciniams 
režimams veikėjas, pedagogas. Kapitonas 
(1999, po mirties). Karys savanoris (1999, 
po mirties). Kankinys (2000).

Baigęs saleziečių gimnaziją Vytėnuo-
se (netoli Jurbarko) nuo 1923 m. studijavo 
Milano katalikų universitete, baigė Filoso-
fijos skyrių; išmoko italų, lotynų, vokiečių, 
portugalų ir ispanų kalbas. 1933 m. dirbo 
Lietuvos Respublikos pasiuntinybėje Lisa-
bonoje, 1934–1935 m. Lisabonos privačio-
je gimnazijoje dėstė italų ir lotynų kalbas. 
Nuo 1936 dėstė privačioje gimnazijoje Aus-
trijoje. Ją 1938 m. okupavus nacių Vokie-
tijai, grįžo į Lietuvą, mokytojavo Raseinių 
apskr. mokyklose.

1940 06 15 SSRS okupavus Lietuvą, so-
vietinė valdžia ketino P.Paulaitį suimti, bet 
jis pasitraukė į Vokietiją, įstojo į Lietuvių 
aktyvistų frontą (LAF).

1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos 
karui grįžo į Lietuvą, LLV buvo paskirtas 
Raseinių apskr. viršininku, bet protestuo-
damas prieš nacių vykdomą žydų žudymą 
atsistatydino ir mokytojavo Jurbarko gim-
nazijoje. 1942 02 16 įkūrė pogrindinę anti-
nacinio ir antisovietinio pasipriešinimo or-
ganizaciją – Laisvės gynėjų sąjungą. (1942 
02–1944 pabaigoje ir 1956–1982), įsteigė 
ir redagavo jos laikraštį „Lietuviški atgar-
siai“. 1943 spalį gestapo suimtas, vežamas į 
Kauną pabėgo, slapstėsi.

1944–1945 m. Lietuvą vėl okupavus 
SSRS, iš Laisvės gynėjų sąjungos narių 
1944 rudenį įkūrė partizanų kuopą, kuri ne-
trukus virto Lietuvos laisvės gynėjų rink-
tine, nuo 1946 rugsėjo vadinta Trijų lelijų 
rinktine.

1946 m. pabaigoje ši prisijungė prie 

Jungtinės Kęstučio apygardos (įkurta 1946 
rugsėjį). P. Paulaitis buvo vienas jos kūrė-
jų, štabo agitacijos ir propagandos skyriaus 
viršininku, vienas šios apygardos laikraš-
čio „Laisvės varpas“ redaktorių. 1947 m. 
balandį buvo suimtas pas jo buvusios slėp-
tuvės namo savininką ir nuteistas 25 m. 
kalėti lageryje. Daugiausia dirbo Šiaurės 
Uralo geležinkelio statybose.

1956 m. paleistas iš lagerio grįžo į Lie-
tuvą. 1956 m. lapkritį Kaune atkūrė Laisvės 
gynėjų sąjungos veiklą. Išvarytas iš Kau-
no gyveno prie Šiaulių. Už tai ir už ryšį su 
Kauno studentais, 1957 m. spalį kartu su 
jų grupele vėl suimtas, nuteistas 25 m. la-
gerio, daugiausia kalintas Dubrovlage. Ne 
kartą agituotas rašyti malonės prašymą, bet 
atsisakydavo – motyvavo tuo, kad Lietuva 
yra okupuota, o jis niekuo nėra nusikaltęs. 
Tautine dvasia auklėjo lietuvius politinius 
kalinius. 1982 m. iškalėjęs 34 m., grįžo į 
Lietuvą, apsigyveno Kretingoje.

Apdovanojimai: Vyčio Kryžiaus ordino 
Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Edvardas Burokas gimė 1933 m. vasa-
rio 13 d. Ukmergėje. 1950 m., mokydama-
sis Ukmergės berniukų gimnazijoje, drau-
ge su bendraminčiais subūrė pogrindinę 
antisovietinę organizaciją „Keršytojai už 
Tėvynę“ ir buvo išrinktas jos pirmininku. 
Organizacijos nariai prisiekė, turėjo orga-
nizacijos antspaudą, buvo sukaupę ginklų. 
E.Burokui, V.Vagoniui ir V.Turlai, nepai-
sant ginkluotos sargybos, iš Ukmergės 
promkombinato pavyko išnešti rašomąsias 
mašinėles. Su viena jų beveik dvejus metus 
organizacijos nariai spausdino antisovieti-
nius atsišaukimus ir perspėjimus kolabo-
rantams. Po kelių mėnesių šios pogrindinės 
organizacijos pavadinimas buvo pakeistas į 
„Lietuvos Patriotas“. E.Burokas, talkinant 
P.Pociūnui, užmezgė ryšius su Balninkų 
apylinkių partizanais, kurie jam paskyrė 

Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas

Motiejus Pečiulionis Petras Paulaitis

LAF‘o narys, 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo Žaliakalnio žvalgybos būro vadas 
Gediminas Ruzgysir Edvardas Burokas (dešinėje), sukilimų Vorkutos lageriuose 
1955 m. rengėjas skaito naujai išleistą „VARPĄ“. Vilnius, Seimas 2010 m.
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savo ryšininką K.Grigą. Per organizacijos 
narį A.Petrašiūną palaikė ryšius su Gel-
vonų partizanais. „Lietuvos Patriotas“ tei-
kė partizanams žinias apie SSRS armijos 
judėjimą, aprūpindavo juos spausdinimo 
popieriumi bei vaistais, kuriuos gaudavo iš 
Ukmergės Šv. Trejybės bažnyčios zakris-
tijono J.Rutkausko. Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto įsteigimo JAV 1951 m. vasario 16 
d. proga buvo paruošta daug atsišaukimų 
ir trispalvių vėliavėlių, kurios užmėtytos 
ant laidų pagrindinėse Ukmergės gatvė-
se. Organizacija surengė pasikėsinimą į 
atsiųstą iš Vilniaus Ukmergės gimnazijų 
mokytojų komsorgą A.Masanduką. Detalų 
pasikėsi- nimo planą paruošė E. Burokas, 
o įvykdė V. Turla ir V. Vagonis. Pasveikęs, 
bet drąsos neatgavęs kolaborantas, išsi-
nešdino į Vilnių, Ukmergės sovietizaciją 
palikęs savieigai. Paskatinti šios „Lietu-
vos Patrioto“ sėkmės, partizanai pasiūlė 
likviduoti Želvos stribų vadeivą ir Smėlių 
rajono prokurorą bei susprogdinti MVD 
armijos garažus Ukmergėje. Tuo tikslu 
garaže buvo įdarbintas organizacijos nario 
A.Grėbliausko žmogus ir prinešta spro-
gmenų. Deja, partizanams nepavyko gau-
ti detonatorių. Užmezgusi „draugiškus“ 
santykius su prokuroru, organizacijos narė 
Gražina Bėrytė sugebėjo iš jo išgauti nu-
matytų ištremti žmonių sąrašų dalį. Apie 
tai buvo perspėti Gelvonų ir Grežionių 
partizanai. E.Burokas, Z.Vašatkevičius, 
S.Aukštuolis bei kiti organizacijos nariai 
nuo stulpų nukapojo visus ryšio laidus, 
jungusius Ukmergę su kitais miestais. 
Okupantai buvo priversti atidėti trėmimą 
visai dienai. 

1951 m. E.Burokas išvyko mokytis į 
Kauną. Čia su Kauno matininkų kursų 
klausytojais ir universiteto Medicinos fa-
kulteto studentais subūrė „Lietuvos Patrio-
to“ pogrindinės organizacijos filialą, kurio 
pirmininku išrinko J.Venckų. Kauno orga-
nizacija per V.Valatką užmezgė ryšius su 
Dainavos partizanais, o E.Burokui pavyko 
juos suartinti su balninkiečiais. „Lietuvos 
Patrioto“ Kauno organizacijai priklausė 
24 nariai. Jie išplatino iš Ukmergės gau-
tas dvi siuntas atsišaukimų, trukdė steig-
tis komjaunimo organizacijoms. Suėmus 
E.Buroką, Kauno organizacija palaipsniui 
sunyko. Prasidėjus 1952 m. naujokų šau-
kimui į okupantų armiją, keturi organi-
zacijos nariai norėjo pereiti į partizanus, 
tačiau šie patarė eiti į sovietų kariuomenę. 
E.Burokas buvo išvežtas į Vladivostoką. 
Tuo metu Lietuvoje veikusi organizacija 
buvo išduota ir 1952 m. E. Burokas buvo 
suimtas. Po beveik tris mėnesius trukusių 
etapų po įvairius kalėjimus, jis buvo už-
darytas Vilniaus MGB kalėjime. Pagal so-
vietinio kodekso 58-1a, 58-8, 58-10, 58-11 
straipsnius jį nuteisė 25/5/5 metams griežto 
režimo lagerio. 1953 m. E.Burokas buvo 
nugabentas į Vorkutos lagerių 1-ąją šachtą. 
Čia jis iškart ėmė dalyvauti kalinių pogrin-
dinėjė veikloje, kartu su pogrindininkais 
lageryje baudė „stukačius“ (skundikus). 
Už tai kalintas karceriuose, vėliau išveža-

mas į 7-ąją šachtą. Čia tampa J.Žilinsko 
ir Z.Paldavičiaus vadovaujamos pogrin-
dinės grupės nariu ir vykdė jos užduotis 
bei pats vadovavo operacijoms baudžiant 
„stukačius“ ir kitus išdavikus, įskundusius 
1953 metų visuotinio kalinių streiko orga-
nizatorius 7-ojoje šachtoje. Reikėjo pakel-
ti kalinių dvasią, kuri po 1953 m. streiko 
kruvino numalšinimo buvo pašlijusi. Ka-
linių rankose ir valioje buvo didžiausias 
ginklas – jų pačių kuriama SSRS ekono-
mika. Reikėjo, kad kalinys liktų ištikimas 
savo idealams, vėl patikėtų savo jėga ir at-
gautų valią kilti į kovą. E.Burokas pradėjo 
derybas su visų tautų kalinių bendrijomis. 
Ypač greitai pavykosusitarti su Vakarų 
ukrainiečiais. Numatyta sužlugdyti an-
glies gavybos planus, dėl to Z.Paldavičius 
ir E.Burokas susprogdino šachtos elek-
tros pastotę. Šachta prastovėjo visą dieną. 
Kaliniai pradėjo sabotuoti darbą. Šachtos 
administracijos partinė organizacija sušau-
kė komunistus į susirinkimą, kad aptartų 
susidariusią padėtį ir numatytų išeitį. Su-
sirinkimo metu Z.Paldavičius ir E.Burokas 
susprogdino tos salės lubų perdangą. Po 
šio incidento čekistai pradeda imti įkaitus, 
tarp kurių patenka nemaža pogrindžio na-
rių. E.Buroką ir Z.Paldavičių apie 9 mėne-
sius tardė aukšti čekistų karininkai iš Le-
ningrado ir Vorkutos. Kankinami, velkami 
šlapiais tramdomaisiais marškiniais, jie 
išlieko tvirti ir neprisipažino dėl sprogdini-
mo, bet Z.Paldavičius išprotėjo... Kai kurie 
liudininkai pakeitė parodymus, E.Burokas 
buvo grąžintas atgal į lagerį. Čia jam čekis-
tai ruošė pinkles  gal prasitars.

1954 m. rudenį iš Ajač Jagoslage-
rio  šachtos atkelti du aktyvūs lietuviai – 
V.Šiška ir V.Vaineikis, pasiūlė E.Burokui 
įsijungti į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą 
ir pamėginti pabėgti iš lagerio arba Vorku-
toje rengtis dar vienam streikui. Bandant 
įgyvendinti šiuos planus, buvo kasamas 
tunelis po vasaros estrados grindimis. Bu-
riant antisovietinius aktyvistus į LLKS 
organizaciją ir ruošiantis ateities kovoms, 
buvo bandoma susisiekti su kitomis šach-
tomis. Tokie ryšiai užsimezgė padedant 
laisvai samdomiems tremtiniams. V.Šiškos 
ir V.Vaineikio išrastu spaudos būdu prade-
dami spausdinti atsišaukimai ir laikraštis 
rusų kalba „Severnoje sijanijie“. Šis darbas 
teko V.Šiškai, V.Vaineikiui ir E.Burokui. 
Konspiracijos sumetimais, kad įtarimas ant 
lietuvių iškart nekristų, įsteigiama pagalbi-
nė organizacija „Seviernyj sojuz borcov za 
svobodu“, o vėliau dar „Sojuz za svobodu“. 
Šioms organizacijoms ėmėsi vadovauti ka-
linys Emelijanas Repinas. Išdavikui įskun-
dus, jog kasamas tunelis, nors ir nepavykus 
įrodyti kaltės, E.Burokas buvo išvežtas į 
4-ąją šachtą , o V.Vaineikis – į 12-ąją. 4-joje 
šachtoje E.Burokas sutvirtino pogrindį, su-
kūrė naujas pogrindžio grupes, joms paski-
rė vadovus, numatė būsimas diversijas 
šachtoje. Po operatyvinio darbuotojo (KGB 
prievaizdo kabineto grindimis kaliniai įren-
gė klausymosi punktą, kuriame kasdien bu-
dėdavo po vieną kovotoją. Čia jis susitinko 

su nuteistais 1953 m. sukilimo organizato-
riais ir kitais aktyvistais. 

Vienam jų pavyko pagaminti detekto-
rinį radijo imtuvą, per kurį iš „Amerikos 
balso“ buvo išgirdo, kad 1945 m. Jaltos 
konferencijoje Sovietų Sąjungai leista lai-
kinai valdyti Baltijos šalis, Vakarų Ukrai-
ną ir Vakarų Baltarusiją. Tai paskatino 
surengti visos Vorkutos kalinių streiką. 
Šios akcijos surengimą turėjo palengvinti 
esami geri ryšiai tarp lagerių. Streikas tu-
rėjo įrodyti, jog Maskvos valdymui laiki-
nai atiduotų tautų kaliniai atsisako dirbti 
lageriuose, kad jie sutinka kalėti ir dirbti 
tik savo tėvynėse arba už zonos ribų kaip 
laisvai samdomi darbininkai. Per lietuvį 
brigadininką Stasį Laskauską, kasdien su 
brigada atvedamą dirbti iš 8 šachtos lage-
rio, buvo bendraujama su kaliniais, kalina-
mais kituose lageriuose. 

Gavusi jų pritarimą, LLKS ima reng-
ti visos Vorkutos streiko planą ir įsteigia 
streiko komitetą. S.Ignatavičius tampa 
komiteto pirmininku, V.Vaineikis – atsa-
kingu už spaudą, J.Valaitis – už kovinius 
reikalus ir drausmę, E.Burokas – už sau-
gumą ir ryšius, J.Uogintas – už strategiją 
ir taktiką, V.Šiška – už ryšius su kitatau-
čiais, A.Plepys – už ūkio bei kitus reika-
lus. T.Kilikevičius ir E.Burokas organiza-
vo spausdintinių laikraštėlių „Severnoje 
sijanije“ (rusų kalba) ir „Protėvių takas“ 
leidybą, drauge su šio leidinio redaktoriais 
P.Vieversiu ir E.Laugaliu ranka rašė „Var-
po“ leidybos planą. 1955 m. liepos 21-ąją 
streikas prasidėjo. Tą pačią dieną 7-osios 
šachtos kaliniai buvo paleisti iš lagerio. Už 
poros savaičių paleido ir 3 – 4 šachtos ka-
linius, o daugelyje kitų šachtų buvo duoti 
leidimai eiti į darbą be sargybos. Be to, ak-
tyvistai internavo 10 aukštų karininkų, at-
vykusių iš GULAG’o inspektuoti lagerio. 

1955 m. rudenį 62-asis lageris buvo li-
kviduotas. 47 streiko organizatoriai ir ak-
tyvistai, tarp jų ir E.Burokas, buvo išvežti į 
Vladimiro kalėjimą. Visi kiti buvo išgaben-
ti į Taišeto lagerius. Po neramumų, kuriuos 
Vladimiro kalėjime organizavo iš Vorkutos 
atvežti kaliniai, režimas palengvėjo. Kali-
niams buvo leista pasirinkti kameros drau-
gus. E.Burokas, V.Vaineikis, P.Zagreckas, 
M.Kemtys ir J.Jančiauskas buvo apgy-
vendinti vienoje kameroje. Čia nelaisvės 
draugai aptarė ir rašė LLKS manifestą ir 
organizacijos statutą, iš rusų kalbos išvertė 
Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kuri 
tapo LLKS pagrindiniu įstatymu. Bolševi-
kai, baimindamiesi visoje Sovietų Sąjungo-
je turėjusio įvykti streiko, sudarė SSRS AT 
Prezidiumo komisiją. Ši komisija paleido 
laisvėn apie 80% kalinių, o beveik visiems 
likusiems sušvelnino bausmes. V.Vaineikį 
išleido į laisvę. Jis slapta išsinešė ir minė-
tuosius dokumentus. E.Burokui bausmė 
buvo sutrumpinta iki 5 m. Drauge su de-
šimčia kitų kalinių jis buvo sugrąžintas į 
Vorkutą. Vėliau už šv. Kalėdų šventimą Bu-
roką pervežė į Intos baudžiamąjį lagerį. Čia 
jis kartu su kitais kaliniais sukūrė pogrindį 
ir leido laikraštį „Varpas“. 1957 m. Lietuvo-
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je buvo suimtas V.Vaineikis, K.Korsakas ir 
foninį radijo siųstuvą sukonstravęs Šiaulių 
karinio oro uosto radistas H.Kiudulis. Če-
kistams pas V.Vaineikį pavyko surasti iš 
lagerio išneštus dokumentus, o Vorkutos 
KGB operatyvininkai į Lietuvą atsiuntė la-
geryje išleistus atsišaukimus ir laikraščius. 
Į E.Buroką vėl nukrypsta čekistų akys. 
Remiantis šiais dokumentais bei kai kurių 
palūžusių kalinių parodymais, E.Burokas iš 
Intos atvežamas į Vilniaus KGB kalėjimą. 
Jam bandoma sukurpti bylą už dalyvavimą 
streike. Iki laisvės buvo likę vos 4 mėnesiai. 
Nei E.Burokas, nei kiti neprisipažįsta. Liu-
dininkams atsiėmus parodymus, E.Burokas 
išvežamas atgal į Intą. Šį lagerį likvidavus, 
jis perkeliamas į Vorkutos „Cementnyj“ 
baudžiamąjį lagerį. Čia iškalėjus porą sa-
vaičių, baigėsi bausmės laikas ir Edvardas 
buvo išleistas laisvėn, tačiau į Lietuvą grįž-
ti jam neleidžiama, o gyvenamoji vieta pa-
skiriama okupantų „Kaliningrado sritimi“ 
pavadintame Karaliaučiaus krašte. Tėvams 
per pažintis pavyksta jį „prirašyti“ Ukmer-
gėje. 

Buvęs kalinys įsidarbino, tačiau, pra-
ėjus 2 mėnesiams, po V.Vaineikio teismo 
Vilniuje E.Burokas su broliu Jonu buvo 
suimti. Edvardui paliekama buvusi baus-
mė ir jis vėl sugrąžinamas į Vorkutą. Čia 
E.Burokas dalyvavo steigiant pogrindinę 
kovos su sovietais mokyklą ir pats tampa 
jos studentu. 1958 m. likvidavus Vorkutos 
lagerį ir neramųjį kalinį pervežė į Taišeto 
lagerius. Čia jis kasė pabėgimo tunelį ir 
baudė „stukačius“. Vėliau Čunos lageryje 
jam drauge su žydų kaliniu Karlu Frusinu 
(veliau gyvenusiu Australijoje) iš DOK’o 
gamybos administracijos pastato išnešė 
rašomąją mašinėlę. Kaliniai įrengė bunke-
rius. Vienas tokių bunkerių buvo katilinėje, 
kurioje dirbo V.Petkus. Jame buvo spausdi-
nami kareiviams skirti atsišaukimai

Kaliniai bandė sudeginti kombinatą. 
Šią akciją organizavo E.Burokas, o vykdė 
J.Tribušauskas. Edvardas su G.Kraponu 
rūpinosi „Nagan“ sistemos pistoletų gamy-
ba. Bandyta surengti ir pabėgimą. Deja, iš-
kasus apie 40 metrų tunelio, sąmokslinin-
kai buvo įskųsti, ir E.Burokas su draugais 
vieneriems metams išgabenos į uždarą Vi-
chorevkos kalėjimą. Čia, remiantis Čiunos 
lagerio kalinių nutartimi, jam vadovaujant 
buvo nubaustas čekistams parsidavęs bu-
vęs Vlasovo armijos štabo viršininkas 
pulkininkas Kudrešovas. 1960 m. Taišeto 
lageriai buvo likviduoti. E.Burokas per-
vežtas į Mordovijos lagerius. Uždarame 
kalėjime Nr.14 jo siūlymu naujuoju LLKS 
lageriuose pirmininku (vietoje Lietuvoje 
mirusio generolo M.Pečiulionio) buvo išri 
nktas P.Paulaitis. 1961 m. E.Burokas per-
keliamas į Sosnovkos lagerį. Čia drauge su 
Z.Laugalaičiu, P.Skeiveriu, V.Vaineikiu ir 
kitais organizuoja spausdintinio laikraš-
čio „Laisva Lietuva“ leidybą bei (drauge 
su J.Tribušausku) operatyvinio įgaliotinio 
kabineto sekimą. Atskleidus vieną lietu-
vių “stukačių”, jį pabandyta perverbuoti. 
Deja, neišlaikęs abiejų pusių spaudimo, 

pastarasis tampa iš-
daviku. E.Burokas, 
Z.Laugalaitis ir J. 
Tribušauskas iš-
vežami į Javo la-
gerį. Iš šio lagerio 
E.Burokas buvo 
paleistas 1962 m. 
gruodį. Per 10 
metų, prabėgusių 
lageriuose, E. Bu-
rokui buvo ban-
dyta sukurpti 9 
bylas. Maždaug 6 
metus jis iškalėjo 
uždaruose ir tar-
dymo kalėjimuose. 
Daugiau kaip 150 
parų teko praleisti 
karceriuose. O kur 
dar BUR’ai, griežto 
režimo ir specialios 
paskirties ypatin-
gieji lageriai? Per 
visą kalinimo lai-
kotarpį bendrojo 
režimo lageryje 
jam teko išbūti tik 
20 dienų. 

Grįžęs į Lie-
tuvą, E.Burokas 
tuojau susitiko su 
Kaune įsikūrusios 
LLKS nariais ir jo 
pastangomis Są-
jungos štabas perkeliamas į Vilnių. Čia, Je-
ruzalėje, suburė S.Ignatavičių, A.Stasiškį, 
A.Terlecką (turėjo būti dar du atstovai) ir 
jie nutarė toliau tęsti kovą su okupantais. 
1964 m. J.Navicko bute Klaipėdoje įvyko 
antikomunistų ir laisvės kovotojų Sovietų 
Sąjungoje susitikimas. Jame buvo nutarta 
derinti SSRS disidentų veiklą, o Lietuvoje 
nustatyti visas sovietų karines bazes ir apie 
jas paskelbti pogrindžio spaudoje. 1975 me-
tais E.Burokas drauge su okupuotoje Lie-
tuvoje nelegaliai gyvenančiu V.Vaineikiu 
bei kitais organizuoja „Varpo“ laikraščio 
leidybą. Leidinys buvo spausdinamas šil-
kografijos būdu Inturkės klebonijoje pas 
kunigą J.Dabravolską. Kilus įtarimams, jog 
čekistai kažką „suuodė“, „Varpas“ persikėlė 
į Vilnių pas Antakalnio gatvėje gyvenusią 
A.Zalatoraitę bei į Ukmergės rajoną pas 
Jogvylų kaimo gyventoją Stasę Vainei-
kienę. Buvo kaupiami ginklai, įrengiami 
bunkeriai, bei sudaromi šauktinių sąrašai, 
jeigu kiltų karas. Išleidžiama daug plakatų 
„Laisvę kun. A.Svarinskui“, „Laisvę kun. 
S.Tamkevičiui“ bei atsišaukimų, kad tikin-
tiems būtų sugrąžinta Vilniaus Arkikatedra. 

Artėjant Atgimimui, kuriantis Sąjū-
džio komitetams, E.Burokas drauge su 
R.Kudžmauskiene, A.Adomaičiu bei kitais 
Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose buvu-
sioje „Lietuvos buitinės chemijos“ įmonėje 
įsteigia Sąjūdžio grupę. Šioje įmonėje dirbo 
daugiau kaip 1400 žmonių. Sąjūdininkai 
įtraukė į aktyvią veiklą įmonės direktorių 
V.Milinavičių, kurio nurodymu Krašto ap-

saugos departamentui įmonė perdavė po 
35 000 rublių kainuojančias dvejas gręži-
mo stakles, tinkančias ginklų gamybai bei 
padėjo įrengti brangią šaudyklą kariams, 
gaminami ašarinių dujų balionėliai Aukš-
čiausios Tarybos gynėjams, E. Burokui 
prašant, V.Milinavičius du kartus skyrė po 
keliasdešimt tūkstančių rublių Savanoriš-
kosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) 
rengiamoms sporto varžyboms. 

1991 m. sausį Edvardas drauge su ki-
tais dalyvauja ginant Aukščiausią Tarybą 
ir televizijos bokštą. 1994 m. E.Burokas 
dalyvavo Izraelyje surengtame Komuniz-
mo aukų asociacijos suvažiavime. Grįžęs 
iš suvažiavimo, jis rūpinosi LLKS veikla 
bei organizuoja jos leidinio „Varpas“ lei-
dybą. E.Burokas yra išleidęs savo atsimi-
nimų knygų „Pūtėme prieš vėją“ seriją – I 
dalį „Ko nepasakė Solženicynas“, II dalį 
– „Sukilimas“, III dalį „Vytauto Vaineikio 
Juodos Dienos Baltos Naktys“, IV dalį – 
„Krauju rašyta istorija“ (keturiomis kalbo-
mis) ir V dalį „Laisvės kovotojai“, Jis taip 
pat aktyviai dalyvavo išleidžiant J.Grušio 
knygą „Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun-
ga 1940 - 2000 metais“. 

Buvęs politinis kalinys dalyvavo suda-
rant ir ruošiant spaudai albumą „Politiniai 
kaliniai Taišeto lageriuose“. E.Burokas 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, Sava-
norių kūrėjų medaliu, „Už Tėvynės laisvę“ 
ordinu ir „Buvome, Esame, Būsime“ I laips-
nio medaliu. Jam suteiktas kario-savanorio 
statusas.  



10  

LLKS steigėjai.
Juozas Vėbra gimė 1901 04 20 Gen-

tyniuose (Jūžintų vlsč., Rokiškio apskr.), 
mirė 1994 02 09 Durhame (Konektikuto 
valstija, JAV, perlaidotas Vilniuje), Lietuvos 
išeivijos chemikas. Dr. (1930), pulkininkas 
(1934).  Dalyvavo nepriklausomybės ko-
vose su Sovietų Rusijos, 1920 09 21–10 01 
– su Lenkijos kariuomenėmis. 1921–1923 
mokėsi Fontainebleau aukštojoje artilerijos 
karo mokykloje. 1923 baigė Aukštuosius 
karininkų kursus, 1928  m. – Tulūzos uni-
versitetą. 1930–1932 dirbo Krašto apsaugos 
ministerijoje, 1938–1940 m. Ginklavimo 
valdyboje, nuo 1938  m. Tyrimų laborato-
rijos vedėjas. 1940–1943 Vytauto Didžiojo 
universiteto Organinės technologijos kate-
dros vedėjas. Dalyvavo Birželio sukilime 
(vienas organizatorių ir vadovų), rengė Lie-
tuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. 
Nacių Vokietijos okupacijos metais įsitrau-
kė į antinacinę rezistenciją. 1944 m. gestapo 
suimtas, kalintas. 1946–1949 gyveno Pary-
žiuje, nuo 1949 m. – JAV. Dirbo įvairiose 
bendrovėse sprogstamųjų medžiagų tyrėju. 
1976–1977 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto pirmininkas. Paskelbė 18 
mokslinių straipsnių, padarė 13 išradimų. 
Parašė vadovėlius Chemijos pagrindai: įva-
das į neorganinės chemijos pradžią (1932), 
Bendroji chemija (1934), Polichloro dime-
tilsulfidai ir jų homologai  (1937), Organi-
nė technologija  (1940–1943), Natūralūs ir 
sintetiniai tanidai (1944). Bendradarbiavo 
Lietuvių su enciklopedijos leidėjais. Apdo-
vanotas Gedimino (1932), Vytauto Didžiojo 
(1938) ordinais ir Vyčio Kryžiaus ordino 
Komandoro kryžiumi (2001 m., po mirties).

Pranas Padalis, Padalskis gimė 1911 
12 07 Šikšniuose (Girkalnio vlsč.), mirė  
1971 05 05 Detroite,  Lietuvos antisovieti-
nio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. 
Lietuvių išeivijos veikėjas, ekonomistas. 
Ekonomikos dr. (1938). 1933 baigė Vytau-
to Didžiojo universiteto Teisių fakulteto 
Ekonomikos skyrių. 1933–1935 tobulino-
si Ciuricho ir Sorbonos universitetuose. 
1935–1939 dirbo Vytauto Didžiojo univer-
siteto Teisių fakulteto jaunesniuoju asisten-
tu, 1939–1941 – Vilniaus universiteto Eko-
nomikos fakulteto vyriausiuoju asistentu, 
1941–1943 – docentu. Dėstė Lietuvos ūkio 
istoriją, politinę ekonomiją ir prekybos po-
litiką. Priklausė ateitininkams 1940–1941 
dalyvavo antisovietinėje pogrindinėje pa-
sipriešinimo veikloje, buvo Lietuvių akty-
vistų fronto narys. Per Vokietijos okupaciją 
(1941–1944) priklausė pogrindiniam Lie-
tuvių frontui 1941 06 24–08 05 Lietuvos 
laikinosios vyriausybės prekybos vicemi-
nistras.  1942–1944  Lietuvos gimnastikos 
sporto federacijos centro valdybos pirmi-
ninkas.

1944 gegužę pasitraukė į Vokietiją, 
1945 birželį – į Prancūziją, 1946 išvyko į 
JAV. 1944–1945 m. Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o) delegatū-
ros Vokietijoje narys, 1945–1949 Lietuvių 
fronto atstovas tame komitete. 1948–1951 
Detroito universiteto, 1959–1971 Arizonos 

valstybinio 
universiteto 
profesorius. 
1954 –1958 
„Amer ikos 
balso“ radi-
jo lietuvių 
t a r n y b o s 
E u r o p o j e 
redaktorius, 
v e d ė j a s . 
S v a r b e s n i 
v e i k a l a i : 
P l a n i n g a s 
ūkis neso-
cialist inėje 
v a l s t y b ė je 
(1935), Fi-
z i o k r a t a i 
L i e t u v o j e 
(1937), Pirmoji ūkio doktrina Lietuvoje 
(1938).

Leonas Prapuolenis gimė 1913 06 09 
Daugėlaičiuose (Kybartų vlsč.)  1972 07 
23 Čikaga, Lietuvos antisovietinio ir anti-
nacinio pasipriešinimo dalyvis, Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės 
veikėjas. Ekonomistas. 1936 baigė Karo 
mokyklą, 1939 – Klaipėdos prekybos ins-
titutą. 1939–40 chemijos fabriko Gulbė 
Kaune vienas steigėjų, direktorius. 1940 
06 Lietuvą okupavus SSRS slapstėsi. Vie-
nas Lietuvių aktyvistų fronto iniciatorių 
ir steigėjų, jo įgaliotinis prie Lietuvos lai-
kinosios vyriausybės. 1941 06 23 rytą per 
sukilėlių užimtą Kauno radiją perskaitė 
Lietuvos valstybės atkūrimo deklaraciją ir 
Laikinosios vyriausybės narių sąrašą. 1941 
09 26 Lietuvių aktyvistų fronto veiklą su-
stabdžius, 09 27 gestapo suimtas, kalintas 
Dachau koncentracijos stovykloje. Lie-
tuvos pasiuntinio Vokietijoje  K. Škirpos 
pastangomis 1942 m. balandį paleistas, iš-
siųstas į Pietų Vokietiją ypatingai gestapo 
priežiūrai. 1944 rugsėjį pabėgo į Lietuvą, 
buvo Rietavo miškuose veikiančių Lietu-
vos laisvės armijos karinių Vanagų dalinių 
vienas vadų. 1944 m. spalį kaip ryšinin-
kas išsiųstas į Vakarus. Gyveno Vienoje, 
vėliau Bregenze. 1945 m. balandį pasi-
traukė į Šveicariją, čia iki 1948 m. birže-
lio ėjo Bendrojo Amerikos lietuvių fondo 
(BALF) atstovybės sekretoriaus pareigas. 
1948 m. persikėlė į Vokietiją, nuo 1949 
m. rugsėjo – prancūzų okupacinės zonos 
BALF atstovybės sekretorius. 1948–1955 
m. nuolatinis „Draugo“ korespondentas 
Vakarų Vokietijoje, 1950–1955 m. Vokie-
tijoje BALF įgaliotinis ir lietuvių atstovas 
prie prancūzų karinės valdžios pabėgėlių 
reikalams. 1951–1952 m. Lietuvių vieny-
bės sąjūdžio atstovas Vyriausiajame Lie-
tuvos išlaisvinimo komitete. 1952–1955 
m. Europos lietuvių fronto bičiulių vice-
pirmininkas.1955 m. išvyko į JAV, gyveno 
Čikagoje. 1958–1959 m. Lietuvių fronto 
bičiulių Čikagos apygardos valdybos pir-
mininkas, 1959–1972 m. organizacijos 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados 
vyriausiosios valdybos narys ypatingiems 

reikalams, Lietuvių fronto bičiulių tarybos 
narys.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino 
Komandoro kryžiumi (2001 m. po mirties).

Vladas Nasevičius (1909 m. liepos 15 
d. Rygoje – 1986 m. liepos 17 d. Kaišiado-
ryse, palaidotas Saldutiškyje) – visuomenės 
veikėjas, politinis kalinys.

Pradinius mokslus ėjo Saldutiškyje, 
paskui mokėsi Vilniuje, lietuvių gimnazi-
joje. Įsteigus „Saulės“ gimnaziją Utenoje, 
persikėlė mokytis ten. Baigęs šešias kla-
ses, pradėjo dirbti. Dirbo geležinkelio sta-
tyboje, miškų departamente ir kitur. Dirb-
damas baigė suaugusiųjų gimnaziją. Įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. Baigęs du kur-
sus, išstojo. Nuo 1935 m. mokėsi Vytauto 
Didžiojo universitete, Teisės ir ekonomi-
kos fakultete. Studijuodamas dirbo Žemės 
ūkio ministerijoje, Tarptautiniame banke. 
Studijas baigė 1939 metais. 1940 m. dirbo 
Vilniuje, Mokslų akademijos bibliotekoje, 
užsienio lietuviams remti draugijoje. 1941 
m. buvo ruošiamo birželio sukilimo Vil-
niaus karinio štabo narys. 1941 m. birželio 
23 d. turėjo būti paskelbtas Vidaus reikalų 
ministru, tačiau buvo suimtas birželio 21 
d. Išvežtas į Rusiją  ir lapkričio pabaigoje 
Gorkio kalėjime buvo nuteistas 15 m. kalė-
ti su 5 m. tremties. 1955 m. išleistas iš Abe-
zės lagerio. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kaišia-
dorių miškų ūkyje.

Adolfas Damušis (iki 1939 m. Doma-
ševičius, 1908 m. birželio 16 d. Toščica, 
Mogiliovo gubernija – 2003 m. vasario 27 
d. Vilniuje) – Lietuvos chemikas, moksli-
ninkas išradėjas, pasipriešinimo sovieti-
niam ir naciniam okupaciniams režimams 
veikėjas.

1920 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 
1928 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1934 
m. baigė Vytauto Didžiojo universite-
to (VDU) Technikos fakultetą ir liko jame 
dirbti. 1937 m. gruodžio 26 d. Kybartų Eu-
charistinio Išganytojo bažnyčioje susituokė 
su Jadvyga Pšibilskyte (1915–2010). 1940 
m. kovo 4 d. apgynė disertaciją „Aliuminio 
ir geležies deginių santykio įtaka į cemento 
susitraukimą bei brinkimą atmosferos drė-
gnumui kintant“, inžinerijos daktaras.

Juozas Vėbra Pranas Padalis
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1931 m. už tautininkų 
valdžios uždraustos moks-
leivių ateitininkų veiklos or-
ganizavimą pusei metų buvo 
uždarytas Varnių koncen-
tracijos stovykloje. 1932 m. 
inžinierių ateitininkų kor-
poracijos „Grandis“ įkūrė-
jas. 1933 m. po lietuvių ka-
talikų jaunimo „Pavasaris“ 
sąjungos kongreso dviem 
mėnesiams karo komendan-
to ištremtas į Panevėžį pas 
tėvus. Neištikimybės tautai 
ir valstybei pretekstu neį-
sileistas karinei tarnybai į 
karo mokyklą.

1932 m. įkūrė iki šiol 
veikiančią inžinierių atei-
tininkų korporaciją „Gran-
dis“. 1934 m. baigė VDU Technikos fakul-
tetą, kuriame įsidarbino. 

Profesorius Pranas Jodelė paskatino 
susidomėti cemento gamybos galimybė-
mis Lietuvoje. 1936–1940 m. vasaromis 
prie Kauno ir Papilės-Akmenės  bei Kar-
pėnų-Vegėsių apylinkėse tyrė kreidos ir 
klinčių klodus, o žiemą medžiagas tyrinė-
jo laboratorijoje. 1937–1938 m. specializa-
vosi Vokietijos, Čekoslovakijos, Suomijos 
cemento fabrikuose. Bandomąjį žaliavų 
vagoną buvo nugabenęs į fabriką Vokie-
tijoje. Atlikęs tyrinėjimus ir apskaičia-
vimus, 1939 m. parengė cemento fabriko 
Skirsnemunėje projektą, pagal jį 1940 m. 
gegužės mėn. pradėta pirmojo cemento fa-
briko Lietuvoje statyba. Buvo tikėtasi, kad 
1941 m. vasarą fabrikas jau pradės veikti, 
deja, baigti darbus sutrukdė sovietų oku-
pacija ir karas. Naujojoje Akmenėje ce-
mento gamykla pradėjo veikti tik 1952 m.

Nuo 1940 m. Neorganinės chemijos 
katedros vedėjas, 1942–1943 m. Techno-
logijos fakulteto (nuo 1943 m. kovo mėn. 
veikė nelegaliai) dekanas. 

1941 m. Lietuvių aktyvistų fronto ka-
rinio štabo vadas, vienas Birželio sukilimo 
Kaune rengėjų ir vadovų, Lietuvos laiki-
nosios Vyriausybės pramonės ministras. 
1941–1944 m. pasipriešinimo judėjime 
atstovavo Lietuvių frontui. 1943 m. Vienas 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi-
teto organizatorių, 1943–1944 m. užėmęs 
vicepirmininko postą.. Už pasipriešinimo 
nacių okupacinei valdžiai organizavimą 
1944–1945 m. nacių kalintas Vokietijo-
je, Bairoite, šiaurinėje Bavarijoje. 1945 

m. balandžio 14 d. amerikiečių kariuome-
nės buvo  išlaisvintas Išėjęs į laisvę, surado 
šeimą ir apsigyveno Kempteno DP stovy-
kloje, dirbo lietuvių gimnazijos direktoriu-
mi. 1945 m. įkurtos Lietuvos rezistencijos 
buvusių politinių kalinių sąjungos vienas 
kūrėjų ir vadovų.

1947 m. pradžioje apsigyveno JAV. 
1964 m. išrinktas LKMA akademiku. 
1997 m. birželio 12 d. su žmona grįžo į 
Lietuvą. 1947–1957 m. dirbo „Sherwin-
Williams“ bendrovėje Klyvlende, 1957–
1973 m. „BASF Wyandotte“ chemijos 
bendrovėje Detroite. Sulaukęs 65 metų ir 
išėjęs į pensiją, buvo pakviestas į Detroi-
to universitetą. 1973–1983 m. universite-
to profesorius, Polimerų tyrimo instituto 
vicedirektorius. 24 išradimai patentuoti 
JAV, Kanadoje, Anglijoje ir Prancūzijoje. 
1989 m. pasirašė VDU atkūrimo aktą. Jo 
archyvas saugomas Lietuvos išeivijos ins-
titute Kaune.

1946–1952 m. Ateitininkų federaci-
jos vyriausiasis vadas, 1957–1964 m. ir 
1977–1983 m. tarybos pirmininkas. 1947–
1950 m. ir 1966–1969 m. Lietuvių fronto 
bičiulių sambūrio pirmininkas. 1948–1954 
m. Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos vicepirmininkas, 1954–1955 m. 
pirmininkas. 1957 m. įsteigė JAV lietuvių 
jaunimo stovyklą „Dainava“ ir jai kelis 
dešimtmečius vadovavo. 1985–1987 m. 
Vykdomojo komiteto Lietuvos krikšto 600 
m. sukakčiai paminėti pirmininko pava-
duotojas. Būdamas JAV profesorius nenu-
traukė ryšių su Tėvyne: Aktyviai dalyvavo 
sovietų okupuotos Lietuvos laisvinimo by-

loje, daug rašė į užsienio lietuvių spaudą. 
Vienas radijo stoties „Laisvoji Europa“ re-
daktorių.

Garbės daktaras / Honorary Doctor 
(Suteiktas vardas 1997 03 26)

Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
akademikui, technikos mokslų daktarui, 
ateitininkų ir katalikų visuomenės veikė-
jui, 1941 m. birželio 22 – 28 d. sukilimo 
vienam iš organizatorių bei vadovų, Vyčio 
kryžiaus kavalieriui profesoriui Adolfui 
Damušiui (1908–2003) VDU garbės dak-
taro regalijos įteiktos 1997 m. Adolfas 
Damušis – vienas iš nedaugelio lietuvių, 
apdovanotų Vatikano Šv. Silvestro ordinu, 
įteiktu paties palaimintojo Popiežiaus Jono 
Pauliaus II.

1997 m. kartu su žmona grįžo į Lietu-
vą.

Profesoriui priklauso 24 patentuoti iš-
radimai, knygos ir studijos: „Uretaninės 
dangos: dangų apdorojimas“ (Urethane 
Coatings: Treatise on Coatings, 1967), 
„Sandarikliai“ (Sealants, 1967), „Lietu-
vos gyventojų aukos ir nuostoliai Antro-
jo pasaulinio karo ir pokario 1940–1959 
m.“ (1988), „Lietuvių pogrindis vokiečių 
saugumo policijos dokumentuose“ (1989), 
„Lietuvos rezistencija prieš sovietų ir na-
cių agresiją“ (Lithuania Against Soviet and 
Nazi Agression, 1994).

Adolfas Damušis mirė 2003 02 27 Vil-
niuje. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kau-
ne.

Surinktos medžiagos autoriai
Kazimieras Aukselis, Jonas Burokas, 

Raimundas Kaminskas,  
Kęstutis Kasparas

Leonas Prapuolenis Vladas Nasevičiu Adolfas Damušis

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

mirtį išėjo knyga „Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį“. Autorius lyg nujausdamas, kad gali iškeliauti pas Kūrėją, 
skubino knygos leidybą. Išleisti knygą padėjo jo draugas dailininkas Gediminas Ruzgys. Leidinys gausiai iliustruotas Antano 
ir kitų dailininkų kūriniais ir per jo gilų žvilgsnį į mūsų Tėvynės praeitį ir dabartį yra labai vertingas įvairaus amžiaus (istori-
kams, dailininkams, iliustruotojams, studentams, mokiniams)  lietuviams  ar Lietuva besidominantiems žmonėms. Kadangi 
lėšos leidiniui buvo paties autoriaus (nelengvai surinktos, gaunant mažutę pensiją) – tiražas ribotas – 300 egz.
Norintiems isigyti „Lietuvos istorija pagal dailininką A.R.Šakalį“ tereiktų paskambinti dukteriai Ritai tel. 8 601 01388 
arba 8 673 54114 Gediminui ar parašyti laišką VARPO redakcijai – varpas.llks@gmail.com        „VARPO“ informacija
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Inžinieriaus  Klemenso Bruniaus 
paslaptingos gyvenimo  istorijos

Dr. Raimundas Kaminskas
Prieš  80 metų, Kaune 1940 m. 

gruodžio  26 d.  buvo įkurta Lie-
tuvos laisvės kovotojų sąjunga 
(toliau - LLKS).  Šioje  organiza-
cijoje  vienas iš vadovybės narių  
buvo antinacinio ir antisovietinio 
pasipriešinimo dalyvis, politinis 
kalinys, tremtinys,  inžinierius 
Klemensas Brunius (1906-1976), 

kurio paslaptingas gyvenimo  istorijas  trumpai pristatysiu.
Klemensas Brunius gimė  1906 m. rugpjūčio 19 d.  Margių kaime 

Šeduvos valsčiuje Panevėžio apskrityje Petro Bruniaus (1876-1957) ir  
Anėlės Pranytės-Brunienės  (1876-1975) daugiavaikėje šeimoje,  kurioje 
be Klemenso dar augo 9 vaikai.  

K. Brunius 1928 m. baigė gimnaziją Šiauliuose ir įstojo į Lietuvos 
universitetą Kaune. 1933-1934 m. buvo Tautinės lietuvių studentų „Neo 
– Lithuania“ korporacijos valdybos pirmininkas. Universitete tapo „volde-
marininkų“ neformalaus judėjimo šalininku. 1934 m. rupjūčio 29 
d. susituokė su Elena Laguckaite (1911-1990) šeimoje užaugimo dukrą 
Vidą bei sūnų Arvydą 

 1935 m. spalio 23 d. gavo diplomuoto statybos inžinieriaus vardą. 
K. Brunius dirbo statybos inžinieriumi, statant Taupomųjų kasų rūmus 
(dabar Kauno miesto savivaldybė) bei  Kauno sporto halę.

1940 m. birželio 7 d. jis buvo komandiruotas dirbti į Karaliaučių, kur 
Lietuvos bendrovė statė skerdyklą Kauno „Maistui“. 1940 m. lapkričio 14 
d. jis gavo laišką iš Juozo Dženkaičio (1906 -1944), kuriame jis kvietė 
Klemensą atvykti į Berlyną.

1940 m. lapkričio 17 d. K. Škirpos iniciatyva Berlyne, jo bute (Achen-
bachstr. 1) buvo įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas (LAF'as), kurio tikslas 
buvo sutelkti visas lietuvių tautos aktyviąsias jėgas kovai už Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą iš komunistinio sovietų jungo. LAF'o steigiamojo 
susirinkimo protokolą pasirašė 28 asmenys. Kartu su kitais susirinkimo 
dalyviais K. Brunius pasirašė LAF'o įsteigimo aktą. K. Škirpai paprašius, 
jis kaip voldemarininkų atstovas sutiko  tapti vienu iš keturių jo padėjėjų 
– patikėtiniu. Buvo sudaryta 20 komisijų. K. Brunius buvo paskirtas orga-
nizacinio komiteto pirmininku. K. Škirpa, laukdamas Vokietijos ir SSRS 
karo pradžios ir rengdamasis organizuoti LAF'o sukilimą Lietuvoje, buvo 
sudaręs vyriausybės narių sąrašą. Joje K. Bruniui buvo numatytas Dar-
bo ir socialinės apsaugos ministro postas.  

 1941 m. Birželio sukilimo įvykiai paskatino K. Brunių  grįžti į 
Lietuvą. 1941 m. birželio 28 d. vakare prie Virbalio K. Brunius sėkmingai 
perėjo sieną ir birželio 29 d. grįžo į Kauną. Ten  jis aplankė J. Ambraze-
vičių (Brazaitį) ir perdavė jam K. Škirpos laišką. Voldemarininkai, kaip ir 
kitų politinių pažiūrų krašto gyventojai, aktyviai dalyvavo 1941 m. Birželio 
sukilime, tačiau jie dėl tam tikrų priežasčių buvo nepatenkinti Laikiną ją 
Lietuvos vyriausybe. Todėl jie sukūrė savo politinę organizaciją. 1941 
m. liepos mėn. 31 d. K. Brunius dalyvavo, kuriant Lietuvoje lietuvių na-
cionalistų partiją (LNP). Jis tapo vienas iš LNP  vadovybės narių, vėliau 
vado pavaduotojas, kurį laiką – vadas. K. Bruniui kaip LNP nariui 1941 m. 
rugsėjį buvo pavesti reikalai, susiję su Vilniaus kraštu. 1941 m. rugsėjo 
14 d. su kitais pasirašė LNP memorandumą vokiečių okupacinei valdžiai, 
ginantį Lietuvos interesus. Po to, kai 1941 m. gruodžio 17 d. naciai už-
draudė LNP veiklą, K. Brunius tapo Lietuvos laisvės kovotojų są jungos 
(LLKS) nariu. 

1942 m. balandžio mėnesį Kaune buvo sudaryta LLKS vyriausioji va-
dovybė. Ji rūpinosi konspiracinio tinklo plėtimu ir ryšių palaikymų visoje 
Lietuvoje. Są jungos centralizavimas ir konspiracinio tinklo suformavimas 
buvo užbaigtas 1943 m. viduryje. Organizaciją sudarė Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio apygardos. Kiekvienos apskrities centre buvo lais-
vės kovotojų vadovybė, o valsčiuose buvo įsteigti LLKS branduoliai. Or-
ganizacija jungė apie 3 tūkstančius ir priesaikas davusių narių. Svarbiau-
sias organizacijos laikraštis buvo „Laisvės kovotojas“, jis buvo leidžiamas 

du kartus per mėnesį Kaune. Iki 1944 m. vasaros buvo išleista 28-eri šio 
laikraščio numeriai. 

LLKS vyriausią ją vadovybę sudarė: politinė vadovybė (inžinierius 
Klemensas Brunius), technikinė vadovybė (inžinierius Povilas Konkule-
vičius ir inžinierius Jurgis Lelejevas) ir redakcija (chemikas Jonas Deks-
nys). LLKS turėjo savo įstatus, kurių pirmasis punktas skelbė: „LLKS 
tikslas yra atstatyti Nepriklausomą Lietuvą ir sujungti visus lietuvius ben-
dram darbui Lietuvos garbei ir gerovei.“

Pagrindiniai LLKS nuopelnai buvo tokie: 
1. Viena pirmųjų suorganizavo slaptos spaudos leidimą ir jos pla-

tinimo tinklą, kuris, nepaisant gestapo vykdytų spaustuvių likvidavimo, 
funkcionavo iki vokiečių okupacijos pabaigos; 

2. Kartu su Nepriklausomos Lietuvos są jūdžiu ir Vyriausiuoju Lie-
tuvių komitetu, užmezgė slaptą ryšį su Švedija ir kitomis Vakarų vals-
tybėmis;

3. LLKS vienintelė Baltijos šalyse užmezgė ir palaikė radijo ryšį su 
Švedija, transliavo pranešimus ir žinias kurios, buvo girdimos Švedijoje; 

4. Užmezgė ir palaikė ryšius su latvių ir estų tautinio pasipriešinimo 
są jūdžiais bei slaptą ryšį su Suomija. 

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto (VLIK'o) sukūrimo data 
laikoma 1943 m. lapkričio 25 d., kai išrinktieji partijų ir kovos organizacijų 
atstovai susirinko į pirmą jį posėdį visuomenės veikėjo Balio Gaidžiūno 
bute Kaune. VLIK'ą sudarė: prezidiumas (pirmininkas – prof. inž. Stepo-
nas Kairys, socialdemokratas; vicepirmininkai – krikščionis demokratas 
Adolfas Damušis ir tautininkas Balys Gaidžiūnas; sekretorius – advoka-
tas Bronius Bieliukas) ir plenumo nariai. Inžinierius Klemensas Brunius 
tapo vienu iš plenumo narių. 

1944 m. balandžio mėn. 29 d. K. Brunių  netikėtai gestapas suėmė 
Kaune Vytauto prospekte, netoli geležinkelio stoties. Per kvotą apkaltino 
priklausius Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, palaikius radijo 
ryšius su Algirdu Vokietaičiu, esančiu Švedijoje ir parašius straipsnelį į 
„Laisvės kovotoją“, kaip gestapas naikina nužudytų žydų lavonus Kaune 
prie IX-ojo forto. „Mane ir dar 17 vyrų išvežė 1944 m. birželio 8 d., o ki-
tus atvežė liepos pradžioje. Tokiu būdu ten susidarė dvidešimt septynių 
asmenų lietuvių grupė ir ji visa kartu toliau buvo vežiojama. Išvežus į 
Vokietiją mūsų nebekvotė. 1944 m. liepos 15 d. iš Instenburgo mus iš-
vežė į Alenšteino kalėjimą, o iš čia rugpjūčio mėn. 7 d, į Landsbergo ka-
lėjimą (netoli Berlyno). Čia išbuvome iki 1945 m. sausio 29 d. ir dirbome 
perskirti į dvi grupes: viena lauke, kita fabrike. Aš dirbau fabrike. Iš čia 
1945 m. sausio mėn. 29 d., artėjant Sovietų armijai, mus pėsčius išvarė 
į Berlyną. Į Berlyną patekome vasario 2 d.. o iš Berlyno išvežė vasario 7 
d. pietų vakarų kryptimi ir po 10 dienų kelionės mus pasodino Bayreuth 
kalėjiman Bavarijoje. Čia dirbau kalėjimo siuvykloje“  

1945 m. balandžio mėn. JAV karių išlaisvintas Klemensas atvyko į  
Wurcburge atkurto VLIK štabą.  1945 m. spalio pabaigoje kartu su Jonu 
Deksniu (1914- 1982) nelegaliai atvyko į sovietų okupuotą Lietuvą antiso-
vietinio  pasipriešinimo centro kurti ir  susitiko su A apygardos (Dzūkija) 
vadu plk. J. Vitkumi-Kazimieraičiu (1901-1946).

Sovietiniai saugumiečiai K. Brunių suėmė per šv. Kalėdas – 1946 m. 
gruodžio 25 d. Kaune. Nutarta suimti Klemensą įtariant tuo, kad Nepri-
klausomos Lietuvos laikotarpiu jis priklausė neolituanams, filisteriams, 
nacių okupacijos laikotarpiu priklausė Lietuvių nacionalistų partijai, buvo 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariu. Vilniuje apie 9 mėnesius 
K. Brunius kalėjo vienoje kameroje su palaimintuoju arkivyskupu  Teofiliu 
Matulioniu  (1873 – 1962). 1947 m, rugpjūčio 16 d. sovietai pripažino K. 
Brunių kaltu pagal RSFSR BK 58-I“a“ ir 58-II straipsnius ir skyrė  baus-
mę – 25 metus kalėti pataisos darbų stovykloje. K. Bruniui jau kalint, 
sovietų valdžia norėjo jo žmoną Eleną su vaikais ištremti, tačiau atėję 
trėmimų vykdytojai namuose jų nerado. Jie slapstėsi ir tremties išven-
gė. Tremtyje K. Brunius dalyvaudavo Intos lietuvių tremtinių švie-
suolių sueigose, politiką aptardavo su Jonu Vokietaičiu, Stasiu Šačkumi, 
Gerardu Binkiu, kun. Kazimieru Vasiliausku,  Stasiu Gorodeckiu ir kitais. 
Buvo geras bičiulis su kun. Alfonsu Svarinsku. Atlikęs bausmę  (į Lietuvą 

Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos istorinės asmenybės
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jam neleido iškart sugrįžti) apsigyve-
no Intoje, buvusio politkalinio  „Tigro“ 
rinktinės vado Leono Vilučio (1920-
1993) namelyje, kurį pats ir suprojek-
tavo. Čia jį aplankė žmona ir dukra. 
Tremtyje K. Bronius dirbo statybose 
darbų vykdytoju. 

1956 m. liepos  23 d. jis sugrįžo 
į Lietuvą. Po įkalinimo jis visą laiką 
buvo KGB sekamas ir provokuojamas. 
Pasak Klemenso Bruniaus, „... man 
grįžus iš lagerio 3 metus turėjau lyg 
nedrumsčiamą gyvenimą, išskyrus 
saugumo organų periodiškus šauki-
mus pasirodyti pas juos. Bet 1959 m. 
mano reikalai buvo pablogėję. Buvau 
išregistruotas, atleistas iš darbo ir pasakyta per 10 dienų apleisti Kauną... 
...Kartą  ir net  du kartus per metus darbo valandomis, man nesant na-
muose, mano bute lankėsi tariami „finansų atstovai“ ir nepasakę, ko nori, 
pažiūrėdavo kambarius, vartydavo namų knygą. Jie pasakydavo keletą 
priekaištingų frazių, žodžiu, pagąsdindavo moteris ir išeidavo...“ „ ...1965 
m. pavasarį Kauno milicijos valdyba siuntinėjo savo darbuotojus į orga-
nizacijas, kurių statybose aš vykdžiau techninę priežiūrą išsiaiškinti, nuo 
kada aš ten dirbu ir kiek gaunu atlyginimo...“ 

Man žinomas faktas, kad saugumo darbuotojai priekaištavo asme-
niui, kam jis pasikvietė mane  į svečius...“ ...Nerado galimybės įrašyti 
mano pavardės į Kauno tarprajoninės bazės projekto autorių ir statytojų 
sąrašus 1965 m., kada tos bazės projektas gavo aukščiausią įvertinimą 
visasą junginėje parodoje Maskvoje. Aš buvau aktyvus dalyvis,  projektą 
sudarant ir jį vykdant...“

„ Aš nemoku vaidinti. Aš galiu drąsiai, bet kur ir bet kada pripažinti 
ir įvertinti tai, kas pažangu, nors tai būtų pasiekta per kraują ir ašaras..“

 K. Brunius Kauno mieste dirbo Statybos valdyboje Nr. 10 darbų vyk-
dytoju, vėliau Kauno m. Vietinio ūkio Valdybos projektavimo – sąmatinio 
biuro vyresniu konstruktoriumi. Vėliau   respublikiniame susivienijime 
,,Lietuvos žemės ūkio technika“statybos techninės priežiūros inžinieriu-
mi.  

Pasak Juozo Enčerio, sovietinis partinis veikėjas  G.Zimanas (1910 
– 1985) norėjo pasiūlyti K. Bruniui „draugišką pagalbą“ – bendradar-
biauti sovietinėje spaudoje. Paprašė parašyti atsiminimus apie Vasario 
16-osios Akto signatarą Steponą Kairį. Kaip atsakęs G. Zimanui, jis  man 
pasakojo maždaug tokiais žodžiais: „Apie tą kilnų žmogų didelį social-
demokratą ir kartu ne mažesnį lietuvį, pažįstamą iš bendros veiklos ir 
kovų už Lietuvą, aš jums galėčiau daug tiesos pasakyti. Bet tiesa jums 
nepatiks ir jūs jos nepaskelbsite. Todėl palikite mane ramybėje. Aš esu 
statybos inžinierius. Myliu savo darbą. Leiskite man laisvai dirbti“.

Apolonija Purelienė, knygoje „Juozas Purelis“ pateikė tam tikrus 

samprotavimus  apie gali-
mus plk. ltn. Juozo Purelio 
(1901–1989)  ir Klemenso 
Bruniaus tarpusavio ryšius, 
apie tai, kad Juozas Purelis 
pasivadino Klemensu Bru-
niumi ir jo vardu galimai  da-
lyvavo Lietuvos pogrindyje. 
Kiek tame yra tiesos, kol kas 
nėra aišku. Ar atsiras tyrinė-
tojai, kurie galėtų remiantis 
tam tikrais įrodymais  paaiš-
kinti  šiuos ir kitus paslaptin-
gus K. Bruniaus gyvenimo 
istorijos faktus? 

1976 m. kovo 4 d. 
K.Brunius  buvo atvežtas 
„į I tarybinę. klinikinę ligo-
ninę po avarijos. Traumos 
aplinkybės buvo nežinomos. 
Vėliau buvo pervežtas į Res-
publikinę Kauno klinikinę 
ligoninę, kurioje gydėsi iki 
1976 m. kovo 31 d. 1976 m. lapkričio 30 d. K.Brunius žuvo autoavarijos 
metu. Klemenso  sūnaus Arvydo Bruniaus liudijimu, tėvas su savo ben-
dradarbiu, tremtiniu  Stasiu Šačkumi (1907-1985) grįžo iš Vilniaus į Kau-
ną. Buvo labai blogas oras. Muravoje jie išlipo ir pamatė atvažiuojančią 
taksi. Jie bėgo per kelią, norėdami taksi sustabdyti. S.Šačkus perbėgo 
pirmas, o iš paskos bėgantį K. Brunių partrenkė ir užmušė atvažiuojantis 
keleivinis autobusas iš Gardino. 

Yra manančių, kad Klemenso Bruniaus žūtį suorganizavo KGB. Pa-
stebėtina, kad KGB uždraudė namiškiams į inžinieriaus laidotuves kviesti 
šeimos draugus, buvusius bendražygius, tolimesnius gimines ir reikalavo 
vengti viešumo. Laidojo pusiau slaptai, su keliais artimiausiais giminėmis. 
Palaidotas Kaune Petrašiūnų kapinėse. Anot Aldonos Sabaitytės–Vilu-
tienės (1931-2020),  Klemensas Brunius buvo  didelis Lietuvos patriotas. 
Tėvynė jam reiškė ne tik gražią sąvoką, bet ir didelius įsipareigojimus 
savo tėvų ir protėvių žemei.  
Kaune atidengta memorialinė lenta 
Klemensui Bruniui (1906-1976)

2020-12-15 Kaune Kaišiadorių gatvėje ant namo Nr. 41 buvo 
atidengta memorialinė lenta: „ŠIAME NAME 1934-1976 M. GY-
VENO, DIRBO IR SLAPSTĖSI ANTISOVIETINIO IR ANTI-
NACINIO PASIPRIEŠINIMO DALYVIS, LIETUVOS LAIS-
VĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖS BEI VLIK NA-
RYS, INŽINIERIUS KLEMENSAS BRUNIUS (1906-1976)“. 

Atminimo lentos atidengimo simboliniame renginyje, kuris 
buvo skirtas paminėti Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įkūrimo 
80-metį

 Raimundas Kaminskas.
Klemenso Bruniaus sūnus Arvydas Brunius, Lietuvos partizano  
Jono Aštrausko vaikaitis Dainius Bikuličius bei Lietuvos laisvės kovotojų 
są jungos valdybos pirmininko pavaduotojas Raimundas Kaminskas.
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Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Kauno geto judenra-
to nario Avraham Tory (Golub) knygą „Kauno getas diena po dienos“. Įvadą 
parašė profesionalus istorikas, Holokausto Lietuvoje dar vienas autoritetas 
S.Sužiedėlis, kuris „atrado“ K.Škirpos antisemitines nuotaikas. Minėtoje kny-
goje sukurtas pavadinimas po nuotrauka: „lietuvė su vaikais eina pro lavonus 
žydų nužudytų Kaune pirmomis karo dienomis“. Bet nuotraukoje stovintis 
kariškis yra su amerikietišku šalmu. Kaip amerikietis karys pateko Kauną?! 
Todėl gerai, kad yra istorikų įdėmiai tyrinėjančių 1941 m. birželio 22-28 d. 
sukilimą SSRS užgrobtoje Lietuvoje ir skiriančių JAV kariuomenės šalmus nuo 
vokiškų. Kai kas melagieną pastebėjo ir rado tikrą šaltinį, kuriame rašoma:

„Vokietė mama dengia akis savo sūnui, praeinant pro 1945 m. gegužės 
3 d. ekshumuotus 57 rusų, kuriuos nužudė SS kariai, kūnus Vokietijoje už 
Sutropo.  Prieš palaidojimą visi civiliai vokiečiai verčiami praeiti pro nužudy-
tųjų kūnus“. – Tai buvo vokiečių auklėjimas dėl nacių nusikaltimų – Varpas.

Įdedame anglišką tekstą, kad nebūtume apkaltinti neteisingai išvertę bei 
interneto nuorodą į nuotrauką. 

„A German mother shields the eyes of her son as they walk with other 
ucivilians past a row of exhumed bodies outside Suttrop, Germany. The bodies were those of 57 Russians killed by German SS troops and 
dumped in a mass grave before the arrival of troops from the U.S. Ninth Army. Soldiers of the 95th Infantry division were led by informers 
to the massive grave on May 3, 1945. Before burial, all German civilians in the vicinity were ordered to view the victims.                                                     
        U.S. Holocaust Memorial Museum, U.S. Army Signal Corps“
Nuoroda į nuotrauką     http://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/photo/2011/10/world-war-ii-the-holocaust/w45_00000009/main_1200.jpg?1420518961

VARPAS

Jums reikia sulipdyti žydšaudį? – Bus! 

Vokietė mama dengia akis savo sūnui, praeinant pro ekshumuotus 
57 rusų, kuriuos nužudė SS kariai, kūnus už Sutropo Vokietijoje. 

Jono Kiriliausko romano  
Su apkasų smarve“ viršelis

Leidykla „Briedis“ pristato 
reto žanro knygą –misticizmu 
pagardintą istorinį lietuvių ro-
maną. Žinių ir autentikos jam pa-
rašyti autorius sėmėsi iš istorinių 
knygų, 1918–1920 m. savanorių 
prisiminimų, tarpukario spaudos 
publikacijų.

1935-ieji. Europoje stiprėja 
antisemitinės nuotaikos ir gali-
mo karo nuojauta, grėsmingai 
didėja Hitlerio ir Stalino galia, 
o Vilniaus kraštą praradusi jau-
na šalis Lietuva mėgina tvirčiau 
stotis ant kojų, kurti savo valsty-

bę, suvokti ir įtvirtinti tapatybę.
Du laikinosios sostinės žur-

nalistai gauna neįprastą užduotį 
– surasti prieš penkiolika metų 
pasibaigusio Nepriklausomybės 
karo liudininkų. Jauni žurnalis-
tai sėda ant dviračių ir iškeliauja 
į Lietuvos kaimus tikros karo is-
torijos, atmieštos krauju, baime 
ir apkasų smarve, atkapstyti.

Palikę Kauną jaunuoliai pa-
mato kitokią Lietuvą – daug dir-
bantys, suvargę kaimo žmonės 
su žurnalistais nekalbūs, bijo ką 
bloga apie valdžią pasakyti, o 

Romanas apie Lietuvos savanorius vienoj kitoj troboj šalia šventojo 
paveikslo jau ir prezidentas An-
tanas Smetona įrėmintas kabo.

Komandiruotei įpusėjus vil-
tį beprarandantys žurnalistai 
nugirsta apie Smeigiką. Tai per 
Pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje 
karybos patirties įgijęs Lietuvos 
savanoris karininkas Antanas. 
Jaunuoliams pavyksta prakalbin-
ti šį grėsmingos išvaizdos vyrą ir 
jis papasakoja apie vieną Nepri-
klausomybės kare gautą užduotį 
– įsitvirtinti apleistame kaime 
ir kiek galima ilgiau nepraleisti 
bolševikų.

Varpo inf.

Šv. Antano rūmuose dabar veikia Pran-
ciškonų gimnazija, bet sovietmečiu čia 
NKVD buvo įrengusi būstinę, rūsiuose – ka-
meras, kankinimų šulinį. Sienos tebemena 
čia kalėjusius kretingiškius ir iš kitur at-
vežtus žmones, jų kančią ir skausmą. Kan-
kinimus, kuriuos patyrė kaliniai, sunku ir 
įsivaizduoti. Šv. Antano rūmų rūsiai Kre-
tingoje, menantys NKVD kankinimus +7 
Diana pasakoja: „Kankinimai buvo baisūs. 
Vienas iš tokių atvejų – prie tvenkinio buvo 
atrastas jaunuolio kūnas, sumuštas taip, kad 
nebuvo jo įmanoma atpažinti, o rankos oda 
nudirta kaip pirštinė. Vyrams buvo įpjauna-
mi šonai ir sukišamos rankos kaip į kišenes, 
moterims pjaustomos krūtys. Tai buvo labai 
baisūs kankinimai. 

Tokie baisūs, kad kai Kretingą 1941 
metų birželį užėmė nacistinė Vokietija, 
naciai panaudojo tuos įkalčius kaip propa-
gandą, kokie baisūs yra sovietai. Nors pa-
tys naciai nebuvo geresni. Jie koncentravosi 

Nkvdistų ir gestapininkų naguose 
į žydus. Yra išlikę 
liudijimai to meto 
žmonių, kaip buvo 
paskelbta, kad se-
kmadieniais bus iš 
kamerų išvaromi 
žydai ir vyks paro-
domieji kankinimai. 
Kiemelyje išvary-
tiems iš kamerų 
žydų vyrams būdavo 
liepiama bėgti ratu. 
Aplinkui stovėję 
kariškiai juos tal-
žė lazdomis. Tiek 
talžydavo, kad net švarkus sukaitę turė-
davo nusimesti. Kas parvirsdavo, būdavo 
tempiamas į tvenkinį, atgaivinamas ir vėl 
pastatomas į eilę. Tai tęsėsi kurį laiką, kol 
leisgyviams kankiniams leisdavo grįžti į 
kameras. Susirinkusiems žiopliams, kurie 
atėjo ir nežinodami, kas vyks, buvo pra-

nešama, kad kitą sekmadienį vėl vyks tas 
pats. Tik liudininkas, davęs šituos paro-
dymus, sakė, kad kitą sekmadienį beveik 
nebebuvo žmonių, o dar kitą Kretinga at-
rodė kaip išmirusi – visi slėpėsi namuose, 
nenorėdami tokių dalykų matyti.“

Danguolė Katilienė

VARPO knyginėlis
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Sakmės, padavimai ir juokelis apie komunistų partiją
S.Kudarauskas įsijungė į Sąjūdžio veiklą. 
1988 m. prasidėjo kalbos apie būsimus 
rinkimus į Sovietų Sąjungos liaudies de-
putatus. Rinkimams buvo pasiūlyta ir jo 
kandidatūra. 1989 m balandžio 26 d. įvyko 
rinkimai. Pagal M.Gorbačiovo reformą iš 
liaudies deputatų buvo renkami AT depu-
tatai. Penkiolika Sąjūdžio deleguotų de-
putatų, tarp kurių buvo ir S.Kudarauskas, 
išvažiavo į Maskvą ginti apie nepriklauso-
mybę svajojančių lietuvių interesų. 

Būdamas AT deputatu, ne kartą su 
A.Brazausku skirsdavo jo lėktuvu. Vienos 
tokios kelionės metu, 1989 m. gruodžio 
mėnesio pabaigoje jis tapo ypatingo įvykio 
liudininku:

„Iki šiol skelbiama, kad A.Brazauskas 
yra Lietuvos komunistų partiją atskyri-
mo nuo Sovietų Sąjungos iniciatoriumi. 
Netiesa. Jis iki paskutinio momento tam 
priešinosi. Tą tiesiogiai patyriau skris-
damas iš Maskvos jo lėktuvu. Salone 
buvome penkiese – A.Brazauskas, Mi-
nistrų tarybos pirmininko pavaduotojas 
J.Šėrys, V.Beriozovas, B.Genzelis ir aš. 
A.Brazauskas su V.Beriozovu ėmė agituo-
ti vieną iš partijos atskyrimo iniciatorių 
B.Genzelį, kad nereikia to atskyrimo, ne-
reikia priimti naujos, savarankiškos par-
tijos programos. A.Brazauskas išsitraukė 
kitą dokumentą ir sako: „Priimkime šitą 
– Partijos veiksmų programą“. Tai būtų 
buvęs visai kito lygio dokumentas, visai 
nesusijęs su partijos atskyrimu. O J.Šerys 
lyg tarp kitko ir sako B.Genzeliui: „Gal 
profesoriaus mašinėlė sena, gal norėtumėt 
naujos“. O tada lengvosios mašinos nebuvo 
lengvai dalijamos“, – bandymo paveikti B. 
Genzelį detales prisiminė pašnekovas...

Andrius Mizara

Lietuva yra netik poetų šalis. Iki šio-
lei sklando sakmės ir padavimai apie 
A.Sniečkų LSSR gynėją, apie jo kovą su 
kukurūzų sodinimu. Retai išgirsime, kaip 
šis asmuo praše Kremliaus uždrausti iš 
GULAG‘o konclagerių pakeistiems politi-
niams kaliniams sugrįžti Tėvynėn. Todėl 
nestebina, kai „naudingi idiotai“ su KPSS 
revanšistais, išsilaisvinusios Lietuvos 
mokslų akademijoje surengė Sniečkaus 
100-mečio minėjimą. Tikrieji rengėjai nėrė 
į krūmus, o kalti liko „naudingi idiotai“.

Sakmės kuriamos ir apie paskutinįjį  
TSKP LSSR skyraiaus vadovą ir pirmąjį 
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pre-
zidentą A.M. Brazauską, nepaprastai bi-
jojusį Kremliaus valdininkėlių. Sąjūdžiui 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės LKP I 
skretorius nenorom vilkosi paskui Sąjūdžio 
veiksnius. 

Graži sakmė apie grąžintą Vilniaus 
Katedrą tikintiesiems, nors  1987 m. per 
Lietuvos krikšto 600-sias metines 200 
laisvės kovotojų būrys su LLKS nariais 
Vytautu Vaineikiiu, Edvardu Buroku ren-
gėsi užimti Vilniaus Katedrą (Paveikslų 
galeriją), užremti visus praėjimus ir jėga 
gintis nuo sovietikų puolimo. Deja, kuni-
gai išsigando ir nepalaimino šito žygio... 
Buvo tik laiko klausimas, kada ištremtas 
Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius 
čia laikys mišias. 

Sakmę paneigiančią tiesą apie LKP 
(TSKP LSSR skyriaus) atsiskyrimo nuo 
TSKP tiesą išspausdino 2017 m. „Respu-
blika“. Įdomu buvo paskaityti, ką papasa-
kojo tų įvykių liudininkas, Klaipėdos Są-
jūdžio narys išrinktas į Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatus S.Kudarauskas

Gyvendamas ir dirbdamas Klaipėdoje 

Rusija, eik namo – Lietuva

„Šlovė komunistų partijai!“ 
Jau užaugusi anūkėlė klausia senelės: „se-

nele, o kodėl tu taip šlovini komunistų partiją?“ 
Senelė atsako: „Irenčik, tu jau suaugusi, todėl 
aš tau pasakosiu:

„Tavo senelis buvo labai drausmingas 
partijos narys. Važiuodavo kelti kvalifikaciją į 
sostinę, lankydavo seminarus. Jis kartą grįžo 
iš seminaro namo trimis valandomis anksčiau 
ir užtiko mane su meilžiu lovoje. Senelis įnir-
šęs pradėjo šaukti – „Jei aš nebūčiau komu-
nistų partijos narys, tai aš tave iš 5-to aukšto 
išmesčiau, jei aš nebūčiau komunistų partijos 
narys, tai aš tave į gabalėlius sukapočiau!“ O 
aš įsikniaubiau į pagalvę ir šnabždu: „Šlovė ko-
munistų partijai! Šlovė komunistų partijai! Šlovė 
komunistų partijai!“ 

Gintaras Alaušys

P.Cvirka, pasirašydamas „Lietuvos įstojimo į sovietų socialistinių respublikų 
są jungos sąstatą Deklaraciją“, savo parašu įteisino žiaurią sovietinę mūsų Tau-
tos genocido okupaciją. Šis išdavikas sąmoningai išdavė mūsų Valstybę, mūsų 
Tautą – savo parašu įteisino mūsų Valstybės okupaciją. 

Pagaliau šį išdavikišką aktą – Deklaracijos dokumento originalą - LGGRT 
Centrui patvirtino Rusijos Federacijos valstybinis archyvas.  

Tenka apgailestauti, kad šio dokumento faktą dėl neveiklumo ar gal sąmo-
ningai sovietinės ideologijos koronaviRUSO paveikti, lyg šiol neigė mūsų istori-
kai-ekspertai bei sovietkultūrininkai. Ypač, neigdami bent kokį išdavikų pasira-
šytą dokumentą, atliktą išdavystės faktą, nuožmiai gina cvirką ir kitus išdavikus 
– nėrį, venclovą, paleckį literatūrologas-kultministras Kvietkauskas, Lietuvos 
rašytojų są jungos vadovybė. Tyliai pritaria ir Seimo kultkomitetas. Kurčias ne 
tik Vilniaus meras net ir šiems viešiems teiginiams: „...Nuo 1940 m. P.Cvirka išli-
ko ištikimas tarybinės Tėvynės patriotas, rašytojas-bolševikas... Kūnu ir krauju, 
širdimi ir siela P.Cvirka buvo suaugęs su Tarybų valdžia, su Komunistų partija. 
Komunistų partijai, Tarybų valdžiai jis atidavė iki atodūsio visą savo gyvenimą, 
savo likimą... P.Cvirkos paminklas, įkūnijantis V.Lenino, F.Dzeržinskio bolševiki-
nę dvasią, bus tvirtas kaip ir P.Cvirkos komunistinė dvasia...“ 

Ministre-literatūrologe, Lietuvos rašytojų sąjungos vadovybe, Seimo kultko-
mitete, užuot įsikūnydami į išdavikišką cvirkų dvasią, užuot teisindami šį aršų ko-
laborantą, litersukčių cvirką, nuplagijavusį svetimų autorių romanus, pasisąvinusį 
svetimus kūrinius ir honorarus, užuot skleidę jo išdavikišką propagandą, paimkit į 
rankas krauju 1949 metais rašytą mūsų didžiavyrių Laisvės kovotojų Deklaraciją 
ir perskaitykit šias eilutes: „Lietuvos Laisvės Kovos deklaracija kaip aukščiausias 
Tautos politinis organas 1949-11-16, reikšdama lietuvių Tautos valią, griežtai 

pabrėžia, kad asmenys 
okupacijos metais išdavę 
Tėvynę, bendradarbiavę 
su priešu, savo veiksmais 
pakenkę tautos išsilaisvi-
nimui, susitepę išdavystė-
mis ar krauju yra atsakingi 
prieš teismą“.  

Ir, kad dar aiškiau 
suvoktumėte Deklaracijos esmę, perskaitykite ir Lietuvos Respublikos Seimo 
1999-01-12 priimtą įstatymą: „1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos deklaracija yra valstybės teisės aktas... pagal LR Konstituci-
ją, galiojančius LR teisinius aktus už įvykdytus ypač sunkius nusikaltimus - už 
sąmoningą mūsų Valstybės išdavimą ir kolaboravimą; už organizavimą ir daly-
vavimą sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti ir įvykdymą; už veiklą kitai vals-
tybei prieš LR santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą; už pagalbą okupa-
cinėms valdžios struktūroms įtvirtinant okupaciją, slopinant Lietuvos gyventojų 
pasipriešinimą; už Tėvynės išdavimą vertinti valstybės išdavikais“.

LR kultūros ministre su savo bendraminčiais, nedelsiant palikite šias garbin-
gas pareigas – atsistatydinkite.

Premjere, Vilniaus mere, nutraukite mūsų Valstybei priešiškos ideologijos 
organizacijų, namų-muziejų kaip nėries, venclovos ir kt., finansavimą bei egzis-
tavimą. 

Seimo kultkomiteto Pirmininke, nedelsiant įgyvendinkite aukščiau minėtus 
mūsų Valstybės teisės aktus.                                 Pagarbiai –  Jonas Užurka  

Išdavikų gynėjų akistata su dokumentais                         

Lietuvos įstojimo į SSRS sąstatą Deklaracijos gabaliukas
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Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos istorinės asmenybės

Antanas Valiukėnas gimė 1913 m. kovo 
25 d. Utenos apskr. Daugailių vls. Tauke-
lių k. Mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje, 
kurioje baigė šešias klases. Paskutines dvi 
gimnazijos klases baigė Švėkšnos gimnazi-
joje. Nuo 1931 m. Antanas Valiukėnas stu-
dijavo VDU Humanitarinių mokslų fakul-
tete. Priklausė „Neolithuania“ korporacijai. 
Buvo „Akademiko“ steigėjas ir pirmasis 
redaktorius. Redagavo leidinius „Studen-
tų balsas“, „Jaunoji karta“, „Vairas“, rašė 
straipsnius kultūros ir politikos klausimais. 
1937 m. išvertė P. Merime „Kolombą“. 1937 
– 1939 m. tęsė studijas Ciuricho universite-
te Šveicarijoje. 

Lietuvą okupavus sovietams, 1940 06 
21 pasitraukė į Vokietiją, kur įsijungė į 
antisovietinę veiklą. Buvo vienas Lietuvių 
aktyvistų fronto (LAF) steigėjų, jo Tarybos 
narys, vienas LAF programinių dokumen-
tų rengėjų. 1940 m. lapkričio 17 d. su kitais 
antisovietinio judėjimo atstovais pasirašė 
aktą dėl sukūrimo okupuotoje Lietuvoje 
antisovietinės karinės – sukilėlių organiza-
cijos „Lietuvių aktyvistų frontas“ (LAF). 
Neformaliai laikytas Lietuvos pasiuntinio 
Berlyne, LAF vadovo pulkininko K. Škir-
pos sekretoriumi. Oficialios pareigos – nuo 
1941 m. iki savo arešto buvo lietuvių emi-
grantų organizacijos „Lietuvių sąjunga“ 
valdybos narys ir sekretorius. Nuo 1941 m. 

rugpjūčio mėn. iki arešto buvo ryšininku 
tarp užsienio lietuvių nacionalistinių centrų 
ir okupuotoje Lietuvoje esančių antisovieti-
nių pogrindžio organizacijų. 

1942 m. gruodžio mėn. buvo iniciato-
rius Vyriausiojo lietuvių komiteto (VLK) 
sukūrimo, kuris vadovavo okupuotoje Lie-
tuvoje esančių pogrindžio organizacijų vei-
klai. Nuo 1943 m. pradžios buvo šio komi-
teto pirmininku Berlyne. VLK persiorgani-
zavus į Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo ko-
mitetą (VLIK), A. Valiukėnas toliau vykdė 
savo veiklą šioje organizacijoje. Taip pat A. 
Valiukėnas buvo Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos įgaliotinis Berlyne. Vykdydamas 
LAF, vėliau LLKS bei VLIKo užduotis, 5 
kartus lankėsi Lietuvoje. Rinko informaci-
ją apie padėtį Lietuvoje, ją apibendrindavo. 
Iš viso 1943 – 1944 m. parašė ir išleido 26 
antisovietinio turinio biuletenius, kuriuos 
diplomatiniu paštu perduodavo į Švediją. 
Taip į laisvuosius Vakarus iškeliavo daug 
dokumentų ir nelegalios spaudos leidinių, 
liudijančių apie nacių ir sovietų okupa-
cijas Lietuvoje. 1944 m. vasarą – 1945 m. 
pradžioje A. Valiukėnas palaikė ryšius su 
LLKS vadovais kpt. Ignu Vyliumi, ltn. Jonu 
Jurkūnu, LLKS nariu Matu Valeika ir ki-
tais, kurie Vokietijoje buvo ruošiami kovoti 
prieš sovietus okupuotoje Lietuvoje. 1945 
m. pavasarį pasiliko Berlyne, siekdamas 

Pagrobtasis Berlyne laisvės karys 
Antanas Valiukėnas

organizuoti ryšius tarp užsienio lietuvių 
patriotinių centrų ir okupuotoje Lietuvo-
je veikusių pogrindžio organizacijų.  Per 
A.Valiukėną laisvės kovotojai tikėjosi ir to-
liau palaikyti ryšį su Vakarais.

1945 m. birželio 9 d. A.Valiukėną Ber-
lynepagrobė A. Slavino vadovaujama če-
kistų grupė. 1945 06 21 atgabentas į Lietu-
vą – Lukiškių kalėjimą, kur buvo tardomas. 
Čekistai visos A.Valiukėno veiklos neišsi-
aiškino.  Už antisovietinę veiklą 1946 03 19 
LSSR NKVD karinio tribunolo nutarimu 
Antanas Valiukėnas nuteistas kalėti 10 m. 
lageryje. Neaiškiomis aplinkybėmis mirė 
ar buvo nužudytas Ivdellage, Sverdlovsko 
sr. 1946 m. liepos 16 d.

Gerai prisimenu partizaną Juozą, 
grįžusį iš sovietinio lagerio. Jis išeida-
mas partizanauti, Panevėžyje, numušė 
Stalino skulptūros galvą ir įmetė į Ne-
vėžį. Juozas Tribušauskas (1926-2006) 
partizanas, rezistentas, kovotojas už 
Žmogaus teises sovietiniuose lageriuo-
se Kazachstane, Taišete, Mordovijoje. 
LLKS narys nuo 1958 metų. Su gru-
pe Čiunos lagerio pogrindininkų buvo 
pasiruošęs sudeginti didžiausią Sibire 
DOK’ą (Medžio apdirbimo kombinatą), 
Mordovijoj, Sosnovkos lageryje Nr. 7 or-
ganizavo „stukačių“ sekimą, kurį labai 
sėkmingai vykdė. 

Tai vienas iš LLKS narių, kuris grio-
vė GULAG-o sistemą. Manyčiau, jam 
neišdavė leidimo grįžt į Lietuvą, bet jis 
pats, ar jo artimieji surado būdų, degtine ar pinigais papirko regis-
tratorius Politiniai kaliniai, jų bendražygiai surasdavo būdus prisi-
registravimui, bet ne visi. Daugelis grįžo į Sibirą ,,Latviją, Estiją, 
Karaliaučių ir ten apsistodavo. (Edvardas Burokas)

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje  rašė: ,,Tarybinė admi-

Juozas Tribušauskas numušė Stalino paminklo galvą,  
įmetė ją į Nevėžį ir išėjo į partizanus

Antanas Valiukėnas

LLKS narys Juozas Tribušauskas

nistracija kartais mėgsta katės ir pelės žaidimą. Pvz., grįžo panevė-
žietis Juozas Tribušauskas, keletą metų išgyveno Panevėžyje, tada 
jį išvarė iš Lietuvos. Jis apsigyveno Latvijoje, o už poros metų vėl 
leido grįžti į Panevėžį“.

Iš Edvardo Buroko knygos „Laisvės kovotojai“

LLKS narys Juozas Tribušauskas SSRS lageryje
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Antisovietinio ir antinacinio pa-
sipriešinimo dalyvis, buv.  Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos    išeivijo-
je pirmininkas Povilas  Žičkus gimė 
1911 m. kovo  28 d. Utenos raj. Aluntos 
valsčiuje, Trakų kaime Juozo Žičkaus 
(1879-1950) ir Cirilės Tamulaitytės – 
Žičkienės (1888-1933) šeimoje, kurioje  
užaugo net 9 vaikai. Apie Žičkų tragiš-
ką šeimos likimą  liudijo Povilo sesuo 
tremtinė Genė Žičkutė-Grebliauskienė  
(1933-2015), kuri buvo jauniausias šei-
mos vaikas ir liko našlaite, nes mama 
mirė ją gimdydama. Tėvas Juozas  
buvo ištremtas į Sibirą, bet 1947 m. iš 
ten pabėgo, po metų vėl  suimtas, ka-
lintas Sibiro kalėjimuose mirė 1950 m.

Vyriausias Genutės ir Povilo bro-
lis Juozas Žičkus (1909-1985) tarnavo 
Lietuvos kariuomenės aviacijos dali-
nyje, dirbo pašte Vilijampolėje, 1941 m. 
buvo NKVD suimtas, kankinamas, kad 
prisipažintų nebūtus nusikaltimus, Mins-
ko kalėjime pasmerktas mirti  buvo ve-
žamas į Červenę sušaudyti.  Per žudynes 
stebuklingai likęs gyvas, pabėgo, miškais 
grįžo į vokiečių okupuotą Lietuvą. 1944 
m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau į 
JAV, kur 1985 m. Čikagoje mirė.

Sesuo Aldona Žičkutė prasidėjus antra-
jai sovietų okupacijai mirė 1944 m.

Jauniausias Genutės ir Povilo brolis 
Danius Žičkus (1924-1948) baigė Aluntos 
Žemės ūkio mokyklą, turėjo agronomo 
specialybę. 1945 m. šeimą vežant į Sibirą 
pabėgo ir prisijungė prie Vytauto apygar-
dos „Liūto“ būrio partizanų. Jo slapyvar-
dis buvo „Dainius“. D. Žičkus J ir A. Trei-
nys buvo nušauti NKVD 1948 m. Kūčių 
naktį Novagruckų sodyboje, jų kūnai buvo 
numesti Aluntos turgaus aikštėje, po to  
Utenoje, ant Dauniškio ežero kranto. Kiti 
broliai  Stasys  po 18 metų Sibiro tremties 
ir Jonas mirė Lietuvoje 1986 m. 

  1934 m. Povilas Žičkus  tarnavo Lie-
tuvos kariuomenėje.  1935 m. už voldema-
rininkų rengtą valstybės perversmą  karo 
lauko teismo  buvo nuteistas mirti. Vėliau 
1936 m.  mirties bausmė buvo pakeista į 15 
m. sunkiujų darbų kalėjimo. 1938 m. Povi-
las buvo paleistas į laisvę.  Klaipėdoje buvo 
vienas iš Lietuvos aktyvistų sajungos orga-
nizatorių.

Nuo 1938 m. VDU Povilas Žičkus  stu-
dijavo teisę, dirbo Vidaus reikalų ministe-

Povilo  Žičkaus gyvenimo  
ir veiklos  bruožai

rijoje. Berlyne baigė krimina-
listikos kursus.

 1938 m. spalio 30 d. Kre-
tingos bažnyčioje susituokė 
su Elena Penkauskaite ir už-
augino du sūnus Raimundą ir 
Tomą.

1941 m. birželio 22 d.  su-
kilime, su ginklu saugojo Vy-
tauto Didžiojo (Aleksoto) tiltą. 
Nuo 1941 m Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos (LLKS) 
narys. Vokiečių okupacijos 
metu LLKS raginamas įsidar-
bino Saugumo departamente 
inspektoriumi, aukojosi, kad  
lietuviai „turėtų akis ir ausis“, 
kad matytų ir girdėtų kas kur 
darosi ir taip padėtų pogrin-
džiui. Kaip Saugumo polici-
jos departamento tarnautojas 
LLKS pogrindžiui teikė žinias apie žmonių 
vežimus į Vokietiją. Sūnus Raimundas Žič-
kus savo atsiminimuose liudija, kad tėvas 
Povilas Žičkus 1943-1944 m. yra gelbėjes 
nuo vokiečių žydų Kohenų šeimą. 1944 m. 
gestapo suimtas už pogrindinę antinacinę 
veiklą, kalintas  Vokietijos kalėjimuose. 
1945 m. balandžio 14 d. JAV kariuomenės 
išlaisvintas iš Bayreuth  kalėjimo. Nuo 1945 
m. Augsburgo karo pabėgėlių stovyklos lie-
tuvių komiteto pirmininkas.  1949 m. kovo 
24 d. atvyko į JAV. 1959 m. baigė  De Vry 
technikos institutą. Dirbo Harvardo univer-
siteto ir Masačusetso technologijos instituto 

jungtinėje atominių tyrimų laboratorijoje 
kuratoriumi.  Nuo 1976 m. buvo Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos išeivijoje pirmi-
ninkas. 1976-1979 m. VLIKo tarybos narys. 
1983 m. Čikagoje  Povilas Žičkus kartu su  
A. Vokietaičiu  parengė knygą „Laisvės be-
siekiant. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 
įnašas į antinacinę rezistenciją“ . Dirbo žur-
nalistinį darbą  „XX Amžiuje“, „Darbinin-
ke“, „Dirvoje“, „Drauge“, „Laisvojoje Lietu-
voje“, „Talkoje“, „Žiburiuose“ (slapyvardis 
P. Trakas, A. Jaura).    Povilas Žičkus mirė 
1997 m. kovo   11 d.  JAV Bostone.

Raimundas Kaminskas

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos istorinės asmenybės

Povilas  Žičkus - šaulys Povilas  Žičkus su kun. Yla, JAV

Povilas  Žičkus Harvardo universiteto ir Masačusetso 
technologijos instituto jungtinėje atominių tyrimų laboratorijoje

NAUJAI ĮKURTAS PARAMOS FONDAS  „VYTIS SU MEMORIALU LAISVĖS KOVOTOJAMS“ KVIEČIA AUKA 
PRISIDĖTI PRIE MEMORIALO  KOVOJUSIEMS IR ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ  

ATMINIMO ĮAMŽINIMO SU VALSTYBĖS SIMBOLIU ,,VYČIU“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE, VILNIUJE
Labdaros ir paramos fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“, įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius, A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas
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Algirdas Vokietaitis gimė 1909 m. 
vasario 23 d. Kaune, žymaus Lietuvos 
pedagogo, Lietuvos mokyklos kūrėjo Juozo 
Vokietaičio šeimoje.

Patriotiškai auklėjamas jis išaugo ir 
subrendo kaip Lietuvos ąžuolas, savo 
asmenyje apglėbdamas įspūdingai daug 
veiklos sričių. Jis buvo aktyvus ir garsus 
sportininkas, talentingas fizinio auklėjimo 
specialistas ir organizatorius, mokytojas 
treneris, mokslininkas ir atsakingas 
administratorius.

1934 m. A.Vokietaitis baigė Vienos 
universitetą, kartu gavo ir plaukimo 
trenerio diplomą. 1937–1939 m. Marburgo 
universitete įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 
Specializavosi Suomijoje, SSRS, Anglijoje 
ir Švedijoje. A.Vokietaitis stengėsi 
Lietuvos jaunajai kartai perduoti geriausius 
pasaulinio fizinio ir dvasinio lavinimo 
metodus. 1927–1939 m. jis mokytojavo, 
dėstė fizinio lavinimo pagrindus, mankštą, 
plaukimą, slidinėjimą fizinio auklėjimo 
kursuose ir įvairiose stovyklose. Rašė 
straipsnius Lietuvos ir kitų šalių spaudoje. 
Laisvai kalbėdamas vokiečių, anglų, rusų ir 
švedų kalbomis, jis atstovaudavo Lietuvai 
tarptautiniuose sporto kongresuose. 
1939–1943 m. dr. A.Vokietaitis dirbo 
Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetuose docentu ir fizinio auklėjimo 
katedros vedėju. 1941 m. buvo paskirtas 
Kauno kūno kultūros rūmų direktoriumi.

Dr. Algirdo Vokietaičio gyvenimo 
kelias kupinas atkaklaus darbo, ryžto 
ir pasiaukojimo dėl Lietuvos valstybės 
tvirtinimo, jos nepriklausomybės 
išsaugojimo ir gynimo. Jis mylėjo Lietuvą, 
mylėjo jos laisvę labiau už gyvybę. Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungai svarbiausia, 
kad A.Vokietaitis buvo pasišventęs ir 
bebaimis laisvės kovotojas.

Antrojo pasaulinio karo metų 
rezistencijos istorijoje A.Vokietaitis 
yra išskirtinė asmenybė. Jis – vienas 
pirmųjų pasipriešinimo organizacijos, 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narių, 
aktyviausiai dalyvavusių jos veikloje, 
buvo vienas iš LLKS vadovų. Su kitais 
LLKS vadovybės nariais jis kūrė sąjungos 
veiklos gaires, rūpinosi pogrindinės 
spaudos leidimu ir platinimu. Į LLKS jis 
sugebėjo burti jaunus žmones, įkvėpti jiems 
pasiryžimą kovoti ir aukotis už besąlyginę 
Lietuvos laisvę. Pasipriešinimo dalyvis, 
LLKS narys Jonas Jurkūnas dr. Algirdą 
Vokietaitį vadina „lietuviško pogrindžio 
legendarine asmenybe“.

Jau 1941 m. birželį A.Vokietaitis 
dalyvavo sukilime Trakuose. Jis Trakuose 
iškėlė Trispalvę, o 1942 m. labai aktyviai 

Laisvės kovotojo Algirdo Vokietaičio 
(1909-1994) gyvenimo istorija

dalyvavo LLKS veikloje prieš naujuosius 
nacistų okupantus, t. y. priešą Nr. 2, 
nes priešu Nr. 1 buvo rusų bolševikai. 
Kūno kultūros rūmuose, kuriiuose jis  
direktoriavo, slapta buvo spausdinamas 
pogrindinis laikraštis „Laisvės kovotojas“.

Pastebėtina, kad tik iš ketvirto karto 
pavyko pirmoji kelionė į Švediją 1943 m. 
Tų pačių metų gruodį  A.Vokietaitis vėl 
paslapčia grįžo atgal į Lietuvą sutvarkyti 
slapto radijo ir pašto ryšio su Lietuvos 
pogrindžiu ir dar kartą sėkmingai 
nukeliavo iš Lietuvos į Švediją, nors kelionė 
pareikalavo didelės fizinės ir dvasinės 
įtampos, nes užtruko 27 dienas. Antrąkart 
nuvykęs į Švediją, Lietuvos pasiuntinybės 
sekretoriui Vladui Žilinskui padedant 
Vokietaitis užmezgė ryšius su Švedijos, JAV, 
Suomijos atstovybėmis, informavo apie 
padėtį ir Lietuvoje vykstančią pogrindžio 
veiklą, padėjo suorganizuoti pogrindžio 
radijo ryšį su okupuotu kraštu.  Čia buvo 
įsteigtas Lietuvių Komitetas, pasiskirstyta 
darbais. Surasti ryšio keliai per estus ir 
latvius siųsti šifruotus pranešimus į Lietuvą, 
taip pat į Angliją, JAV. Po vokiečių gestapo 
vykdytų pogrindžio organizacijų narių 
suėmimų nutrūkus ryšiui su pogrindžiu, 
norėdamas atstatyti ryšį 

1944 m. liepos mėnesį Vokietaitis dar 
kartą grįžo į Lietuvą. Šį kartą bandymas 
kartu su kitais pabėgėliais ir VLIK’o 
pirmininku Steponu Kairiu-Kaminsku 
išvykti į Švediją baigėsi nesėkme – jūroje 
netoli Švedijos krantų jie buvo sulaikyti 
vokiečių karo laivyno. Nacių suimtas su 
turimais VLIKo dokumentais bei pogrindžio 
spauda A.Vokietaitis buvo kalintas Liepojos 
kalėjime,o vėliau išvežtas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą. II pasaulinio karo 
pabaigoje 1945 m. sovietų kariuomenė, 
išlaisvino Štuthofo kalinius, rado 
A.Vokietaitį be sąmonės, kritinės būklės, 
sergantį dėmėtąja šiltine. Karo ligoninėje 
pasveikęs, svetima Jono Bartkaus pavarde 
pabėgęs slapstėsi Lenkijoje, kol 1946 m. 
pavyko slapta laivu išvykti į Švediją. 1946 
m. apsigyveno Švedijoje, dalyvavo lietuvių 
visuomeninėje, antisovietinėje ir sportinėje 
veikloje. 1949 m. A.Vokietaitis  išvyko į 
JAV, kur Kalifornijos universitete lankė 
fizinio auklėjimo ir psichologijos kursus.

1950–1956 m. A.Vokietaitis  slidinėjimo 
ir plaukimo treneris Kalifornijoje, 1956–
1962 m. Niujorko bendrovės Betwin’s 
Travel Folders atstovas Vokietijoje, 1962–
1965 m. JAV  kariuomenės Europoje 
specializuoto kalbos skyriaus viršininko 
pavaduotojas, 1967–1974 m. mokytojavo 
Kalifornijos mokyklose. Bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje (Dirvoje, Drauge). 

1983 m. Čikagoje pasirodė Algirdo 
Vokietaičio ir Povilo Žičkaus parengta 
knyga „Laisvės besiekiant. Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos įnašas į 
antinacinę rezistenciją“ (400 p.). Ji tapo 
paminkline LLKS istorijai. Knyga yra 
gausiai dokumentuota pogrindinės spaudos 
ištraukomis, slaptos dokumentacijos 
ir radijo telegramų tekstais, autentiškų 
dokumentų faksimilėmis bei fotografijomis. 
Knygoje pateikiamas LLKS veiklos 
aprašymas, LLKS vadovų, antinacinės 
rezistencijos dalyvių memuarai ir kita 
LLKS istorijai svarbi medžiaga.

A.Vokietaitis buvo ne tik buvo vienas 
iš šios knygos redaktorių, bet ir aprūpino 
kitus autorius savo sukaupta ir išsaugota 
rezistencine medžiaga bei pogrindžio 
spaudos leidiniais. Yra manoma, kad 
A. Vokietaičio pastangų dėka šiuo metu 
valstybiniame JAV archyve Vašingtone 
yra JAV ambasados Stokholme karo meto 
pranešimai apie lietuvių tautos laikyseną 
bei nuotaikas vokiečių okupacijos metu. 
1949 m. atvykęs į JAV, jis JAV valstybiniam 
archyvui, bei Huverio (Hoover) institutui ir 
Kongreso bibliotekai perdavė daug svarbių 
lietuvių pogrindžio spaudos dokumentų, 
bei kitų reikšmingų dokumentų rinkinius.

A.Vokietaičio emigranto gyvenimas 
taip pat buvo nelengvas, tačiau jis visada 
galvojo apie Lietuvą ir dėl jos dirbo. JAV 
grįo priefizinio auklėjimo, kai buvo 1950–
1956 slidinėjimo ir plaukimo treneriu Ka-
lifornijoje. 1956–1962 Niujorko bendrovės 
Betwin’s Travel Folders atstovu Vokietijoje, 
1962–1965 m. JAV kariuomenės Europoje 
specializuoto kalbos skyriaus viršininko 
pavadaduotojas, 1967–1974 mokytojavo 
Kalifornijos mokyklose. 

A.Vokietaitis mirė 1994 m. rugpjūčio  
14 d. JAV Walnut Creek, Kalifornijos 
valstijoje, o 1995 m. buvo  perlaidotas 
Kaune Panemunės kapinėse. 2004 m., 
praėjus dešimčiai metų po mirties, Algirdas 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos istorinės asmenybės

„Tie, kurie niekad nesiaukojo laisvės reikalui, niekad negalės 
perprasti tikrosios laisvės vertės“.                               Gen. James Dosier

Laisvės kovotojo Algirdo Vokietaičio (1909-1994) 
gyvenimo istorija

Algirdas Vokietaitis apie 1942 m.
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Lietuvos Laisvės  
Kovotojų Sąjungos 

Himnas

Brandino Laikas mūsų Laisvės Dvasią,
Kaip žemė sėklą dėl pjūties brandžios,
Kaip meilėj Motina pradėtą vaisių...
Ir gimdė Ją dėl pergalės didžios.

Tarytum kylantis iš žemės daigas,
Kaip ir žmogus užgimus iš kančios
Žaibais – idėjomis sušvito staigiai
Tvanu patvino su Valia Tautos.

Sutrupinę visų vergijų pančius,
Atgavę Laisvę Žemėje Gimtoj
Kartojam priesaiką, kaip maldą  Šventą:
JEI REIKS UŽ LAISVĘ MIRSIME KOVOJ!

Žodžiai Juozo Grušio, muzika Valentino Bagdono

Vokietaitis už savo veiklą buvo apdovanotas 
Vyčio kryžiaus ordino Komandoro 
kryžiumi.

Remiant A. Vokietaičio seseriai Gražinai 
Vokietaitytei-Amonienei, knyga „Laisvės 
besiekiant“ Lietuvoje buvo pakartota (kaip 

I dalis) Juozo Grušio sudarytoje knygoje 
„Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940 
– 2000“, todėl turime galimybę susipažinti 
su mūsų LLKS istorija.

2003 m., pagerbdama savo brolio 
atminimą, Gražina Vokietaitytė-Amonienė 

savo rūpesčiu ir ištekliais išleido 
didelės apimties Dr. Algirdo 
Vokietaičio Raštus, kuriuos 
redagavo istorikas Kęstutis 
Kasparas. Knyga dovanota 
Lietuvos jaunimui.

Sesers Gražinos artumoje ir 
priežiūroje Algirdas Vokietaitis 
mirė 1994 m. rugpjūčio 14 d. 
JAV. Kremuoti jo palaikai 1995 
m. parvežti į Lietuvą ir palaidoti 
Kaune, Panemunės kapinėse 
šeimos kape, jo numylėtos 
Lietuvos, Tėvynės žemėje.

Dr. Algirdo Vokietaičio 
gyvenimo kredo buvo: „Tėvynė 
aukščiau už viską. Kiekvienas 
žmogus savo gyvenime 
bent vieną kartą turi ryžtis 

didesniam žygiui patarnauti savo 
Tėvynei. Tai yra didelė žmogaus laimė“.

Parengta VARPO pagal 
Danguolės Žemaitienės, 

Raimundo Kaminsko  straipsnius

Algirdas Vokietaitis (antras iš dešinės) ir Pranas Lubinas (viduryje) JAV Algirdas Vokietaitis Kalifornijoje (JAV)

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos istorinės asmenybės
Krepšinis pirmą kartą į olimpiadų programą 

buvo įtrauktas 1936 m. Berlyno olimpinėse. Čia 
Pranas Lubinas  tapo olimpiniu čempionu atsto-
vaudamas JAV.  A.Vokietaitis, aktyvus ir garsus 
sportininkas, talentingas fizinio auklėjimo spe-
cialistas ir organizatorius, pastebėjo P.Lubiną ir 
pakvietė šį lietuvį krepšininką atvykti į Lietuvą. 
Pirmą kartą į Lietuvą P.Lubinas pasibaigus žai-
dynėms, nuvyko su tėvu, žmona ir įsesere, kurie 
stebėjo jo žaidimą olimpiniame turnyre. P.Lubinas 
„Kai atvykome, stotyje mus pasitiko jaunas spor-
tininkas iš švietimo departamento“, – duodamas 
interviu „Amateur Athletic Foundation“ organiza-

cijai 1988 m. pasakojo P.Lubinas. Jis Lietuvoje 
praleido net pustrečio mėnesio, treniravo Lietuvos 
krepšininkus ir parodė dar nematytų techninių 
krepšinio elementų. Jo įtakos dėka 1937 m. Lie-
tuvos rinktinė tapo Europos čempionais. Antrą jį 
kartą P.Lubinas Lietuvoje apsilankė 1938 metais 
ir čia praleido keturiolika mėnesių. Daugiau nei 
sezoną lošė LFLS (Lietuvos fizinio lavinimo są jun-
ga) komandoje. Lubinas 1939 m. atstovaudamas 
Lietuvos rinktinę tapo Europos čempionu, jis buvo 
pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju. Po 
pakartotinio Lietuvos tapimo Europos čempione, 
mūsų rinktinė sulaukė kvietimo iš JAV atvykti žais-

ti su jų klubais. Tokio kvietimo atvykti į krepšinio 
tėvynę nebuvo sulaukusi jokia kita nacionalinė 
rinktinė. Deja, šiuo kvietimu lietuviai nespėjo pasi-
naudoti dėl sovietų okupacijos. Galima numanyti, 
kiek titulų Lietuvos krepšininkai būtų laimėję, jei 
ne beveik 50 m. sovietų okupacijos. Lietuva ne-
dalyvavo tarptautiniuose turnyruose iki pat 1992 
m. Barselonos olimpinių žaidynių, kuriose, vos 
atgavusi nepriklausomybę, iškovojo bronzą. 
A.Vokietaičio, įkalbėjusio P.Lubiną atvykti į 
tėvų gimtinę, idėlis Lietuvos krepšiniui yra 
milžiniškas ir sunkiai pamatuojamas.

Gediminas Ruzgys
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1944 m. rudenį Vilniaus krašte buvo steigia-
mos vien lietuviškos mokyklos, nes TSRS - Len-
kijos susitarimu visi lenkai galėjo laisvai išvykti 
į Lenkiją. Tik 1945 m. rudenį Vilniuje ir keliuose 
Vilniaus krašto miesteliuose buvo įsteigta keletas 
lenkiškų mokyklų. Padėtis iš esmės pasikeitė nuo 
1950 metų, kada Kremlius nusprendė, kad Vil-
niaus krašto atlietuvinimas prieštarauja Rusijos 
interesams. Lenkais save laiką vilniečiai nesun-
kiai išmoksta rusų kalbą ir todėl juos lengviau 
surusinti kaip lietuvius. Be to, lenkų klausimo "iš-
saugojimas padeda lietuvių sąmonėje bujoti sau-
gumiečių skleidžiamai minčiai, kad rusams išsi-
krausčius iš Lietuvos, Vilnių vėl užgrobtų lenkai".

Vilniaus krašto lenkinimas buvo pavestas 
LKP CK dirbančiam lenkui Vidmantui. Šis su-
darė Vilniaus lenkinimo štabą, į kurį, be paties 
Vidmanto, buvo į atsakingus postus paskirti pa-
tikimi žmonės: Vilniaus srities Liaudies švietimo 
skyriaus vedėjas sulenkėjęs Purvinis, Vilniaus 
m. Liaudies švietimo skyriaus vedėjas, Rusijoje 
gimusi ir ilgą laiką ten gyvenusi lenkė Višnevska 
vėliau švietimo ministro pavaduotoja ir iš kažkur 
atsibastęs Zukerzisas. Šių visų pastangomis 
1951 m. buvo įsteigtas N. Vilnios Mokytojų ins-
titutas, tapęs Vilniaus krašto lenkinimo citadele. 
Stalinišku kiteliu apsirengęs Vidmantas drauge 
su Purviniu važinėjo po Vilniaus kraštą, masiš-
kai uždarinėjo lietuviškas mokyklas ir jų vietoje 
steigė lenkiškas. Taip 1953 m. rudenį Lietuvoje 
atsirado 263 mokyklos lenkų dėstomąja kalba 
ir 82 mokyklos, kuriose veikė paralelinės klasės 
šia kalba (M. Požarskas, Tarybų Lietuvos ir Liau-
dies Lenkijos sutartis, 1973, p. 52).

Vilniaus krašto lietuviai inteligentai labai jau-
triai reagavo į krašto lenkinimą. Už tautinių jaus-
mų pasireiškimą jiems teko daug skaudžiai nu-
kentėti nuo J.Pilsudskio valdžios. Po XX Partijos 
suvažiavimo vilniečiai vėl subruzdo. Jie paruošė 
Lietuvos TSR deputatui A.Vienuoliui kalbą, kurio-
je demaskuota Vidmanto, Purvinio ir Višnevskos 
veikla. Saugumas neišdrįso susidoroti su Vienuo-
liu. Tačiau minėtos kalbos autorius buvo daug 
kartų tardomas, atleistas iš darbo, pažemintas 
pareigose ir t.t. Paskutinis vilniečių pasiprieši-
nimas savo krašto lenkinimui įvyko 1967 m. Tų 
metų "Kultūros barai" Nr. 11 atspausdino "pokalbį 
už apskritojo stalo" apie aktualias Vilniaus kraš-
to problemas. Jame dalyvavo istorikas R.Jasas, 
A.Tyla, V.Milius, lituanistas V.Vidugiris, muziejinin-
kas V.Žilėnas, geografas C.Kudaba ir kt.

C.Kudaba pamini, kad "nuolaidžiaujant 
atskiriems asmenims, buvo įsteigtos lenkiškos 
mokyklos ten, kur vietos gyventojai daugumoj 
jų nepageidavo (Dubingiuose, Semeliškėse, 
Kernavėje ir kt.). Jo mintį pratęsė Švenčio-
nių raj. vyk. komiteto pirmininko pavaduotojas 
V.Sauliūnas: "Pokario metais pasireiškusi ten-
dencija steigti mokyklas su dėstomąja lenkų 
kalba, kur jos reikalingos ir kur ne, atnešė žalos. 
Jančiūnuose, - pav., prieš karą buvo lietuviška 
pradžios mokykla, po karo tik keliems tėvams 
panorus, ji buvo perorganizuota į lenkišką".

Z.Žilėnas konstatavo, kad aplenkinto Vil-
niaus krašto kultūra žema dėl to, kad "kas nekal-
bėjo lietuviškai, tas neskaitė nei laikraščių, nei 
knygų... Ir šiandien dar neretai laikoma šeimos 
laime, jei duktė pramoksta siuvėjos amato ar sū-
nus tampa vairuotoju".

A.Tyla iškėlė faktą, kad vilniečiai lenkinami 
per vietos lenkišką spaudą: "Kai kurie laikraščiai 
rengia viktorinas, kuriose galima rasti klausimus 
apie Zeliona Gura, Krokuvą, Varšuvą ir dar daug 
ką, o apie Lietuvą, jos kultūrinį gyvenimą - nie-
ko". Istorikas prikišo, kad Vilniaus krašto rajonai 
nelenktyniauja su lietuviškai kalbančiais rajonais 
(jiems įsakyta lenktyniauti su Baltarusija).

Bendrą Vilniaus kultūrinį lygį konstatavo 
LSSR Knygų prekybos viršininkas B.Vaitkevičius: 
"Lietuvoje per metus vienam gyventojui parduo-
dama knygų už 1,78 rb. (degtinės už 152 rb.), o 
Eišiškėse - tik už 0,56 rb."

"Kultūros barai" žadėjo pratęsti šį aktualų 
pokalbį. Praėjo daugiau kaip aštuoni metai. Vi-
siška tyla. Į lagerį tik po XX Partijos suvažiavi-
mo patekęs ir čia sulenkėjęs kažkoks Gogelis 
parašė skundą į LKP CK. V.Charazovas (II LKP 
sekretorius - tikrasis Lietuvos generalgubernato-
rius) tokio skundo tik ir telaukė ir skubiai ėmėsi 
atitinkamų priemonių "nuskriaustiems" lenkams 
ginti. Labiausiai nukentėjo LSSR Istorijos-Etno-
grafijos muziejaus direktorius V.Žilėnas. Jo kabi-
nete saugumas padarė eilę kratų, o po to atleido 
iš darbo (Muziejaus direktore tapo dar studente 
būdama užverbuota saugumo informatorė, o vė-
liau saugumiečio žmona Agota Jankevičienė).

Lietuvos rusintojai tikino, kad jie nuo-
sekliai vykdo lenininę nacionalinę politiką, 
kuri pripažįsta kiekvienai tautai mokyti savo 
vaikus gimtąja kalba. Tačiau, kodėl šia teise 
negali pasinaudoti 2 mil. TSSS žydų, 1,8 mil. 
vokiečių? Tik už Rusijos federacijos ribų gyveną 
apie 17 mil. rusų turi teisę mokyti savo vaikus 
gimtą ja kalba. Tačiau ne savo respublikose gy-
veną 5,3 mil. ukrainiečių, 1,4 baltarusų, 1,2 mil. 
armėnų, 1 mil. uzbekų, apie 1 mil. kazachų, o 
taip pat apie 160.000 lietuvių šia teise pasi-
naudoti negali. Vien Rusijos Federacijoje apie 
20 mil. nerusų neturi mokyklų gimtą ja kalba. 
Tik Vakarų Ukrainos dalyje yra tautinės moky-
klos. Baltgudijoje dauguma rusiškos mokyklos, 
Ukrainoje ir Baltarusijoje aukštosiose mokyklose 
dėstoma kalba - rusų. Po Stalino mirties - Berijai 
spaudžiant - TSKP CK pasmerkė tokią praktiką. 
Štai kodėl paskutinio gyventojų surašymo metu 
net 13 mil. ne rusų tautybės žmonių savo gimtą ja 
kalba pripažino rusų kalbą.

Kodėl Lietuvos lenkai (teisingiau sulenkėję 
lietuviai) gali savo vaikus mokyti gimtą ja kalba? 
Kodėl ši teisė atimta iš Baltarusijos ir Ukrainos 
lenkų?

1959 m. gyventojų surašymo duomenimis 
TSSS gyveno 1.380.000 lenkų, iš jų Baltarusi-
joje - 539.000, Ukrainoje - 363.000. Tačiau nei 
Baltarusijoje, nei Ukrainoje nebuvo nė vienos 
lenkiškos mokyklos. Tuo tarpu 230.000 sulen-

kėjusių lietuvių tuomet turėjo apie 300 lenkiškų 
mokyklų.

Lietuvoje leidžiami žurnalai ir laikraščiai 
lenkų kalba, kurių tiražas nuolat auga (žr. 
M.Požarskio knygelės p. 53), tuo tarpu Ukrainos 
ir Baltarusijos lenkai neturi nė vieno lenkiško pe-
rijodinio leidinio. Jiems netrukdoma užsisakyti 
spaudą iš Varšuvos, ar nusipirkti kioskuose. Dėl 
šių priežasčių per 11 metų (1959-1970) TSRS 
lenkų sumažėjo 213.000. Iš jų Baltarusijoje - 
156.000, Ukrainoje - 68.000, o Lietuvoje lenkų 
padaugėjo 10.000. Faktiškai ir Lietuvoje lenkai 
sparčiai nutautėjo - surusėjo. Lenkų skaičiaus 
didėjimą Lietuvoje iššaukė jų emigracija iš Bal-
tarusijos (ten lenkais užsirašę, neturi teisės gauti 
metrikų. Atvykę į Lietuvą su baltarusiškais metri-
kais, jie gana lengvai gauna pasus, kuriuose jie 
yra jau lenkai).

Kadangi lenkiškose mokyklose rusų kalbai 
skiriama tiek pat pamokų, kiek ir lenkų (po ketu-
rias), be to, daugelis dalykų dėstoma rusų kalba, 
tai kaip taisyklė, lenkiškų mokyklų vyresnių jų 
klasių mokiniai tarpusavyje kalbasi tik rusiškai. 
Net j Vilniaus Pedagoginį institutą lenkų kalbos 
ir literatūros specialybę, lenkiškų mokyklų ab-
solventai prašosi egzaminatorių leidimo atsakyti 
į klausimus rusiškai, nes lenkų literatūrinės kal-
bos jie nemoka, ką anksčiau minėtame pokal-
byje Švietimo ministerijos skyriaus viršininkas 
A.Mereškevičius buvo pažymėjęs.

Sulenkėję lietuviai, manydami, kad jų vaikai, 
baigę lenkiškas mokyklas, negali tęsti mokslo 
universitetuose, prašo valdžią vietoj lenkiškos 
mokyklos steigti rusiškas (pereiti į lietuviškas 
mokyklas negali, nes nemoka lietuvių kalbos). 
M.Požarskis tvirtina, kad 1953/54 m.m. lenkiško-
se Lietuvos mokyklose mokėsi 27.000 mokslei-
viai, 1970/71 tik 19 tūkst. Jau 1965 m. Švietimo 
ministerijos duomenimis 45% lenkų leido savo 
vaikus į rusiškas mokyklas (Vilniuje šis procen-
tas siekė 50%).

1960 m. viduryje Maskva suruošė keletą 
etnografinių ekspedicijų ištirti kiek surusėjusi 
Lietuva. Tuomet buvo paskelbta įdomių duome-
nų. Pasirodo, kad 50% lenkų susituokę su kitų 
tautybių asmenimis, o lietuvių - 25%.

Lenkaitės mielai išteka už rusų, nes jos 
rusiškai gerai kalba, o lietuviškai nemoka, o be 
to, tam tikros įtakos turi tradicinis lietuvių-lenkų 
antagonizmas, kuris Lietuvon atvykstančių Var-
šuvos patriotų nuolat aštrinamas.

Kaunas prieš Pirmą jį pasaulinį karą nedaug 
mažiau buvo sulenkintas už Vilnių. Per 22 me-
tus jis tapo lietuvišku miestu, o Vilniaus krašto 
kaimai nei kiek nesulietuvėjo palyginus su 1939 
metais.

1939 metais rugsėjo mėn. Raudonajai armi-
jai užėmus lietuvišką Seinų kraštą ir perleidus jį 
Vokietijai, vokiečiai ištrėmė iš ten ne tik lietuvius, 
bet ir rusų sentikius, kurie 1944 metais buvo 
apgyvendinti Vilniaus apylinkėse. Todėl šiame 
Vilniaus krašte kaimuose dažnai išgirsi kalbant 
rusiškai, dažniau negu lenkiškai.

Vilniaus krašto lenkinimas (faktiškai rusini-
mas) ypač sustiprėjo 1975 m. pradžioje, kada į 
daugelį Vilniaus, Trakų, Eišiškių ir Švenčionių 
rajonų aukštuosius partinius ir tarnybinius pos-
tus buvo paskirti slavai. Lenkai, laiką save vilnie-
čiais, neturėdami savo inteligentijos, pasmerkti 
surusėti.

Vilniaus krašto lietuviškumas prieštaravo Rusijos tikslams
A.Stanaitis ir P.Adlys 1973 m. išleistame informaciniame leidinyje „Lietuvos 

TSR gyventojai“ kategoriškai tvirtino, kad lenkais save laiką 7,7% Lietuvos gyven-
tojų (240.000) yra „dėl ilgų amžių trukusios polonizacijos, pamiršę savo kalbą lie-
tuviai“, kurių „tradicijos, papročiai ir pavardės dažnai lietuviškos, o pati jų kalba 
nėra literatūrinė lenkų kalba“. Lenkų kolonistai sudarė nedidelę gyventojų dalį. Po-
kario metais dauguma jų išvyko į Lenkijos liaudies respubliką. Spausdiname SSRS 
okupacijos metu iki 1990 m. išspausdintų tyrinėjimų santrauką.
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Rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko laiškas  
LSSR Ministrų tarybos pirmininkui M.Šumauskui?

Vėliau po II pasauli-
nio karo tos sienos buvo 
dar kartą ištaisytos, pri-
jungiant prie Lietuvos 
TSR kai kurias likusias 
Baltarusijos TSR teritori-
jos ribose lietuvių gyve-
namas vietoves.

2. Vilniaus kraštas 
mūsų laikais kalbos at-
žvilgiu nėra vienalytis. 
Reakcinės katalikų baž-
nyčios įtakoje ir greit 
ištautėjusių Lietuvos feo-
dalų poveikyje lietuviška 
liaudis Vilniaus krašte 
buvo sparčiau lenkina-
ma, negu kitose Lietuvos 
dalyse jau vien todėl, kad 
svarbesnieji lenkinimo 
veiksniai buvo labiausiai 
sukoncentruoti Vilniaus 
mieste. Katalikybė buvo vadinama lenkų tikyba 
ir išganymas žmonėms buvo peršamas tik per 
lenkų kalbą. Gi lietuvių kalba buvo vadinama 
„pagoniška“ arba „chlopų“ kalba.

3. Ši reakcinė Vilniaus krašto liaudies lenkini-
mo politika buvo varoma šimtmečiais. Jos rezul-
tate vietomis daugiau nutautėjusi liaudis pakeitė 
gimtą ją lietuvių kalbą žargonu, kuris, palaikyda-
mas daugelį lietuvių kalbos bruožų, įsisavino ne-
mažą kiekį atėjusių į kaimą iš bažnyčios ir dvaro 
iškraipytų lenkiškų žodžių. Tuos kalbančius šituo 
žargonu žmones, arba, kaip jie patys sakydavo, 
kalbančius „po prostemu“ tuteišus žmones lenkų 
dvarininkija ir bažnyčia istorijos bėgyje stengėsi 
vis stipriau imti savo įtakon.

Naujaisiais laikais, būtent tuo laikotarpiu, kai 
Vilniaus .kraštas buvo buržuazinės Lenkijos val-
džioje, lenkinimas per bažnyčią tapo sustiprintas 
lenkinimu per mokyklą. Kad lenkų reakcionieriai 
turėjo intereso brukti toms katalikų bažnyčios au-
koms lenkų kalbą, tai visai suprantama, lenkų kal-
ba buvo jų įtakos Vilniaus krašto liaudyje sustipri-
nimo priemonė, bet kieno interesuose tolimesnis 
lietuvių lenkinimas tarybinėje santvarkoje?

Jei tarybinėje santvarkoje katalikų bažnyčia 
negali toliau tęsti savo lenkinimo akcijos Vilniaus 
krašte tokiu pat intensyvumu, kaip anksčiau, tai 
kodėl katalikų bažnyčios vietoje Vilniaus krašto 
lenkinimo darbe turi stoti tarybinė mokykla?

4. Mes galėtume suprasti tokią padėtį, jei tas 
Vilniaus krašto liaudies lenkinimas eitų ne Lietu-
vos TSR teritorijoje, o Lenkijoje. Jei Lenkijos ribo-
se atsirastų tokia teritorija, kurios gyventojai kalba 
kokiu tai žargonu, neturinčiu jokių šansų virsti 
literatūrine kalba, tai Lenkijos Vyriausybė, žino-
ma, nesivaržytų primesti tuo žargonu kalbantiems 
žmonėms lenkiškas mokyklas. Jau vien techniš-
kas patogumas skleisti švietimą Lenkijos teritorijo-
je lenkų kalba žymioje dalyje pateisintų jos akciją.

Tokio pateisinimo, žinoma, neturi Lietuvos 
TSR švietimo organai, kurie kalbantiems tokiu 

žargonu žmonėms steigia ne lietuviškas, o len-
kiškas mokyklas vien todėl, kad to reikalauja ka-
talikų bažnyčios ir lenkų dvarininkų pastangomis 
susidariusi tradicija.

5. Gyventojų kalbos atžvilgiu tokia pat pa-
dėtis, kaip Vilniaus krašte, yra ir kaimyninėse 
Baltarusijos TSR rajonuose, tačiau Baltarusijos 
TSR Vyriausybė ten lenkiškų mokyklų nesteigė. 
Katalikų bažnyčios ir lenką feodalų darbui tenai 
iš karto buvo padarytas galas.

6. Mums gali pasakyti, kad Vilniaus krašto 
mokyklose su lenką dėstomąja kalba dėstoma 
ir lietuvių kalba, bet yra visiems žinomas faktas, 
kad lietuvių kalbos dėstymas tose mokyklose yra 
grynai formalus dalykas. Tų mokyklų paskirtis ir 
mokytojų ir mokinių yra suprasta tokiu būdu, kad 
jie lietuvių kalbos dėstymą tose mokyklose trak-
tuoja, kaip gryną formalybę ir fikciją.

7. Jei vienu ar kitu atveju Švietimo ministeri-
ja, pateisindama įkūrimą mokyklos su dėstomą-
ja lenkų kalba remiasi neva besimokančių moky-
kloje vaikų tėvų išreikšta valia, tai mes drįstame 
tvirtinti, kad tie valios pareiškimai daugumoje 
atsitikimų yra tų pačių reakcinių veiksnių pada-
ras, kurie per amžius ieškojo priemonių išlaikyti 
Vilniaus krašto liaudį bažnyčios ir dvarininkų pri-
klausomybėje.

8. Ryšium su įsteigimu Vilniaus krašte la-
bai trumpu laiku kelių šimtų mokyklų su lenkų 
dėstomąja kalba plačiai minima pil. Vidmondo ir 
Vyšniauskaitės pavardės. Jeigu Lietuvos visuo-
menė teisingai suprato jų rolę Vilniaus krašto 
lenkinimo akcijoje, tai tenka konstatuoti, kad kie-
kvienu atveju jie yra veikę ne Lietuvos liaudies 
interesuose.

Imdami visa tai dėmesin, mes, žemiau 
pasirašiusieji, prašome Partiją ir Vyriausybę 
apsvarstyti susidariusią padėtį Vilniaus krašto 
švietimo darbe ir kuo skubiausiu laiku atitaisyti 
daromą Vilniaus krašto liaudžiai ir mūsų tarybi-
nei respublikai didelę skriaudą.

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS 
PIRMININKUI drg. M. ŠUMAUSKUI

Toje Lietuvos TSR dalyje, kuri pas mus 
paprastai vadinama Vilniaus kraštu, pastaruo-
ju laiku pastebimi reiškiniai, kurie kelia nerimo 
Lietuvos tarybinėje visuomenėje.

Nežiūrint į lenkiškai kalbančių gyventojų 
skaičiaus žymų sumažėjimą Lietuvoje dėl ne-
seniai įvykusio gyventojų persikėlimo Lenkijos 
teritorijon, lenkiškų mokyklų skaičius Vilniaus 
krašte smarkiai padidėjo. Kalbama, kad Vilniaus 
krašte įsteigta daugiau kaip pusketvirto šimto 
lenkiškų mokyklų.

Dėl tokio didelio lenkiškų mokyklų skai-
čiaus. kūrimo susidarė padėtis, kad  Naujos 
Vilnios, Valkininkų, Trakų, Eišiškių, Varėnos ir 
kituose rajonuose tenka dažnai pastebėti, kad 
tų rajonų mokyklose su dėstomąja lenkų kalba 
vaikai pertraukų metu ir laisvalaikiais kalba tarp 
savęs ne lenkų kalba. Kitaip sakant, tų vaikų 
namų kalba yra ne lenkų kalba.

Noromis nenoromis kyla klausimas, kodėl 
nelenkiškai namie kalbantiems per prievartą 
brukama mokyklose lenkų kalba, kitaip sakant, 
kodėl Vilniaus krašte, Lietuvos TSR teritorijoje, 
vykdomas priaugančios kartos lenkinimas.

Be to, tenka pastebėti, kad Vilniaus krašte 
yra visa eilė vietovių, pavyzdžiui, Eišiškių rajono 
Kalesninkų, Naujatrakio ir kituose kaimuose, kur 
lenkų buržuazinės valdžios šeimininkavimo metu 
čia dar veikė mokyklos su lietuvių dėstomąja kal-
ba ir lietuviškos bibliotekos. Šiandien ten lietuviš-
kos mokyklos yra pakeistos lenkiškomis, kuriose 
vaikams skiepijama mintis, kad jie yra lenkai.

Lietuvos TSR piliečiai, kurie laiko save 
lietuviais, bet kai kuriose vietovėse nesudaro 
kompaktiškos lietuviškai kalbančių gyvento-
jų masės, pakeitus ten lietuviškas mokyklas 
lenkiškomis, palikti be lietuviškų mokyklų. Jie 
yra priversti arba leisti savo vaikus į lenkiškas 
mokyklas ir tokiu būdu sąmoningai sutikti su 
jų vaikų lenkinimu arba sutikti su tuo, kad lie-
tuviškumo išlaikymas Lietuvos TSR teritorijoje 
surištas su tam tikrais kartais dideliais nepato-
gumais, pavyzdžiui, su vežiojimu vaikų keliolika 
kilometrų į veikiančias ten mokyklas su dėsto-
mąja lietuvių kalba.

Kokiu būdu tokia padėtis susidarė? Kas yra 
atsakingas už tokią mokyklų padėtį Vilniaus 
krašte?

Mes esame įsitikinę, kad šitokia padėtis 
jokiu būdu nesiderina su tais principais, kuriais 
vadovaujasi Partija ir Vyriausybė švietimo reika-
luose.

1. Einant istorijos duomenimis Vilniaus kraš-
tas, kuris sudarė rytinę dalį vadinamos Lituania 
propria, nuo senovės laikų buvo gyvenamas 
lietuvių (žiūr. Jakubovskis. Tautybių Santykiai 
Lietuvoje prieš Liublino uniją. 1921 m. 5 pusl.)

Nustatant Lietuvos rytinę sieną 1939 metais 
vadovautasi ne kokiais nors iš oro pagautais 
duomenimis, o etnografiniu Vilniaus krašto cha-
rakteriu.

Spausdiname Antano Vienuolio su kitais SSRS okupuotos Lietuvos šviesuoliais rašytą laišką M.Šumauskui. Laiškas 
buvo pakartotas 1957 m. pavasarį tuometinėje LSSR Aukščiausios Tarybos sesijoje ir siųstas KP sekretoriui A.Sniečkui.

Lenkijos teroras okupuotame Viniuje.. Okupantai iškrausto lietuvius 
moksleivius iš bandrabučio. 1926 m. Nuotrauka iš knygos „Lietuvos 
istorija pagal dailininką A.R.Šakalį“
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 Kaip ir gerai, įstatyminis pagrindas Vyčiui atsirasti Lukiš-
kių aikštėje yra, bet kas toliau. Mąstant pragmatiškai  viskas 
aišku, Seimo priimtus įstatymus turi įgyvendinti jo patvirtinta 
Vyriausybė. Deja, prisimenant buvusių vyriausybių sprendimus 
organizuojant jau dešimtimis skaičiuojamus konkursus, pagrindo 
optimizmui beveik nelieka. Juk ir po paskutinio konkurso – vadi-
namų ,,kūrybinių dirbtuvių“, taip ir nėra aišku kas laimėjo, ar tai 
aplamai įgyvendinama, nes nėra jokio konkretaus projekto, jokių 
oficialių derinimų, tik kažkokia vizija, kuri per dvejus metus ne-
įgavo jokio oficialaus pagrindo.

Įvertinus visas šias aplinkybes  tampa aišku, jog valstybinės 
institucijos savo veiksmais sukūrė tokią padėtį, kad memorialo 
su Vyčiu įgyvendinimas valstybės lėšomis tampa neįsivaizduoja-
mas. Šiai dienai vienintelis realus šios problemos sprendimo ke-
lias – viską atiduoti į visuomeninių organizacijų, atstovaujančių 
patriotiškai nusiteikusiems Lietuvos piliečiams rankas, aišku į 
procesą įtraukiant ir valstybines institucijas.

Kaip vienas iš šio projekto koordinatorių galėtų būti paramos 
ir labdaros fondas „Vytis su memorialu laisvės kovotojams“. Jo 
steigėjai ir valdybos nariai yra būtent visuomeninių – patrioti-
nių organizacijų nariai, bei vadovai. Tai: Jonas Burokas, Angelė 
Jakavonytė, Laimas Dieninis, Deivydas Rimkevičius, Vidman-
tas Žilius, Ernestas Subačius, Gvidas Rutkauskas, Vidmantas 
Samys, kunigas Robertas Grigas, Saulius Černa, fondo valdybos 
narys Robertas Gabulas  ir aš, Kęstutis Akelaitis.

Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai įgyvendinant šį projektą.
Visų pirma reikėtų prisiminti 2016 metus. Padėtis buvo panaši 
į šiandieninę. Nors artėjo 2018-ieji, Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo metai, valstybinės institucijos ne-
siėmė jokios iniciatyvos dėl Vyčio su memorialu pastatymo Lu-
kiškių aikštėje, motyvuodamos kliūtimis, susijusiomis su prieš 
tai buvusių konkursų juridinėmis problemomis.

Tuomet iniciatyvos ėmėsi šiai idėjai neabejingi Lietuvos pi-
liečiai, bei juos palaikančios visuomeninės organizacijos. Kartu 
su Lietuvos Architektų sąjunga buvo paskelbtas ,,Valstybės sim-
bolio Vyčio geriausio skulptūrinio modelio konkursas“, kuriame 
dalyvavo daugelis garsių Lietuvos skulptorių: 

R.Kvintas, S.Žirgulis, A.Bosas, A.Sakalauskas, T.Gutauskas, 
L.Pivoriūnas, G.Umbrasas, A.Vaura ir kiti, iš viso 13 dalyvių.

Darbus vertino autoritetinga komisija iš 15 narių: Algirdas Že-
brauskas, Antanas Žukauskas, Rimantas Dichavičius, Mindaugas 
Pakalnis, Marija Nijolė Tumėnienė, Saulius Misevičius, Alfredas 
Bumblauskas, Jonas Burokas, Saulius Pamerneckis, Edmundas 
Rimša, Kasparas Genzbigelis, Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Česlovas Jezerskas, Evelina Karalevičienė, Leonas Strioga.

Konkursio nugalėtojais buvo pripažinti šie darbai:
1. Arūnas Sakalaus-

kas „Laisvės karys“, 2. 
Gitenis Umbrasas ,,Bal-
tai“, 3. Stasys Žirgulis 
,,Šviesą nešantis“.

Po konkurso rezul-
tatų paskelbimo, su tuo-
metine A.Butkevičiaus 
vadovaujama vyriausy-

Kęstutis Akelaitis,
architektas
Baigiasi 2020-ieji metai, jų 

pabaigoje minime reikšmingą 
datą – LLKS (Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjungos) 80-sias 
įkūrimo metines. Tai viena 
iš pagrindinių organizacijų, 
kovojusi už Lietuvos laisvę, 
kurios nariai svariai prisidė-
jo, kad šiandien visi galime 
džiaugtis gyvendami laisvoje, 
nepriklausomoje Lietuvoje. 

Šaunus jubiliejus, atrodytų belieka tik švęsti, bet ar tikrai vis-
kas taip gražu. Manau, kad dar liko nemažai darbų, kur tikrai 
reikės šios sąjungos narių pajėgumų, kad juos įgyvendintume. 
Vienas iš tų darbų – memorialo laisvės kovotojams su Vyčiu pa-
statymas Lukiškių aikštėje, Vilniuje.

Aš, kaip architektas, LLKS narys, Lukiškių aikštės projekto va-
dovas, memorialo laisvės kovotojams su valstybės simboliu,,Vyčiu“ 
projekto bendraautorius, paramos ir labdaros fondo „Vytis su me-
morialu laisvės kovotojams“ vienas iš vadovų, norėčiau išsakyti 
savo nuomonę ir pasiūlymus, kaip galima būtų išspręsti  daugelį 
metų besitęsiantį ginčą dėl Vyčio Lukiškių aikštėje. 

Ši tema yra gal kai kam jau ir atsibodusi, bet manau daugeliui 
žmonių Lietuvoje ji yra be galo skausminga. Aš kalbu apie tuos 
dar likusius gyvus tikruosius kovotojus už Lietuvos laisvę, apie 
jau išėjusių anapilin dešimčių tūkstančių kovotojų artimuosius ir 
gimines. Juk atkūrus nepriklausomybę tur būt niekas net nebūtų 
suabejojąs, kad kur jau kur, bet Lukiškių aikštėje, Vilniuje, ten 
kur visą sovietmetį stovėjo Sovietų sąjungos ideologo Lenino pa-
minklas, turi atsirasti Lietuvos laisvės kovas pagerbiantis memo-
rialas su valstybės simboliu Vyčiu.

Deja, kol kas Vyčio aikštėje nėra. Artėja 2021 metai, prasidės 
visai šaliai svarbių datų minėjimai: sausio 13, vasario 16, kovo 11 
ir dar daug kitų. Ir vėl visi matysim kasmet pasikartojantį spekta-
klį, kuomet šiomis progomis iš aukštų tribūnų bus kalbama apie 
pagarbą kovojusiems už Lietuvos laisvę, keli iš gyvųjų bus ap-
dovanoti per oficialius renginius, jiems užsiminus apie Vytį bus 
mandagiai paplota, bet deja  tuo viskas ir  pasibaigs, iki sekančių 
metų švenčių. O tuo tarpu Lukiškių aikštėje, toje vietoje kur tu-
rėtų būti memorialas, bus statomi pramoginiai įrenginiai, pilami 
pliažai ir toliau tyčiojamasi iš laisvės kovotojų atminimo.

Tai ,,juodasis“ – liūdnasis scenarijus, bet gali būti ir kitas – 
viltingai džiugus, kuomet jau kitais metais į Lukiškių aikštę ga-
lėtų atskrieti Vytis ir tapti visų Lietuvai reikšmingų švenčių datų 
svarbiausiu akcentu. Pagrindo optimizmui yra, nes praėjusios 
kadencijos Seimas priėmė mano manymu vieną iš svarbiausių 
įstatymų, savo sprendimu įteisino Lukiškių aikštę kaip pagrin-
dinę šalies reprezentacinę aikštę su Vyčio monumentu ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę memorialu. Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda šį įstatymą pasirašė.

Vytis Lukiškių aikštėje Vilniuje – miražas ar tikrovė?
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VARPO prierašas

be buvo susitarta dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Vyčio skulp-
tūros pastatymą Lukiškių aikštėje. Deja, po Seimo rinkimų atėjus 
naujai vyriausybei, bendradarbiavimas nutrūko, o pirmos vietos nu-
galėtojo skulptoriaus A.Sakalausko ,,Laisvės karys“ išjojo į Kauną. 

Taip iki šiol Vyčio Lukiškių aikštėje nėra, bet yra įstatymas dėl 
Vyčio ir po konkurso neįgyvendinti antros ir trečios vietos Vyčio 
skulptūrų modeliai, kurie buvo įvertinti labai panašiais balais. Beje 
po Seimo priimto įstatymo buvusi Vyriausybė galimybę Lukiškių 
aikštėje pastatyti vieną iš Vyčio konkurso prizininkų skulptūros 
modelių įvardino kaip realią.

Mūsų fondo siūlymas būtų toks. Tam , kad apsispręsume kuris 
iš šių skulptūrinių modelių tinkamiausias stovėti Lukiškių aikštėje 
reiktų paskelbti visuomeninę apklausą, kad savo nuomonę išsakytų 

Arūnas Sakalauskas „Laisvės karys“ Gitenis Umbrasas ,,Baltai“

Stasys Žirgulis ,,Šviesą nešantis“.

dauguma Lietuvos piliečių. Jų balsas būtų lemia-
mas nusprendžiant, kuri Vyčio skulptūra stovės 
Lukiškių aikštėje.

O visiems pritariantiems šiems Fondo pla-
nams noriu pranešti, kad jau dabar galima prisi-
dėti prie šio kilnaus projekto įgyvendinimo au-
kojant į fondo sąskaitą: 
Labdaros ir paramos fondas  
„Vytis su memorialu laisvės kovotojams“,  
įm.k. 305581644, Kalvarijų g. 1, Vilnius,  
A/s Nr. LT317044090100785497, AB SEB bankas.

Lėšų reikia jau šiandien, norint tęsti teisinę 
kovą dėl buvusių ,,kūrybinių dirbtuvių“ sprendimų, taip pat norint 
užbaigti memorialo apdailos darbus vadinamąjame ,,Šimtmečio“ 
rate, bei ,,Tūkstantmečio“ juostoje, kur bus surašyti visi svarbiausi 
įvykiai, susiją su kovomis už Lietuvos laisvę. Šiems darbams visi 
reikalingi projektai yra suderinti, trūksta tik lėšų.

Visa informacija apie aukotojus, bei gautų lėšų panaudojimą 
bus viešai skelbiama svetainėje llks.lt.

Belieka tikėtis kad ir naujoji Vyriausybė, bei naujoji Seimo dau-
guma, visuomet deklaravusi pagarbą laisvės kovotojams, pritars 
šiems planams ir gal būt prisidės prie jų įgyvendinimo.

Būkime optimistais, bet nepamirškime kad kova už laisvę turi 
savo kainą. Jeigu kovosime ir tikėsime pergale, Vytis tikrai atskries 
į Lukiškių aikštę.

Šioje archyvinėje nuotraukoje – Lukiškių aikštės 
raidos laikotarpis – sovietinis periodas. Tokį vaizdą 
aikštė turėjo įgyti 1948–1950 m., po tuomečio Vilniaus 
m. vyriausiojo architekto V.Mikučianio suprojektuotos 
rekonstrukcijos. Paminklo Leninui statyba buvo sieja-
ma su svarbia politine data – sovietų valdžios Lietuvoje 
10-mečio paminėjimu. Ją siūlyta statyti ir Katedros aikš-
tėje. Skulptūrą sukurė skulptorius N.Tomskis. Pasiūlyta 
kartotinėLenino stovyla, atlikusi po paminklų pastatymo 
Rusijoje“. Taip Lukiškių aikštėje buvo sukurta viena iš 
svarbiausių sovietų ideologinių erdvių Vilniaus mieste.

Tai tipiškas rusiškasis „socialistinio realizmo“ archi-
tektūros pavyzdys, kai atsilikusi SSRS statybų pramonė 
leido sau tokius kremlinės architektūros statinius įkišti 
Varšuvoje, Rygoje, „mokslininkų“ namas Goštauto g. 
Buvo ruoštasi nugriauti Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčią ir jos vietoje pastatyti administracinį pastatą. 
Šios minties LSSR vadovai neatsisakė, kai po 1970 m. 
rengė naują konkursą administracinių pastatų komplek-
sų statybas aplink Lukiškių a. (nugriauti „Montvilos ko-
loniją“, nugriauti Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, 
gyvenamuosius pastatus dab. Vasario 16-sios g.).

Apie Lukiškių a. LSSR valdytojų kėslus pertvarkyti 
griaunant bus rašoma kituose VARPO numeriuose. 

Dail. Gediminas RuzgysLSSR Ministrų Tarybos rūmų projektas – užnugaryje Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. arch. V. Afanasjevas

Kaip surusinti-susovietinti Vilnių
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