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Nepriklausoma Lietuva!

Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios
Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti
laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos
valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie
Europos organizavimo naujais pagrindais.
Žiauraus bolševiku˛ teroro iškankinta lietuviu˛
tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais
vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Tautos, kurios pasiduoda-išnyksta!

1941 m. birželio 22-28 d.-Tautos Sukilimo dienos
1941 m. birželio 14 d.-1-mo masinio trėmimo diena
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2021 m. birželio mėn. sukaktys
Birželio 3-ioji – Sąjūdžio diena
Prieš 125 metus, kai 1916 06 04, Mikaliuose gimė inžinierius Jonas
Suveizdis-Suvis. Mirė 1981 01 25 JAV
Prieš 100 metų, 1921 06 04 gimė Bronė Liktoraitė-Elertienė – aktorė, muziejininkė, istorikė, pedagogė. Mirė 2007 07 26
Birželio 6-oji – Tėvo diena
Prieš 85 metus, 1936 06 08 gimė Juozas Aputis – prozininkas, vertėjas, redaktorius. Mirė 2010 02 28
Prieš 150 metų, kai 1871 06 10 Rinkuškiuose gimė veterinaras,
mokslinių straipsnių autorius Petras Nastopka. Mirė 1949 03 14 Biržuose
Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena.
Prieš 80 metų,, 1941 m. birželio 14 d., prasidėjo pirmasis masinis
Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių).
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena
Prieš 70 metų, 1951 06 16, Šakių r. Meškeliūnų k. žuvo Tauro apygardos Visuomeninės dalies viršininkas Pranas Runas-Daugirdas.
Prieš 590 metų, 1431 06 19 pasirašyta Skirsnemunės sutartis,
tarp Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Švitrigailos, Vokiečių ordino Didžiojo
magistro Pauliaus Rusdorfo ir Livonijos magistro Cisės fon Rutenbergo
sutartis. Iki sutarties sudarymo labai pablogėjo LDK ir Lenkijos santykiai,
Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas kovojo su Lenkų ponų siekiais,
stiprino LDK savarankiškumą. Lenkija spartino pasirengimus karui
ir nepraleido į Lietuvą Šventosios Romos Imperatoriaus Zigmanto
I pasiuntinių, kurie vežė Vytautui Karaliaus karūną. Vytautas įsakė
parengti gynybai Lietuvos pasienio su Lenkija pilis ir miestus. 1430
m. jis siūlė Pauliui Rusdorfui susitikti Jurbarke arba Skirsnemunėje.
Aktu pasižadėta visomis jėgomis teikti savitarpio pagalbą užpuolimo
atveju, pradėti karą tik susitarus palikti Melno taikos sutarties (1422)
nustatytas LDK ir Vokiečių ordino sienas. Sutartimi Švitrigaila norėjo
įsigyti sąjungininkų prieš Lenkiją, kurios ponai nepripažino jo išrinkimo
Didžiuoju Kunigaikščiu ir stengėsi paversti LDK labiau priklausomą nuo
jos. 1431 vasarą Lenkijos kariuomenė netikėtai įsiveržė į LDK žemes
Podolėje ir Voluinėje. Vokiečių ordinas Lenkijai paskelbė karą ir įsiveržė į
jos vakarines sritis. LDK padėjo ir Moldavija. Sutartis nustojo galioti 1432
m. Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui sudarius su
Lenkija Gardino sutartį.
Prieš 80 metų, 1941 06 22, prasidėjo Vokietijos ir SSRS karas ir
Vokietijos okupacija Lietuvoje.
Prieš 80 metų, 1941 06 22–28, vyko Tautos Sukilimas.
Birželio 22-oji – Vasaros saulėgrąža
Prieš 115 metų, 1906 06 23 gimė Antanas Vaičiulaitis – prozininkas,
literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius. Mirė 1992 07 22
Prieš 80 metų, 1941 06 23 gimė Audronė Kaukienė – kalbininkė,
Klaipėdos krašto visuomenės veikėja. Mirė 2017 10 03
Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena
Birželio 24-oji – Joninės
Prieš 80 metų, 1941 06 24–26, vyko masinės civilių Lietuvos
gyventojų žudynės (naktį iš birželio 24-osios į 25 d. Rainių miškelyje
sadistiškai nukankinti 75 Telšių kalėjimo kaliniai; birželio 25 d. prie Pa-

nevėžio cukraus fabriko nužudyta 19 politinių kalinių; naktį iš birželio
25-osios į 26 d. Panevėžyje sadistiškai nukankinti septyni medikai;
birželio 26 d. Pravieniškių lageryje nužudyta 230 kalinių, kalėjimo
prižiūrėtojai ir jų šeimų nariai. Bėgantys NKVD‘ė, komunistiniai aktyvistai ir raudonarmiečiai pirmosiomis karo dienomis nužudė apie
1100. Lietuvos gyventojų.
Prieš 80 metų, 1941 06 24, Minsko (Gudija, SSRS) kalėjime sušaudytas Lietuvos kariuomenės pulkininkas, kriminalinės policijos valdybos direktorius, buvęs vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika.
Prieš 85 metus, kai 1936 06 24 Natiškiuose gimė dainininkas, muzikos pedagogas Jonas Girijotas. Mirė 2016 11 09 Vilniuje
Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 26 d., Polocko r. (Gudija, SSRS) prie
Bigosovo geležinkelio stoties sušaudytas Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras, Steigiamojo Seimo narys, Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus krašte
Kazys Bizauskas.
Prieš 80 metų, 1941 06 26–27, įvykdytos masinės politinių kalinių,
tarp kurių buvo ir lietuvių, žudynės Červenėje (Gudija, SSRS). Jose sušaudytas, Lietuvos karo atašė Čekoslovakijoje ir Baltijos valstybėse, buvęs
krašto apsaugos ministras Balys Giedraitis.
Prieš 85 metus, kai 1936 06 11 Juodeliuose gimė chirurgas, ilgametis Biržų centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas Antanas Mykolas
Dauguvietis. Biržų r. garbės pilietis. Mirė 1995 11 25 Biržuose.
Prieš 110 metų,, kai 1911 06 12 Nemunėlio Radviliškyje gimė kunigas pranciškonas Julius Ramanauskas. Mirė 1987 10 01 Niujorke.
Prieš 125 metus, kai 1896 06 19 Lyglaukiuose gimė mokytojas,
visuomenės veikėjas Konstantinas Kregždė. Mirė 1947 03 26 Kaune.
Prieš 150 metų, kai 1881 06 20 Rinkuškiuose gimė, Lietuvos kariuomenės generolas Stasys Nastopka. Mirė 1939 10 19 Biržuose.
Prieš 95 metus, kai 1926 06 27 Biržuose gimė pedagogė, literatė
Aldona Genovaitė Karaliūtė-Černiauskienė. Mirė 2014 09 19 Biržuose.
Prieš 125 metus, kai 1896 06 29 Juodeišiuose gimė agronomas,
publicistas, vertėjas Juozas Valiūnas. Mirė 1994 02 17 d. Bostone, JAV.
Prieš 90 metų, 1931 m. birželio 14 d. gimė pedagogė, literatė, poetė Teresė Rubšytė-Ūksienė. Vaikams išleido eilėraščių rinkinius Kiškio
kopūstai, Dvi pelytės, Dvi sesytės žemuogytės, Paspirtukas, Grybų lietus,
Varlių koncertas, Svečiuose pas voveraites, Raini, škac..
Prieš 90 metų, 1931 m. birželio 27 d. gimė bibliotekininkystės pedagogė, knygotyrininkė, Genovaitė Raguotienė.
Prieš 80 metų, 1941 06 17 gimė Genovaitė Gokaitė-Maironienė –
muzikologė, dirigentė Mirė 2000 01 22
Prieš 110 metų, 1911 06 30 gimė Česlovas Milošas – lietuvių kilmės
lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas. Mirė 2004 08 14
Prieš 110 metų, kai Krekenavos apylinkėje 1911 06 24 gimė Jonas Klimašauskas, literatas, tapytojas, liaudies meistras. Mirė 1980 10 17
Ukmergėje
Prieš 140 metų, 1881 06 13 Vaivadiškiuose Jonavos r. gimė pedagogas, publicistas, prozininkas Jonas Ilgūnas. 1933–1935 m. redagavo
laikraštį „Laisvoji mintis“, aktyviai dalyvavo laisvamanių veikloje. Parašė vadovėlių, romaną, antireliginių brošiūrų, straipsnių. . Mirė 1956 05 28 Kaune.
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Žuvusiems partizanams

Vincas Mykolaitis-Putinas
(1893-1967)
***
Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, karstai, colūnai ir neštuvai,
Kaip juodas debesys, pakibo ties kapais.
Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad,
Ir graudūs Requiem, ir aitrūs smilkalai.
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat,
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!
Iš prievartos ir melo, apgaulės ir smurto
Pakėlę į saulę žvilgančius sparnus
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto,
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.
Jūs kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos,
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes,
O štai sudaužę pančius, drąsiasparnių pulkas
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs.
Gili plati duobė tarp kapų ir kryžių, –
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio,
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę,
Per amžius žadintut kovos narsingą galią.
1941 06 29

Šančiuose, Kaune sukilėliams dalinami ginklai

TAS LAISVĖS NEVERTAS, KAS NEGINA JOS!

1941 m. birželio 23 d. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje pradėjo gausti Laisvės
Varpas, prie Nežinomo kareivio kapo susirinkusi minia meldėsi, giedojo giesmes,
Tautos himną. Kovos su sovietiniais grobikais tęsėsi birželį visoje Lietuvoje.

1941 metų birželio 23 dienos
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DEKLARACIJA

Prisimintina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, spaudžiamas holokausto industrijos vystytojų, paveiktas zurofų, slavinų ar vizantalių, vietinių kremliagalvių,
komunistinių išgamų palikuonių, stribvaikių ir revanšistinės šunaujos piktų balsų,
susvyravo, atšaukė 2000 m. spalį priimtą įstatymo projektą, pripažįstantį tuometinės Laikinosios Vyriausybės statusą, jos 1941 m. birželio 23 d. paskelbtą
nepriklausomybės atkūrimo Deklaraciją. Gaila, kad ir mūsų mokyklose kai kurie
mokytojai, apsvaiginti iškreiptų zurufiškų svaičiojimų, žydų žudymą priskiria Birželio sukilėliams, nesuvokdami sukilimo turinio, jo tikslų. Žinoma, kad kilus karui
ir Raudonąjai armijai, puolamai lietuvių sukilėlių, bėgant, tarpuvaldžio metu buvo persekiojami kolaborantai, enkavėdistiniai budeliai, komunistiniai aktyvistai, buvo keršijama už tūkstančius ištremtų, nukankintų lietuvių ir Lietuvos
piliečių. Veiksmus be teismo smerkė Lietuvos Laikinoji Vyriausybė, sukilėlių vadovybė. Juk žydų naikinimas – buvo
nacių politika. Vermachtas bei zonderkomandos tą patį darė ir kituose užgrobtuose kraštuose. Jau pačiomis pirmomis
karo dienomis atvykęs į Kauną SS generolas sudarė žydų naikinimo planus, nesėkmingai stengėsi sukurstyti žydų
pogromus, įsteigė Kaune Vilijampolėje žydų getą.
Šia tema įdomių minčių spaudoje yra pateikę Irena Tumavičiūtė, fotografijos ekspertas Stanislovas Žvirgždas,
dr. Augustinas Idzelis, dr. Algimantas Lebionka, Valdas Striužas ir kiti sąžiningai tyrinėję to laikotarpio istorinius
faktus, paneigę lietuvių tautai primetamus svetimųjų vykdytus nusikaltimus, įrodę lietuvių tautos juodinimo mąstus.
O kinkadrebiai pritaria, talkina svetimųjų primestam susidorojimui su Seimo akademinnės etikos kontrolieriumi Virgilijumi Sadausku, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku dr. Valdu Rakučiu, LGGRTC
generaliniu direktoriumi prof. dr. Adu Jakubausku – kiek dar nežinome...
VARPAS

OKUPACIJA ar ANEKSIJA ar OKUPACIJA ar ANEKSIJA ar OKUPACIJA ar ANEKSIJA

Skirkime paprastus dalykus: OKUPACIJA – tai laikinas prievartinis kitos valstybės teritorijos užėmimas.
ANEKSIJA – tai kitos valstybės teritorijos įjungimas į savo valstybę. Taigi ir Lietuvos įjungimas į Rusijos imperiją
1795 m. – ANEKSIJA. Lietuvos dalies su Vilniumi užgrobimas 1920 m. spalio 8 d. buvo Lenkijos – OKUPACIJA,
o 1922 – 1939 laikotarpis – ANEKSIJA. 1940 m. Lietuvos įjungimas į SSRS buvo ANEKSIJA. 1941 – 1944 turėjome
Vokietijos OKUPACIJĄ, nes Lietuva (dalis Ostland‘o) tada nebuvo tapusi Vokietijos III Reicho dalimi. Taigi terminus
reikia naudoti teisingai, nors nuo tų žodžių Lietuvai nebuvo geriau, buvo vienodai labai blogai.
VARPAS
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RENGINIAI
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1941

2021 m. birželio 23 d. Kazlų Rūdos geležinkelio stotyje bus pakabinta
ir atidengta atminimo lenta žuvusiems kazlųrūdiškiams sukilėliams.
2021 m. birželio 29 d. Molėtų r. Joniškyje ant paminklo bus atidengtas
Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo ženklas, sukilėliams, kurie iš
okupantų atėmę tanką apgynė miestelį nuo puolančios SSRS armijos.
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Pilypas Narutis prisimena 1941-ųjų birželį... (1)

Liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje vykstant XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui, šį kartą jungtiniam renginiui
kartu su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu, malonu prisiminti
prieš tai Čikagoje 2008 m. lapkričio 25 – gruodžio 1 d. vykusį
XIV Simpoziumą. Tada Lietuvos
mokslininkų laikraščio „Mokslo
Lietuva“ atstovui pavyko susitikti
ir pakalbinti Pilypą NARUTĮ (ŽUKAUSKĄ), 1941 m. Birželio sukilimo Lietuvoje vieną iš vadovų.
Su P.Naručiu teko susipažinti dar
1997 m. Čikagoje vykusio X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo metu, kai ugningą,
nepamirštamą pranešimą apie
1941 m. Birželio Sukilimą skaitė istorikas Jonas Dainauskas,
simpoziumo metu veikė turininga
Sukilimui skirta paroda.
Tada kiek daugiau teko pabendrauti ir su vienu to simpoziumo organizatoriumi P.Naručiu.
Jis lydėjo simpoziume dalyvavusius Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorius į Šiaurės Ilinojaus
universitetą, kur Inžinerijos ir
inžinerijos technologijų dekanu
tuo metu buvo prof. Romualdas
Kašuba. Toje išvykoje lankėmės
taip pat Ilinojaus valstijos „Fermilab“ greitintuve, pavadintame
Enriko Fermi vardu.
Išvykoje su šia grupele įspūdžių buvo tiek daug, o programa
tokia įtempta, kad su mus lydėStudentijos vaidmuo
Birželio Sukilime
Gediminas Zemlickas (Mokslo Lietuva).
Gerbiamasis Pilypai Naruti, simpoziumo programoje žiūrėjome numatytą dokumentinį
filmą, skirtą Birželio Sukilimui, jo kadruose
šmėkštelėjote ir Jūs. Kokį jausmą patyrėte
tuos kadrus matydamas?

Gimė Piatigorske, Rusijoje
1920 m. gegužės 26 d. Tais pačiais metais su tėvais grįžo į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1933 m. įstojo į ateitininkų
organizaciją. Nuo 1938 m. VDU
Technikos fakultete studijavo
elektrotechniką, dalyvavo studentų technikų ateitininkų korporacijos „Grandis“ veikloje. 1940–
1941 m. tapo studentų ateitininkų
sąjungos pirmininku, vadovavo
studentų koalicijai. Nuo 1940 m.
vasaros, kai Lietuvą okupavusi
Sovietų Sąjunga nutraukė visų
studentų korporacijų veiklą, slapyvardžiu Narutis ir toliau vadovavo minėtos studentų organizacijos nelegaliai veiklai.
Tapo LAF nariu, sugebėjo
pabėgti enkavėdistams atėjus jį
suimti. Gyveno pogrindžio sąlygomis, o 1941 m. organizavo sukilimo štabą, kuris 1941 m. birželio 22 d. ir pradėjo sukilimą Kaune
prieš raudonuosius okupantus, o
23 d. štabo atstovas Leonas Prapuolenis per Kauno radijo stotį
paskelbė deklaraciją apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Faktiškai „Grandies“ korporacijos narys P. Narutis vadovavo
Kauno LAF štabui, kuris buvo
sudarytas iš studentų ateitininkų
sąjungos narių ir studentų koalicijos (joje dalyvavo taip pat ir korporacijų filisteriai – jauni Vytauto
Didžiojo universiteto dėstytojai).
Mat žlugus Vilniaus LAF štabui,
L.Prapuolenis tapo LAF štabo
atstovu prie Lietuvos laikinosios
vyriausybės. Tų dienų peripetijas
P.Narutis aprašė savo atsiminimų
knygoje „Tautos sukilimas“1.
1941 m. rugsėjo 21 d. LAF
buvo nacistinės vokiečių karinės
valdžios uždarytas. P.Narutis
buvo gestapo areštuotas, tardytas, bet paleistas. Dalyvavo antinacinėje Lietuvos fronto veikloje,
rinko medžiagą apie bolševikų
nusikaltimus Lietuvoje, organizavo spaustuves laikraščiui „Į

Pilypas Narutis. Labai jaudinantis filmas, nes anuomet, 1941-ųjų birželį patyrėme
didelius išgyvenimus, nežinojome, kas mūsų
visų laukia. Buvo ir didelio pakilimo metas, tikėjome, kad Lietuva turi būti nepriklausoma,
o prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
karui, sąlygos nepriklausomybei atgauti buvo
kaip niekada palankios, kadangi Lietuvą oku-

laisvę“ spausdinti ir atsišaukimams leisti.
Antrą kartą gestapininkų suimtas 1942 m. gegužės 23 dieną, paleistas turėjo kas savaitę
registruotis gestape. Trečią kartą areštuotas su Lietuvos įkaitais
1993 m. kovo 16 d. ir išvežtas į
Štuthofo koncentracijos stovyklą
– taip Vokietijos naciai reagavo į
faktą, kad Lietuvoje jiems nepavyko organizuoti SS bataliono.
1945 m. frontui artėjant kartu
su kitais Lietuvos įkaitais buvo
evakuotas, pateko į sovietų kariuomenės apsuptį, bet 1946 m.
sugebėjo prasiveržti į Vakarus.
Vokietijoje P.Narutis studijavo Karlsruhės universitete, 1949
m. įgijo aukštojo mokslo diplomą. Įsitraukė į lietuvių studentų
ateitininkų veiklą. 1954–1955 m.
Štutgarto universitete studijavo
doktorantūroje. 1956 m. emigravo į JAV. Dirbo JAV automobilių
koncerne „General Motors“, projektavo elektros įrangą. 1986 m.
pastatė pirmą Amerikoje kompiuteriais valdomą traukos motorų-generatorių bandymo stotį.
Daug metų reiškėsi kaip
aktyvus visuomenininkas, buvo
Lietuvių fronto bičiulių sambūrio
tarybos narys, VLIK‘o valdybos
vicepirmininkas. Talkino „Lietuvių enciklopedijos“ redakcijai,
redagavo knygą „Juozas Urbšys.
Atsiminimai“. Parašė jau minėtą
atsiminimų knygą „Tautos sukilimas“. Dalyvavo organizuojant
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumus, į šią veiklą
įtraukė ir savo sūnų dr. Vytautą
Narutį, kuris 1997 ir 2005 m.
vadovavo simpoziumų mokslinių
programų komitetams, o 2008 m.
buvo XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas
(kartu su dr. Stasiu Bačkaičiu).
Kalbiname Pilypą Narutį,
1941 m. Birželio Sukilimo vieną
vadovų.

pavusią Sovietų Sąjungą puolė kitas priešas.
Visi nekantriai laukėme tų įvykių, prasidėsiančio dviejų grobuoniškų valstybių susidūrimo, tad ruošdamiesi sukilimui jo tvirtos datos
nenustatėme.
1941 m. birželio 22-osios apie 3 val.,
ankstyvą sekmadienio rytą, per Karaliaučiaus radiją nuskambėjo „Achtung! Achtung!

Nukelta į 7 p. ▼

Pilypas Narutis (Žukauskas)

jusiu P.Naručiu kalbėjomės toli
gražu ne apie Birželio Sukilimą.
Jau vėliau sužinojau, kad mūsų
santūriajam palydovui, labai kukliam žmogui P.Naručiui, o 1941
m. studentui ateitininkui, „Grandies“ korporacijos nariui Žukauskui (tokia jo tikroji pavardė)
buvo tik 21-eri, bet jam buvo patikėtos Lietuvių Aktyvistų Fronto
(LAF) vyriausiojo štabo įgaliotinio krašte Leono Prapuolenio ir
Kauno LAF štabui vadovavusio
dr. Adolfo Damušio pavaduotojo ir pagrindinio ryšininko su
studentija pareigos. Studentai
buvo vieni iš aktyviausių Birželio sukilimo dalyvių, kovėsi prieš
besitraukiančius raudonosios
armijos dalinius, saugojo ir su
ginklu rankose gynė gyvybiškai
svarbius objektus Kaune, pasižymėjo dideliu patriotizmu ir
idealistiniu atsidavimu lietuvių
tautos laisvės siekiams.
2009 m. birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko
renginiai, skirti 68-osioms 1941
m. birželio 22–28 d. vykusio
sukilimo metinėms pažymėti.
Ta proga VDU rektorato rūmų
K.Donelaičio g. 52 vestibiulio antrajame aukšte, šalia M.Biržiškos
skaityklos atidengtas skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas
bareljefas šešiems VDU profesoriams ir studentams, sukilimo
vadovams atminti. Įamžinti svarbiausi Lietuvių aktyvistų fronto
vadovai: gen. štabo mjr. Vytautas Bulvičius (LAF Vilniaus karinio štabo viršininkas), Lietuvos
laikinajai vyriausybei vadovavęs
Juozas Ambrazevičius (Brazaitis), Adolfas Damušis, Juozas
Vėbra, Leonas Prapuolenis ir
Pilypas Narutis.
Iš šios šešiukės vienintelis
gyvas yra P.Narutis, praėjusių
metų gegužę jam sukako 90
metų. Pateiksime kai kuriuos
P.Žukausko-Naručio biografijos
duomenis.

Kazys Škirpa. Dail. A.R.Šakalys Vytautas Bulvičius

Juozas Ambrazevičius (Brazaitis) Leonas Prapuolenis

Sondermeldung!..“ Perskaitomas Hitlerio įsakymas žygiuoti ir užimti bolševikinę Rusiją.
Prasidėjo Vokietijos karas su SSRS Mes
buvome tam ilgai lauktam įvykiui pasirengę, mano paties užverbuoti ir kiti asmenys
pradėjo numatytus veiksmus. Buvome iš
anksto suderinę savo veiksmus su Lietuvos
vyriausybe, kuri mums, jaunimui, šiuo atveju buvo atrišusi rankas, leido aktyviai veikti.
Jaunimas tokiose aplinkybėse paprastai
yra veikliausias, nes patiems ministrams ir
valstybininkams eiti į kovą su ginklu rankose neišeina. Studentija ir atliko tą jai tekusį
vaidmenį Birželio sukilime, nes buvo aktyvi ir
veiksminga jėga. To vaidmens negalėjo imtis
kitos tautos jėgos, nes sovietai buvo suėmę
ir ištrėmę tautos žiedą – Lietuvos karininkus,
kareivius ir geriausius inteligentijos atstovus.
Vienintelė reali jėga buvo studentija. Mums
buvo lemta pasauliui paskelbti, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė, mes
kovojame ir tuo pat metu atstovaujame savo
valstybei Lietuvai.
Veiksmus derino
su Lietuvos vyriausybe
G.Z. Grįžkime atgal, į pasirengimo sukilimui laikus. Sakote, kad savo veiksmus derinote su Lietuvos vyriausybe. Tačiau Lietuvos
laikinosios vyriausybės narių pavardės per
Kauno radiofoną buvo pagarsintos birželio
23 dienos rytą po to, kai buvo atliktas Lietuvos himnas ir perskaityta Nepriklausomybės
atkūrimo deklaracija. Išeitų, kad vyriausybė
pradėjo savo veiklą anksčiau, negu apie jos
narius sužinojo tauta?
P.Narutis. Lietuvos laikinoji vyriausybė
buvo sudaryta pogrindžio sąlygomis 1941 m.
balandžio 4-ąją dieną. Jau tada vyriausybė
buvo pasirengusi veikti, nes mus iš Berlyno
pasiekė žinia, kad karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos neišvengiamas ir gali prasidėti balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje.
G.Z. Kokiu būdu ta itin slapta informacija
pasiekė Kauną?
P.Narutis. Informacija pasiekė iš LAF organizatoriaus ir vadovo Kazio Škirpos, buvusio Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje. Tuo metu
jis gyveno Berlyne. Mes turėjome vadinamąją „žalią sieną“. Būdami sovietų okupuoti
per „žalią sieną“ siuntėme į Vokietiją savo
atstovus, kad jie susisiektų su LAF nariais ir

išsiaiškintų, kokių permainų galima laukti. Tai
viena ryšio forma. Kita – radijo ryšys. Mano
geras draugas Romas Šatas buvo gabus
radijo aparatūros konstruotojas. Tai štai jis
ir sukonstravo 33–34 m diapazono banga
veikiantį trumpųjų bangų radijo siųstuvą, per
kurį mes galėjome palaikyti ryšį su užsieniu.
Savo siųstuvo dėka R.Šatas jau žinojo, kad
Berlynas žengia į priekį karo link.
G.Z. Kas R.Šatui perdavė itin slaptą informaciją iš Berlyno? Juk tą pačią informaciją
lengvai galėjo perimti (tikriausiai ir perėmė)
kitų šalių, taip pat ir Sovietų Sąjungos, radijo
žvalgybos tarnybos.
P.Narutis. Į tą klausimą būtų galėjęs atsakyti nebent pats R.Šatas. Pasakysiu, ką aš
pats žinau. Informacija mus pasiekdavo, kaip
sakiau, iš K.Škirpos, taip pat gaudavome ir
iš einančiojo per Vokietijos sieną ryšininko.
Palaikėme ryšį su Ateitininkų federacijos tarybos pirmininku Juozu Urmanu. Jam teko
apleisti Lietuvą, nes grėsė pavojus būti suimtam. Aš pats J.Urmanui parūpinau dokumentus, „padariau“ jį vokiečiu ir jis galėjo su tais
dokumentais išvažiuoti į Vokietiją.
G.Z. Pats tuos dokumentus „pagaminote“?
P.Narutis. Ne pats, bet turėjau gerus
„dizainerius“, ypač geras buvo vienas iš jų,
mokėjęs puikiai piešti. O jo draugas buvo
architektas, kuris ir padarė puikų antspaudą. J.Urmanui padarėme gimimo metrikus,
uždėjom antspaudą ant „dokumento“, esą
jis gimęs Žemaitijoje ir yra Vokietijos pilietis.
Jam pasisekė išvažiuoti į Vokietiją. Sutarėm,
kad jis iš Berlyno mums duos žinią, kada
tikėtina laukti karo pradžios. Trečiadieniais
sutartu metu vakare klausydavomės radijo,
ir J.Urmanas mums perdavė žinią, kad karas
prasidės balandžio pabaigoje ar gegužės
mėnesio pradžioje. Tai reiškė, kad turime būti
pasiruošę aktyviai veiklai.
Ko studentus mokė
Vytautas Bulvičius
G.Z. Kaip rengėtės sukilimui?
P.Narutis. Pasiruošimas sukilimui vyko
seniai, parengiamuosius darbus buvome jau
spėję atlikti. Maža, kad visi išmokome naudotis Morzės abėcėle. Lietuvos kariuomenės generalinio štabo majoras V.Bulvičius
(būsimasis LAF‘o Vilniaus karinio štabo va-

Juozas Vėbra. Dail. A.R.Šakalys Adolfas Damušis,

dovas) Vytauto Didžiojo universitete įvedė
karo mokslo paskaitas, kol sovietai dar nebuvo okupavę Lietuvos. Štabas turėjo savo
siekius, o mes sakydavome: jei generalinis
štabas daro, vadinasi, kažkas bus. Prisimenu
majoro V.Bulvičiaus išsakytą per paskaitas
mintį: karo atveju net ir maža valstybė tampa
labai veiksminga ir su tuo didžiosioms valstybėms tenka skaitytis. Visų tų mokslų nevadindamas pasiruošimu karui V.Bulvičius iš
tikrųjų į VDU programas įvedė karo mokslą.
Mes, studentai, supratome, kad V.Bulvičius
negalėjo atvirai pasakyti, kokių karo mokslų
jis mus mokė, bet mes jį supratome.
To meto universitetuose veikė studentų
korporacijos, jų buvo 15 ar 16, o gal net 17.
Mes visas korporacijas suvienijome į koaliciją. Dar sovietai nebuvo įžengę į Lietuvą, bet
vietiniai žydai jau mus įspėjo apie gresiantį pavojų. Toks žydas Ušakovas sako: „Ui,
jus gali areštuoti“. Jau kitą dieną pasiėmęs
portfelį išeinu iš buto ir pamatau ateinančius
aštuonis ginkluotus vyrus. Jiems vadovavęs
politrukas manęs paklausė, ar čia gyvena
Žukauskas. Patvirtinau, kad tikrai taip, gyvena, antai jo bute šviesos įjungtos. Tas šviesas tyčia buvau palikęs įjungtas. Politrukas
aštuonis kareivius sustatė aplink namą, o
pats su keliais civiliais žengė į namo vidų.
Aš išėjau, bet toli eiti nesiryžau, baimindamasis, kad kareiviai gali suprasti, kad buvo
apgauti, ir puls vytis. Miškelyje augo didelis
krūmas su tankiomis šakomis. Įlindau į tą
krūmą ir stebėjau, kas vyko toliau. Taip tame
krūme pratūnojau ištisą parą ir mačiau, kad
neprašyti svečiai laukia manęs mano paties
bute.
Prieš aušrą politrukas paleido visus kareivius, jie išsirikiavo prie namo, kuriame buvau įsikūręs, ir išėjo. Suskaičiavau, kad išėjo
tiek, kiek buvo jų atėję, bet politruko tarp jų
nebuvo. Vadinasi, liko sėdėti pasaloje. Dvi
valandas dar palaukė ir tiek pat man teko
tūnoti kaip zuikiui krūme. Pagaliau politrukas
išėjo nieko nepešęs, aš dar palaukiau daugiau negu valandą ir tik tada nuėjau į namus.
Šeimininkė buvo labai susijaudinusi, nes visą
laiką buvo klausinėjama, kur galėčiau būti
ir kodėl negrįžtu. Tą kartą man nusišypsojo
laimė. Buvo ir daugiau atvejų, kai lengvai galėjau įkliūti į nagus enkavedistams.
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Birželio Sukilimas ir
Vokietijos žvalgyba
G.Z. Kai kuriuose šaltiniuose ir amžininkų prisiminimuose
teigiama, LAF‘ui daug padėjo
Vokietijos žvalgyba. Esą padėjusi ir sukilimą organizuoti. Jei
ir taip, tai Vokietija pasinaudojo
Birželio Sukilimo dalyvių parama, pradėtais ginkluotos kovos
veiksmais prieš besitraukiančią
sovietų armiją. Visa tai padėjo
Vokietijos kariuomenei išvengti didesnių savo kariuomenės
nuostolių Lietuvos teritorijoje,
kitaip tariant, svetimomis rankomis naciai žarstė degančias
anglis.
P.Narutis. Vokietijos žvalgyba turėjo mūsų sukilėliams
padėti, bet kartu ir žlugdė LAF‘o
Vilniaus karinį štabą. Tai gandai,
bet mes jais tikėjome, nes būta
pagrindo. Buvęs karo lakūnas
kapitonas Albertas Švarplaitis
(1911 05 02–1941 06 25), pasitraukęs į Vokietiją užmezgė ryšius su LAF‘u. Ten gavo užduotį
slapta pereiti sieną, okupuotoje
Lietuvoje užmegzti ryšį su LAF
Vilniaus ir Kauno skyriais ir perduoti jiems veikimo instrukcijas.
A.Švarplaitis buvo atsiųstas sukilimą rengti.
Per „žaliąją“ sieną į Berlyną
siuntėme tris kartus savo pasiuntinius, jie laimingai grįždavo.
Per sieną grįžęs A.Švarplaitis
patvirtino, kad karas tikrai greitai prasidės. Tačiau Švarplaitis
buvo areštuotas. Mes tuojau pat
nutraukėme bet kokius ryšius,
kurie buvo susiję su Švarplaičiu
ir būtų galėję mums pakenkti.
A.Švarplaitis bolševikų buvo sušaudytas Červenės miške 1941
m. birželio 25 dieną.
Turėjome gan patikimų duomenų, jog ir LAF‘o Vilniaus karinio štabo vadas majoras Vytautas Bulvičius su kitais karininkais
buvo sovietų suimti išdavus gestapui. Jie įkliuvo per radijo stotį,
gautą iš repatriacijos komisijoje
dirbusio vokiečio Rudolfo Klauso.
Todėl pasirengimo Sukilimui
svarbiausia organizacinė veikla
ir teko Kauno LAF‘o nariams.
Gavę patikimų žinių, kad karas prasidės 1941 m. balandį,
tam metui skyrėme ir sukilimo
datą, vėliau nukėlėme į birželį. Palaikėme slaptus ryšius su

organizuotais būsimo sukilimo
LAF‘o būreliais įvairiose Lietuvos vietose. Kauno radiofonas ir
radijo stotis buvo mūsų rankose.
Buvome suplanavę, kad tris ar
keturias dienas prieš karo pradžią per radiofoną bus pasiųstas
sutartas ženklas – liaudies daina „Saulelė raudona, vakaras
netoli“. Ir kita daina – „Karvelėli
mėlynasis“. Lietuvos partizanai
žinojo, kad reikia laukti šio signalo, kuris reikštų signalą sukilimo
pradžią.
Tikriems draugams
paktų nereikia
G.Z. Vokietija karo veiksmų
pradžią prieš Sovietų Sąjungą
atidėjo. Dėl ko, kas nutiko, kad
Hitleris turėjo pakeisti pradinį
sumanymą? Karo pradžios prieš
Sovietų Sąjunga atidėjimas
reiškė, kad Vokietija prarado pusantro ar net du mėnesius. Tai
galėjo turėti nacistinei Vokietijai
lemtingų pasekmių, nes žlugo
„blickrygo“ planas. Vermachtui
1941–1942 m. teko kovoti atšiaurios Rusijos žiemos sąlygomis.
P.Narutis. Įtarėme štai ką.
Vokietija jau buvo karo būsenoje
su Didžiąja Britanija. Tuo metu
Vokietijos kariuomenė buvo
įvesta į Austriją, o Italija įvedė
kariuomenę į Etiopiją. Įvykių visuma, matyt, privertė Vokietiją
keisti savo karinius planus.
G.Z. Ar tuo metu ką nors
žinojote apie slaptuosius protokolus, pagal kuriuos Vokietija ir
Sovietų Sąjunga suderintai užpuolė Lenkiją (Vokietija 1939 m.
rugsėjo 1 d., o SSRS rugsėjo 17
d.), okupavo Baltijos šalis, Vakarų Ukrainą ir Besarabiją?
P.Narutis. Apie Slaptuosius
protokolus nežinojome, bet žinojome apie 1939 m. rugpjūčio 23
d. Vokietijos–Sovietų Sąjungos
nepuolimo sutartį, kuriai prigijo
Ribentropo–Molotovo pakto pavadinimas. Mums buvo aišku,
kad visa, kas vyksta tarp šių
valstybių – tai ne mūsų naudai.
Tačiau supratome ir kitką. Kai didžiosios galybės pradeda pasirašinėti paktus, reiškia, turi tam
tikrų ketinimų, o jeigu reikia popieriuje įtvirtinto susitarimo, pakto, vadinasi, Hitleris ir Stalinas
nėra tikri draugai. Taip mums tuo
metu atrodė.
G.Z. Kokį įvaizdį tuo metu
lietuviams sudarė Hitleris?

P.Narutis. Mums buvo visiškai akivaizdu, kad Stalinas ir
sovietai nori Lietuvą ištrinti iš pasaulio žemėlapio, nes tą sovietai
praktiškai jau ir darė. Bet kai tarp
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
pradėtos sudarinėti sutartys,
mums tapo akivaizdu, kad nesama visiško sutarimo tarp šių
grobuonių.
Bendraminčiams
paktų nereikia, o vokiečiams ir
rusams prireikė. Jeigu Stalinas
nori Lietuvą ištrinti iš Europos
žemėlapio, tai gal Hitleris to
nenorės? Mums toks kildavo
klausimas. Įvairiai mūsų žmonės
galvojo, kūrė savo teorijas, bet
įsivaizdavo, kad du priešai tik laikinai draugystei suėjo. Norėjome
nesutarimais tarp tų grobuonių
pasinaudoti ir atkurti Lietuvos
valstybę.
Nerimą pajutome, kai po
pakto pasirašymo vokiečių kilmės piliečiai buvo pradėti keldinti iš Lietuvos į Vokietiją. O kai iš
Berlyno gavome žinią, kad balandį prasidės karas, su Adolfu
Damušiu tarėmės kuo greičiau
sudaryti Laikinąją vyriausybę.
G.Z. Tuo metu buvote tik
studentas, tad iš kur toks supratimas ir minties brandumas?
P.Narutis. Buvau studentas,
o 1908 m. gimęs A.Damušis
jau septyneri metai, kai buvo
baigęs Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą ir liko
jame dirbti. 1940 m. apsigynė
disertaciją, tapo inžinerijos daktaru. Tais pačiais metais tapo
Neorganinės chemijos katedros
vedėju. Teko bendrauti ir su literatūrologu profesoriumi Juozu Ambrazevičiumi-Brazaičiu
(1903–1974), kuris Birželio sukilimo dienomis tapo Laikinosios
vyriausybės ministru pirmininku.
Ir kiti universiteto dėstytojai buvo
verti pasitikėjimo.
G.Z. Pagal kokius kriterijus
juos vertinote?
P.Narutis. Pažinojome tuos
žmones, rinkomės iš tų, kuriais
buvo galima pasitikėti. Aišku,
svarbu kad nebūtų plepiai. Gerai perkratėme kandidatūras.
Tada A.Damušis kaip tik pirmąją
vyriausybę sudarė iš keturių ar
penkių narių. Apie tai pranešėme į Berlyną Kaziui Škirpai, šis
atsiuntė žinią, kad įtrauktume ir
jo vieną siūlomą narį – Vytautą Bulvičių. O kitus narius su

A.Damušiu mes patys parinkome.
Minint 1941 m. Birželio sukilimo 70-ąsias metines, Naujųjų
Rasų kapinėse buvo pagerbtos
kovų už Tėvynę aukos. Čia Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos pastangomis buvo pagamintos kenotafų plokštės, kuriose
iškaltos nežinia kur nužudytų,
nukankintų svarbių Lietuvai asmenų pavardės. Vilniečiai atsinešė Sukilimo dalyvių ir Lietuvos
Laikinosios Vyriausybės narių
portretus. N.Rasų kapinėse yra
ne viena tokia plokštė – su Birželio sukilimo dalyvių, politinių
kalinių pavardėmis
Pilypui NARUČIUI (tuo metu
ŽUKAUSKAS), Vytauto Didžiojo universiteto studentui, ateitininkui, „Grandies“ korporacijos
nariui, 1941 m. buvo 21-eri, bet
jam jau teko būti Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) vyriausiojo
štabo įgaliotinio krašte Leono
Prapuolenio pavaduotoju. Jamneteko būti Kauno LAF štabui
vadovavusio dr. Adolfo Damušio pavaduotoju, kaip klaidingai
nurodėme pristatydami savo
pašnekovą pirmoje pokalbio dalyje, beje, remdamiesi paties P.
Naručio straipsnio „1941 birželio
sukilimas Kaune“ anonsu, galimas dalykas pridėto nuo „Aidų“
redakcijos (šį netikslumą ištaisome, pasiremdami P. Naručio
knygos „Tautos sukilimas 1941“
pastaba, 393 p.). P. Narutis buvo
tarpininkas tarp LAF Kauno štabo ir studentijos, 1941 m. Birželio Sukilimo Lietuvoje vienas iš
organizatorių ir vadovų.
Kaunui buvo lemta
tapti sukilimo centru
G.Z. Savo pašnekesyje sustojome ties vieta, kad per Kauno radiofoną perduota lietuvių
liaudies daina „Saulelė raudona
vakaras netoli…“ turėjo reikšti
sukilimo prieš sovietus pradžią.
P.Narutis. Buvo pasiruošta
sukilimui ir laukta sutarto slaptažodžio – dainos „Saulelė raudona…“ Sukilėliai buvo puikiai
pasiruošę ir laukė signalo: labai
svarbu buvo laiku paskelbti sukilimą, kai tik Vokietijos kariuomenė pajudės per sieną. Todėl labai
svarbu buvo žinoti, kada prasidės karas ir suderinti veiksmus.
Vokiečiams turėjo būti duota
suprasti, kad įžengė ne į Sovietų
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Sąjungos, bet Lietuvos teritoriją,
kurią kontroliuoja sukilėliai. Siekėme aiškiai parodyti, kad Lietuvos „laisvanoriškas“ stojimas
į Sovietų Sąjungą tebuvo eilinis
SSRS bolševikų melas.
G.Z. Koks buvo LAF Vilniaus
štabui vadovavusio Vytauto Bulvičiaus (1908–1941) rengtas sukilimo planas?
P.Narutis. Kiek mums žinoma, V.Bulvičiaus organizuota
grupė per Vilniaus radiją turėjo
paskelbti sukilimo pradžią ir Lietuvos Laikinosios Vyriausybės
narius. LAF Vilniaus karinis štabas turėjo remtis 29-ojo Lietuvos
teritorinio šaulių korpuso patikimais kariais, o jie turėjo pašalinti
politrukus ir raudonuosius karininkus, žygiuoti į Vilnių ir apsaugoti Laikinosios Vyriausybės narius. Lietuvos kariai turėjo pirmi
įžengti į Vilnių ir įžygiuojančius
vokiečių karius sutikti kaip svečius. Būtent Vilniuje savo darbą
turėjo pradėti Laikinoji Vyriausybė. Šaulių būreliai įvairiuose
miestuose ir miesteliuose turėjo
perimti vietinės valdžios įstaigas, užtikrinti jų veiklą ir tvarką,
apsaugoti gyventojus ir jų turtą.
Kauno LAF štabas turėjo
sekti Vilniaus įvykius, paimti
valdžią į savo rankas Kaune ir
perdavinėti per radiją žinias iš
sostinės.
G.Z. Tačiau įvyko kitaip:
Kaunas tapo sukilimo centru
Lietuvoje, nes sovietams suėmus Vilniaus LAF karinio štabo narius su gen štabo majoru
Vytautu Bulvičium priešakyje,
Vilniaus sukilėliai neteko savo
vadovų. Sukilimo organizavimo
iniciatyvą teko perimti Kaunui.
P. Narutis. Pradžioje planuota, kad gen. štabo mjr.
V.Bulvičius bus sukilimo vadas,
o Vilnius bus sukilimo centras.
Kaunas turėjo veikti kaip atskiras
darinys, mes ryšį turėjome palaikyti su V. Bulvičiumi ir jo vyrais.
Tačiau 1941 m. birželio 7–8 dienomis Vilniuje prasidėjo Lietuvos
kariuomenės 29 korpuso karininkų areštai, buvo suimti Vytautas
Bulvičius, Juozas Kilius, Statkus,

kpt. Pranas Gužaitis, ltn. Adolfas
Eidimtas. Buvo pradėta naikinti
kariškoji LAF jėga. Bet kai jie
buvo suimti, padėtis iš esmės
pasikeitė. Beje, suėmimo vos
išvengė ir dr. Adolfas Damušis
(1908–2003). Jis buvo paskutinis, kuris tarėsi su V. Bulvičiumi.
Iš Vilniaus grįždamas traukiniu
į Kauną A.Damušis pajuto, kad
kažkas ne taip. Nedaug trūko,
kad būtų suimtas. Kaune pavyko
jį paslėpti. Turėjau paruošęs šešias slaptas vietas – Panemunėj,
Aleksote, Vytauto prospekte ir
kitose viena nuo kitos nutolusiose vietose, kuriose galėjome paslėpti ypač saugomus asmenis.
Slapstėme generolą Stasį
Pundzevičių (1893–1980). Jis
1927–1934 m. buvo Lietuvos
karo aviacijos vadas, jam vadovaujant buvo sukonstruoti pirmieji Antano Gustaičio lėktuvai
ANBO-3 ir ANBO-4, įrengtas
Zoknių aerodromas prie Šiaulių.
Nuo 1938 m. S.Pundzevičius
buvo divizijos generolas, 1939
m. paskirtas Kariuomenės šta- Leliūniškiai degina komunistų stabo Lenino portetą. 1941 m. birželio 22 28 d.
bo viršininku. Sovietams oku- sukilimui, buvo itin saugomi, be granatas ir kitus sprogstamus
pavus Lietuvą 1940 m. gruodį to jiems reikėjo pasiruošti, kad užtaisus. J.Vėbra buvo vienas iš
iš kariuomenės atleistas Kaune tinkamai vykdytų jiems patikėtas Birželio sukilimo karinių vadovų.
Dar karui neprasidėjus nusiunnuošalioje vietoje gyvenęs ge- atsakingas pareigas.
G.Z.. Jūs pats rėmėtės ry- tėme pas jį leitenantą Vytautą
nerolas S.Pundzevičius paprašė
jam saugesnės vietos. Susisie- šiais su studentija, pagaliau juk Stonį, kuris grįžo pilnu portfeliu
kiau su Juozu Rudoku, dirbusiu studentams ir vadovavote kaip sprogmenų. V.Stonio užduotis
Centriniame pašte, paprašiau studentų korporacijos vadovas. buvo perimti Kaune radijo stotį,
P.Narutis. Kauno studen- tad reikėjo ginklų ir sprogmenų.
tam reikalui atsiųsti automobilį.
G.Z. Kaip atsitiko, kad NKVD
Sutartu laiku prie Teisingumo tų ryšiai patikimai siekė Vilnių,
rūmų, kuriuos nurodė gene- Dotnuvą (Akademiją), Šiaulius nesusekė, neišsiaiškino gerai
rolas, atvažiavo automobilis, (Prekybos institutą), Panevė- organizuoto pogrindžio veiklos?
P. Narutis. Vytauto Didžiojo
šoferis turėjo visus reikiamus žį (Amatų mokyklą). Turėjome
leidimus, tad įsodinę S. Pundze- savo reikalams net slaptus au- universitetas veikė ir prie sovičių, išvežėme jį už Vilijampolės tobusus, kuriais galėjome pasi- vietų, nors studentų draugijos
į Linkuvą. Įkurdinome patikimoje naudoti. Mes turėjome sprogsta- ir korporacijos buvo uždarytos,
vietoje, iš kurios gerai apžvelgia- mosios medžiagos laboratoriją, išliko pogrindyje. Veikdami poma vietovė, reikalui esant galima kuriai vadovavo inžinierius, iš- grindžio sąlygomis saugojomės,
nepastebimai pasišalinti. Vėliau radėjas, chemijos mokslų dak- slapstėmės. Susitikti stengsužinojome, kad taip generolą taras pulkininkas Juozas Vėbra davomės viešose vietose, kur
išgelbėjome nuo NKVD arešto. (1901–1994). Jis 1936 m. buvo daugiau žmonių, pavyzdžiui,
Birželio sukilimo dienomis (nuo suprojektavęs ir įkūręs modernią Laisvės alėjoje. Žinojome, kad
birželio 24 dienos) jis buvo kraš- Ginklavimo tyrimo laboratoriją, pavojinga burtis po tris, nes enkuri 1940 m. buvo perduota Vy- kavedistai galėjo sustabdyti ir
to gynybos tarybos narys.
Kitas asmuo, kurį reikėjo tauto Didžiojo universitetui. Tai tikrinti dokumentus. Kiekvieną
akylai saugoti, buvo LAF vy- štai minėtoje laboratorijoje VDU atskirai tardydavo, kvosdavo, ką
riausiojo štabo įgaliotinis krašte Organinės chemijos technolo- jis ir kiti du kalbėjo. Paskui lyginL.Prapuolenis (1913–1972). Tie gijos katedros vedėjas J.Vėbra davo parodymus, jeigu nesutapasmenys, kurie turėjo vadovauti su savo talkininkais gamino davo – suimdavo.

Ką reiškė žodžiai 1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiją perskaitytoje,
Nepriklausomybės deklaracijoje „Europos organizavimas naujais pagrindais“?

Tai reiškė, kad Nepriklausoma Lietuvos valstybė, nusikračiusi SSRS grobikiško, nežmoniško, diktatoriško valdymo
ir didžiarusiškojo tautų naikinimo politikos, grįžta į demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, grįsto
europietiškomis vertybėmis, tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Tęsinysliepos numeryje ▼

Atkelta iš 8 p. ▲

9

10

Rainių miškelio tragedija
Vermachto kariuomenės puolamiems bolševikiniams rusams, fronto linijai pasistūmėjus į rytus, radijas pratrūko:
„Rainių tragedija. Tie nekrikštai NKGB‘istai nukankino
telšiškius žiauriau, nei Kristų Jeruzalėje. Tai P.Raslan,
N.Dušanskij, D.Švarcman, M.Gutman ir dar vienas kitas
rusas: M.Čvanov, F.Pašnin, bet viską organizavo ir įvykdė
vyriausias Telšių NKGB‘istas Peisach Raslan (net lietuvį
įvardijo kitataučiu). Jis yra ieškomas, greit bus surastas ir
nubaustas su kitais bendrais organizavusiais trėmimus ir
žudynes. Vyrai talkinkit nusikaltėlių gaudynėse!“

Dalis jūsiškių, kolaboravusių su čekistais, išsilakstė,
liko vienas kitas. Didžiausią mano pyktį sukėlė gydytojas M.Gutman. Davęs
Hipokrato priesaiką, turėtų
padėti žmonėms, atrakinti
kameras ir eikit su Dievu.
Kur tau, jis išrinktosios
tautos sūnus, darinyje su
didžiąja rusų liaudimi ir
jūsų kolaborantais, stengėsi kartu su operatyvininku
N.Dušanskij, iš to paties
lizdo, mus sunaikinti, nors
tada nei vieno rusų kareivio mieste nebuvo.
Jie lakstė koridoriais –
aimanavo, kad pro šalį praėjo kariuomenės daliniai
nekreipdami dėmesio į jų
Telšių kalėjimas
reikalavimus paimti kalinius
juos likviduoti arba evakuoti.
Kažkokia formuotė M.Gutman – N.Dušanskij tandemui pakluso. Ši formuotė perėmė kalėjimą ir pradėjo ruošti kalinius likvidavimui pagal minėto tandemo sumanymą.
Nesupratau iš kur atsirado dar viena formuotė, net su tankais ir su Telšių vyriausiuoju
čekistu. Jie perėmė iš pirmųjų šį procesą į
savo rankas. Mes iš savo kameros aiškiai girdėjome pavardes, tikrinančių čekistų, prižiūrėtojų patalpoj, ten kildavo dejonės. Tai mane
nervino.
Staiga atsidarė mūsų kameros durys ir
Vaitkus (zam nač tiurmy) ištarė mano pavardę ir – „s vieščiami – vychody“ (su daiktais
– išeik).
Patalpoj ,už stalo apkrauto bylomis, sėdėjo penkiese: keturi čekistai ir vienas civilis. Pirmiausia vyriausias čekistas patikslino
mano pavardę ir pridūrė – „Etomu tože VMN
(šį taip pat sušaudyti). Aš įsiutau:
– „Ją vor v zakone Gardej, a vy kto takije?
– so mnoju tak ne šutiat, – išrėkiau!“ (Aš Rusijos tikrasis vagis Gardej, kas jūs tokie? – su
manimi taip nejuokaujama)
– Čekistams padarė įspūdį, civilis mirksėjo nesuprasdamas ką tai reiškia ?
– Prieš jus SSRS aštuntosios armijos ir
NKGB Telšių apskrities skyriaus atstovo specialioji komisija. Aš Petras Raslanas, pirmi-

ninkas, tai nuo Telšių skyriaus, kaip ir mano
zamas – Ždanov. Nuo armijos politinio skyriaus drg. Kompanijec. Nuo Kretingos skyriaus – Jarmalaev. Domas Rocius LSSR AT
prezidiumo pirmininko pavaduotojas.
– Ši komisija tau ir skiria VMN. Iš kart
griebė surišti man rankas – išsisukau. Norėjo pažaboti – išsisukau. Čekistams buvo netikėta, matyt, kiti nesipriešino. Mane gerokai
apkūlė – surišo, pažabojo. Dviese nutempė į
dengtą sunkvežimį ir įmetė ant kitų sukrautų
anksčiau.
Tuoj pat sunkvežimiai pajudėjo. Nuvežė.
Mėtė mus iš sunkvežimių, tarsi kokius maišus
ant žemės. Kareiviai ėmė už parankių ir vedė
miškan. Rikiavo ir nurodinėjo M.Gutman ir
N.Dušanskij. Štai kokį scenarijų paruošė šie
čekistai – entuziastai.
Miško laukymėje kūrenosi laužas jos pakraštyje pupsėjo motoriukas, šalia kurio lempučių akimis mirksėjo skirstomasis skydas,
bet elektros apšvietimo nebuvo. Toliau kūrenosi ugnis po didžiuliu katilu iš kurio sklido
viliojantis kopūstų kvapas. Apmetęs akimis
aplinką supratau, kad mus čekistai kopūstiene nevaišins. Ši visuma – tai paruošti mums
kaliniams pavojingi įkaitę verdantys įrenginiai.
Visuomet tarp pirštų turėjau ir turiu „britvutę“ mūsų luomo būtiną reliktą. Mus surikiavo miško prieblandoj. Pasitaikė proga,
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Kapitonas Juozas neskubėjo išvykti iš
gimtinės, turėjo radiją, gavo laikraščius ir
žurnalus, netgi vokiškus, noriai bendravo su
kaimynais aptarinėjant Rainių tragediją, nes
ją komentavo ne tik vietiniai laikraščiai, bet ir
vokiškieji su gausiomis šių baisybių iliustracijomis, netgi spalvotomis.
Pas kapitoną Juozą iš Kauno atvyko jo
bendražygis karininkas lengvąja mašinėle
Opel, sukėlusia mums susidomėjimą. Matėm
vokiečių karininkus, skubančius į Rytus Opel
ir kitokiomis mašinėlėmis, bet mūsiškiai tokia
prabanga naudojosi nedaugelis.
– Mes išvykstame į Telšius ir apylinkes
ištyrinėti, šio pasaulyje neturinčio precedento
nusikaltimo, nes vėliau galim prarasti liudytojus, patyrusius šias baisybes. Aš nežinau
koks daiktas tas precedentas, bet šį žodį
įsimenu, gal pravers – nustebinsiu savo klasiokus.
Kapitonas Juozas išlipa iš opelio ties Telšių kalėjimo pastatu ir pridurmu susiduria su
pusnuogiu ištatuiruota krūtine (Erelis perpus
nagais suėmęs neša nuogą moterį. Ant dešinės rankos tatuiruotė „Nezabudu matj rodnuju“ – Neužmiršiu savo gimdytojos) blatnojo
pozoj tupinčiu rusu. Kapitono ausį užgauna
iš jo krūtinės sklindanti nelygu daina ar rauda:
Vypjem za tiech, kto zvierinymi tropami
Tundru izmieril v biegach
Kto niebojalsia pred nagloju svarju
Gorkuju pravdu skazat.
(Išgerkim už tuos, kurie pabėgę iš katorgos
Bėgdami žvėrių takais nugalėjo tundrą
Tie, nepabūgę, rūstiesiems šėtonams
Į akis karčiąją Tiesą išrėžt.)
– Kas jūs, iš kur, kad tokias melodijas išdainuojate? – pasiteirauja tatuiruotąjį kapitonas. (Jis pradinę mokyklą baigė rusų kalba)
– O, pone, aš iš niekur, jei norite, iš Tundros, iš rusiško GULAG‘o, o ir šios temnicos,
o ir iš dangaus, jis parodo pirštu į dangų. Išmatavau Tundrą žvėrių takais, miegojau jų
irštvose. Išsiveržiau iš rusiškos teritorijos.
Suėmė pas jus tie patys NKVD‘istai ir atsidūriau štai šitoj temnicoj (rodo pirštu į kalėjimo
pastatą). Iš dangaus, todėl, kad aš čia, o ne
su tais, kuriuos „naglaja svarj“, neįtikėtinai
žiauriai išsityčiodami nužudė. Turėjau būti su
jais, tik katorgininko patirtis ir sėkmė išgelbėjo.
– Karas stuktelėjo. Visi čekistai sunerimo.
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aš šalia stovinčiam kaliniui nupjoviau rankų
raištį, jis nupjovė manąjį. Tuo tarpu darbavosi M.Gutman – N.Dušanskij tandemas. Aš jų
veiksmus mačiau, bet nesikartosiu. Jūs nukankintų spalvotas nuotraukas ir ekspertų išvadas turite, todėl viską žinote. Be abejo Jus
domina tolimesnis mano likimas.
Staigiu judesiu britvute brūkštelėjau per
akis, už manęs atsiradusiam kareiviui . Šis
sukliko, griebėsi už akių, išmesdamas ginklą
tiesiog man. Iššoviau. Jo viršutinis apdaras
atiteko man.
Visi budeliai ir kiti čekistai, šaudantys į
bėgančius, bei daužantys buožėmis, badantys durklais likusius vietoj kalinius, buvo taip
užimti savo pragarišku amatu, kad nematė,
kai aš, užsimetęs milinę ir užsidėjęs kareivišką kepurę, tapau kareiviu.
Toliau miške, sumaniai, reikėjo praleisti
pirmąsias fronto linijas. Pavyko. Štai aš čia. Pirmosios Rainių miško aukos – raudonų jų nukankinti 76 lietuviai. 1941 m. birželis

Kraujo ištroškę buvo ne tik raudonieji, bet ir rudieji Lietuvos okupantai

– Kraujo ištroškę buvo ne
tik neseniai, nekaltais kankiniais
užpildę Rainių miško duobes
„svarj“ iš, aktyviųjų žydų, tingiųjų
rusų, žiauriųjų azijiečių ir su jais
kolaboravusių lietuvių. Tuoj pat
po persiritusio fronto, pasirodė
„SS viršžmogiai“. Jie pastebėjo
šalia duobių išguldytus kankinių
kūnus. Tą situaciją jie panaudojo
kaip čekistų jiems siųstą dovaną.
„Nachtigal komandos“ iškvietė
žurnalistus – fotografus, kitus
propagandistus, surado vietinius
savo satelitus – kolaborantus
(kolaborantų randa bet kokie atėjūnai) ir vietoj nusiritusios į rytus
„raudonosios svarj“ atsirado „rudoji svarj“ suvertusi čekistinių žudynių Rainiuose kaltę Telšių žydų
bendruomenei.
Zonderkomanda. Pirmiausia
nusiaubiami žydų maldos namai,
mokyklos ir kitos jų insti-tucijos.
Išgrobstomos ar sunaikinamos
mokslo ir meno vertybės. Pagaliau SS-ininkai ir kolaborantai
suiminėja žydų šeimas: moteris,
vaikus, senius, nepalikdami nei
vieno gyvo žmogaus jų namuose.
Šeimų brangenybes nusavina
SS – ininkai reicho naudai. Žydų
kolonas rikiuoja SS – zonderkomandos ir vienas – kitas kolaborantas (kai kurie kolaboravę su
Rytų okupantais), varo iš miesto
į Rainių dvaro teritoriją, tačiau
jiems čia užsibūti neteko. Vėl prisireikė kastuvų ir kasėjų iškasti
duobėms Rainių miškelyje. Tik jau
atėjūnams iš Vakarų, darantiems
„naują tvarką Europoje“.
Jie racionalesni, kastuvus
paduoda pačioms aukoms, kas-

ti nurodo didesnes ir gilesnes
duobes, nei kasė okupantų iš
Rytų kareiviai, mat, nusmerktųjų
skaičius dešimteriopai didesnis.
Jie nesislepia, nakties prieblandoj veda iš dvaro moteris, vaikus, senius ir silpnesnius vyrus,
pleškina iš automatų sustatę ant
duobės krašto pačiam vidudienyje, be teismo, be gynybos, nes
Nacionalsocialistai ir jų fiureris
Adolf Hitler vienu ypu pasmerkė
mirčiai visas žydų bendruomenes visuose kraštuose, kuriuos
pasieks kruvinasis fiurerio vėzdas. Ir ne tik, – toks pat likimas
čigonams, neįgaliesiems bei
kitiems, kurių spalva ar kvapas
nepatiks fiureriui ar jo apologetams. Jie racionalesni – dar kartą iškrato atimdami užsilikusius
vertingesnius daiktus, visiems
nukerpa plaukus, kaip vertingą
žaliavą reicho pramonei, bet ir
tuo jų racionalumas nesibaigia.
Nužudytuosius duobėj guldo
paga vokišką tvarką eilėmis,
SS–ininkai ima specialias reples,
rauna iš nužudytųauksinius dantis, krauna į paruoštas dėžutes,
kaip taurųjį metalą reicho pergalės karuose ir grynosios rasės
išaukštinimo sėkmei užtikrinti.
To pačio moko kolaborantus, lyg
netyčia leisdami jiems nugvelbti
vieną – kitą auksinį dantį.
Jie racionalesni, ant kareivių
diržų užrašę „Got mit uns“ (Dievas su mumis), liepia jiems kardu
ir ugnimi siaubti savo artimą, nors
jie kitos tautybės ar rasės, bet tokie pat žmonės, kaip ir jie, manė,
kad užrašas ant diržų atpirks jų
kaltes. Jie valgydami prie stalo,

apsiriję pirsčiojo, tai darė visur
nesigėdydami vis
skelbdami, kad
tai nauja tvarka
Europoj, o neša
ją grynoji vokiečių
rasė.
Atvaryti stipriausieji,
pasmerktosios
bendruomenės,
vyrai iš Rainių
dvaro,
užpylę
negesintomis
kalkėmis savo
vaikus, žmonas,
bendrapiliečius,
savo širdgėlą,
skausmą ir negalią, užpila žemėmis duobes, kaip
įrodymą
„apie
grynosios rasės Antkapis 800 Telšių žydams, rudų jų okupantų
viršžmogių“ nu- nužudytiems Rainių miške. 1941 m.
sikaltimus, varomi kitur kasti ir tame mažame Žemės lopinėlyje.
Viešpats tarė: „Aš dar anuoužpilti...
Ir žiojėja duobės, ir ryja duo- met jums visiems daviau DEKAbės prie visų Lietuvos miestų ir LOGĄ, bet jūs jo neišmokot, kol
miestelių, žydus, čigonus ir kitus neišmoksit bent vienos taisyklės
nepaklusniuosius „reicho, fiurerio – mylėk artimą kaip save patį, jūs
ir viršžmogių“ valiai. Ir ne tik Lie- dar daug kartų susinaikinsite vietuvoje, prie Baltijos, Ukrainoje, ni kitus. Jūs skęsite nuolatinėse
Rusijoj ir kitur Europoj vyksta šis nuodėmėse ir pralaimėjimuose,
kol galų – gale susinaikinsite vikruvinas „viršžmogių“ siautulys.
Viešpats iš savo Aukštybių sas savo tautas, gentis ir gimines,
apregėjęs Rainius, pasigailėjo bei savąją Žemę“ – tai išsakęs jis
davęs žmonėms laisvą valią, nusisuko nuo išpuikėlių didžiūnų,
nes per tai vieni jų skelbiasi Die- mesdamas paguodos žvilgsnį
vo išrinktąja tauta, kiti Didžiąja savo mažutėliams.
Ištraukos iš
rusų liaudimi, dar kiti Grynąja
Pauliaus Vyturio knygos
rase, ar net viršžmogiais, vienok
DIALOGAI SU
siekdami kardo galia pakilti virš
VIEŠPAČIU IR ŠĖTONU
visų kitų, juos teisti ir naikinti, čia
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Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 sukilimo rengėjai ir vykdytojai

Biografinių straipsnių serija apie Lietuvos birželio 22 28 d. sukilimo vadus, Lietuvos sostinėje, Vilniuje
Vytauto Bulvičiaus, 1941 m. gruodžio 14 d. nuteisto mirties
bausme sušaudant pagal SSRS įstatymus, jų karinio
tribunolo dokumentas. Iš VARPO archyvo

Vytautas
Bulvičius
(1908–1941)

Sukilimo rengėjas, Lietuvos kariuomenės
generalinio štabo majoras, lakūnas,
Lietuvių Aktyvistų Fronto Vilniaus
karinio štabo vadovas, sukilimo karinių
veiksmų planų rengėjas, numatytas
Lietuvos Laikinosios Vyriausybės Krašto
apsaugos ministeriu.
Vytautas Bulvičius gimė 1908 m.
gegužės 5 d. Kunigiškių k., Keturvalakių
vls., Vilkaviškio aps. 1925 m. baigęs
Vilkaviškio gimnaziją, įstojo į Karo
mokyklą. Tolesnis jo likimas – Lietuvos
laisvės gynimas paaukojant net savo
gyvybę. 1927 m. rugsėjo 7 d. baigus
mokslus Vytautui buvo suteiktas leitenanto
laipsnis ir paskyrimas į LDK Vytenio 9-ą
pėstininkų pulką, Marijampolėje. Nuo
1928 m. tarnauja Šarvuočių rinktinėje
Kaune. 1929 m. lapkričio 23 d. V. Bulvičiui
suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1931
m. Karo mokykla. 1933 m. baigė Vytauto
Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidžių
skyriaus mokslus ir lapkričio 23 d. tapo
kapitonu. 1934 m. perkeltas į karo aviaciją,
kur paskirtas 6-os eskadrilės karo lakūnu.
1937 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų
kursų Generalinio štabo skyrių, jam
suteiktas generalinio štabo karininko
vardas, tada perkeltas į kariuomenės štabą
ir paskirtas mokymo dalies karininku.
V. Bulvičius kurį laiką dėstė Vytauto
Didžiojo universitete Valstybės karinio
rengimo kursą. 1937 m. rugsėjo 8 d. tapo
į Generalinio štabo majoru. 1939 m. V.
Bulvičius parengė knygą „Karinis valstybės
rengimas“, kurioje išdėstė visuotinės
gynybos koncepciją, nepraradusią svarbos
iki šiol. Šis veikalas lyginamas su kinų
karvedžio ir stratego Sun Zi traktatu „Karo
menas“. Knyga perleista pakartotinai 1992
ir 2018 metais. Ji daugeliui karių tapo
akurtos Lietuvos kariuomenės pirmuoju
lietuvišku karybos vadovėliu.
1940 m. generalinio štabo majoras
buvo komandiruotas į 1-ą pėstininkų LDK
Gedimino pulką Vilniuje vadovavimo
stažuotei – ėjo bataliono vado pareigas.
Sovietams naikinant Lietuvos kariuomenę
rugsėjo 16 dieną paskirtas Darbininkų
ir valstiečių raudonosios armijos (RA)
Pėstininkų karo mokyklos Vilniuje
dėstytoju, o 1940 m. spalio 24 d. –
Raudonosios armijos 29-o teritorinio
šaulių korpuso (TŠK) 179-os šaulių
divizijos valdybos operatyvinio skyriaus
viršininko padėjėju. Tuo pat metu Vilniaus
universitete dėstė karinį rengimą.
V. Bulvičius nuo pirmųjų aneksijos dienų

aktyviai įsitraukė į antisovietinį pogrindinį
judėjimą. 1940 m. rudenį Vilniuje pradėjo
kurti pogrindinę organizaciją, žinomą
kaip V. Bulvičiaus grupę, kuri vėliau
buvo pavadinta Lietuvių Aktyvistų
Fronto (LAF’o) Vilniaus kariniu štabu.
Svarbiausias jo uždavinys – prasidėjus
SSRS ir Vokietijos karui, remiantis
patikimais RA 29 - o TŠK lietuviais kariais
surengti ginkluotą sukilimą. Su kitais į
LAF’o pogrindinę veiklą įsitraukusiais
karininkais V. Bulvičius parengė sukilimo
karinių veiksmų planą. Tolimesni sukilusių
karių veiksmai liudija, kad šis planas
buvo žinomas patikimiems lietuviams
karininkams, puskarininkiams ir buvo
vykdomas. Prasidėjus karui lietuviai kariai
nevykdė sovietų įsakymų, naikino jų vadus
ir politrukus vietose, periminėjo ginklus,
amuniciją ir juos perduodavo civiliams
partizanams. Vilniuje kariai pagal planą
išėjo iš kareivinių ir nepalikdami miesto
įrengė jame apkasus ir kitas ginybines
pozicijas, kuriose ir sutiko atslenkantį
Vermachtą. Vasaros stovyklose išdėstyti
lietuviški daliniai apsiginklavę greitai
judėjo į Lietuvos sostinę Vilnių. Viskas
vyko pagal planą.
Lyginant su kitomis pogrindinėmis
organizacijomis, Vilniaus štabas veikė ilgai
ir sėkmingai. Iki suėmimo vilniečiai palaikė
kurjerių ir radio ryšius su centriniu LAF’o
štabu Berlyne, dalyvavo rengiant Lietuvos
Laikinosios Vyriausybės sudėtį, pateikė
vertingų pasiūlymų kaip organizavuoti
karinius veiksmus sukilimo metu visoje
Lietuvoje. Susekus radijo siųstuvo buvimo
vietą Vilniuje (teigiama, kad vokiečiams
pasidalinus žiniomis su sovietais), 1941 m.
birželio 9 d. 29 - o TŠK Ypatingas skyriaus
suima V. Bulvičių. Birželio 13 d. perduoda
jį tardyti ir kankinti Vilniaus NKGB.
Jau verdant sukilimo kovoms sostinėje
ir
partizanams-sukilėliams
puolant
geležinkelio stotį, suimti LAF Vilniaus
karinio štabo nariai paskutiniu ešelonu
birželio 24 dienos paryčiais išvežami iš

Vilniaus. 1941 m. liepos 9 d. V. Bulvičius
atvežtas į Gorkio (anksčiau ir dabar –
Žemutinis Naugardas, rus. Nižnij Novgorod)
1-ą NKVD kalėjimą. Čia kankintas ir
gruodžio 18 d. nužudytas. Paskutiniame
žodyje rusų „teisme“ jis didžiavosi, kad
kovojo už Lietuvą ir būdamas vos 33 –jų
paaukojo už ją savo gyvybę.
Lietuvos laisvės karys yra apdovanotas
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928
m.), Lietuvai atkovojus nepriklausomybę Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi
(po mirties, 1997 m.). Deja per trisdešimt
nepriklausomybės metų šio garbingo tautos
kario, kaip ir daugelio kitų atminimas,
dar nėra tinkamai pagerbtas valstybės
lygmeniu. Lietuvos valstybės atkūrimo
praktinių veiksmų vykdytojas šiuo metu
privačiomis lėšomis įamžintas tik dar
nesudaužytoje granitinėje plokštėje ant
Gedimino pr. 29 pastato Vilniuje, buvusioje
štabo vietoje. Kol kas dar išlaikomas mjr.
V. Bulvičiaus vardas, suteiktas Lietuvos
kariuomenės mokymo centrui. Išvogtoje
valstybėje net neberandama pinigų
pakartotinai išleisti jo knygą „Karinis
valstybės rengimas“, kurioje išdėstytos
mintys šiandien darosi vis aktualesnės.
Paskutinį jos leidimą finansavo Lietuvos
patriotai iš savo asmeninių lėšų, nes valdžia
turėjo svarbesnių išlaidų.
Generalinio štabo majoras V. Bulvičius
buvo beveik visų tuometinių ginklo rūšių
meistras nuo taktinio iki strateginio
lygmens. V. Bulvičius priklauso lietuviškos
karininkijos žiedui, ryškus Tėvynei
pasiaukojimo pavyzdys. Šių žiedų Lietuva
vis dar laukia šiuolaikinėje karininkų
kartoje.
Daugiau infornacijos galite rasti
socialiniame tinkle Facebook spausdami
grotažymę #BirželioSukilimas80
Parengė Sakalas Gorodeckis
Birželio sukilėlių kuopos, veikusios
Dieveniškėse, kuopos vado sūnus. 2021 05 19
Straipsnis redaguotas VARPO.
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LAF
Vilniaus
karinio
štabo
nariai

Pagrindinė 1941 m.
Sukilimo jėga kovojant
prieš pavergėjus
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Ar sulauksime iš žydų bendruomenės –
Padėkoti lietuviams yra už
ką: laisvoje Lietuvoje nebuvo
žydų pogromų, buvo galima
statyti sinagogas, steigti žydiškas mokyklas, leisti žydiškus
laikraščius, laisvoje Lietuvoje
veikė Žydų ministerija.
Dailininkas
A.R.Šakalys
perpasakojo Lietuvos piliečio
žydo žodžius, pasakytus tėvui
1940 metų liepą: „Dabar šią
Antazavės aikštę mes išgrįsime
lietuvių kaukolėmis“...
Kai kuriems žydams, turėtų
būti gėda dėl nesiliaujančio Lietuvos puolimo, kai nežinančiam
tikros padėties, turėtų susidaryti
įspūdis, kad Holokausto pagrindėja buvo ne hitlerinė Vokietija,
o okupuotoji Lietuva. Iš tiesų,
susidaro įspūdis, kad faktai
čia neturi jokios reikšmės,
taigi be reikalo stengiasi teisybės mėgėjai, kurie primena,
jog štai Lietuva tokia gėdinga
statistika tarsi ir neišsiskiria iš
kitų okupuotų šalių, tačiau žydų
gelbėtojų procentiškai čia buvo
truputėlį daugiau nei kitur toje
negailestingoje epochoje.
1941 metais birželio 25 d.
vien sovietinio gerai ginkluoto
komjaunimo buvo 12 000 asmenų, o kur dar pagalbinių milicijos būriai. Ir tai tik vietiniai
kolaborantai, neskaitant NKVD
ir Raudonosios armijos? Ar
daug kam naujiena, kad Kauno
getas turėjo ginkluotus būrius
1941 ir 1942, ir 1943 metais? O
išlikęs Lietuvos komunistų partijos archyvas žino viską: kilmę,
vardus, pavardes, tautinę sudėtį.
Kodėl užuojautos sulaukia
liepos 12-tą keli iš suėmimo pabėgę kolaborantai trijose vietose padegę Plungės miestą?
Kiek dar dviveidiškai stebėsitės, kodėl lietuviai 1941 metų
birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais, kurių pusnuoges
šeimas bado mirčiai, išvežė į
Arktinę sritį, negelbėjo žydų?
Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus rašte
Kauno merijai sakoma „Manome, kad nusikaltimais žmoniškumui įtariamų asmenų vardais
Kauno miesto gatvės neturėtų
būti vadinamos, o memorialinės lentos, jeigu jos reikalingos,
turėtų būti bent jau papildomos
prierašais apie tokių asmenų
įvykdytus nusikaltimus“. Jeigu

taip, laukiame, kol prie Vilniaus
geto teritoriją žyminčių lentų
atsiras paaiškinimai, kad asmenys iš šio geto įvykdė Kaniūkų
ir kitų kaimų gyventojų žudynes Zimano įsakymu?
Kodėl viena tauta gyventų
kitos tautos gyvenimu, jos prioritetus iškeldama virš savųjų?..
Ar parašys kas Vilniaus merui iš Lenkijos ir ar atstatys Vilniaus meras istorinį teisingumą
Lietuvos lenkų bendruomenei?
Ar VšĮ „Maceva“ tvarkanti
žydų kapus, pagerbdama tiesą,
išrašys ne tik vokiečių dalinio
Einsatzkommando 3/A sušaudytas moteris ir vaikus, bet ir
sovietinius skerdikus, kolaborantus ir Tėvynės išdavikus
1940 – 1941 mais vykdžiusius
represijas prieš Lietuvos gyventojus ir sušaudytus 1941 metų
birželio-liepos mėnesiais dėl
įvykdytų nusikaltimų žmoniškumui, suguldytus į tą pačią
Holokausto duobę!?
1941 m. birželio 26 d. pirmąja auka tapo Švėkšnos rajono
komunistų partijos sekretorius
Izraelis Geselis, kuris buvo sugautas, nužudytas ir palaidotas
Švėkšnos kapinėse. 1941 06 28
d., partizanai suėmė tarybinius
„aktyvistus“, komjaunuolius:
du brolius Jechielį ir Leizerį
Laconus bei 3 merginas: Zeldą, Blumą ir Aidą, kurios dirbo
rusų štabe sekretorėmis“.
1941 m. liepos 1 d. Telšiuose važiavo 70 vežimų su
Rainiuose nukanktintųjų palaikais. Mišios buvo laikomos
lauke, nes karstų buvo tiek,
kad netilpo į Katedrą. Ir nei
Žemaitijoje nei likusioje Lietuvos dalyje nekilo pogromai
rusiškuose, lenkiškuose ar totoriškuose kaimuose.
Ar kas ne su Maskva, tas su
Brlynu?...
Andrius Mizara
Jau 25 metus yra kartojama,
„rusai jau išėję, o vokiečiai dar
neatėję“… O iš kur traukiate,
kad Kaune birželio 24 dieną
jau nestovėjo rusų kariuomenė, jei iki birželio 27 dienos nebuvo įmanoma patekti į
Pravieniškių žudynių vietą dėl
pakaunės miškuose esančių,
ginkuoltų ir mirtinai pavojingų
sovietų armijos dalinių?

Vilijampolės „pogromo“ naktį, rusų
daliniai stovėjo kitoje Nemuno
pusėje, o ginkluotos komjaunimo gaujos
šlaistėsi
visose Kauno
miesto dalyse, taip pat ir
Vilijampolėje.
Susidūr imas
tarp
dviejų ginkluotų
grupuočių nėra vadinamas
pogromu.
Juk kažkur
turi būti saiko
jausmas?
Girdėjau
sakant,
kad
puiku jog lietuviai pradėjo
diskusijas apie
lietuvių dalyvavimą nacių
žudynėse. Tačiau Jei signataras
2014 metais dirbęs tolerantiškam projektui „Beigelių krautuvėlė“ ir moderavęs diskusijas
su būsimais europarlamentarais
ir tolerantiško projekto „Beigelių krautuvėlė“ tolerancijos apdovanojimo 2014 metų laureatė
Kultūros paveldo departamento
direktorė nori nuimti atminimo
lentą Generolui Vėtrai, kur čia
lietuviška, nešališka, objektyvi
diskusija?
2015 metų liepos 10 dieną
savo facebook paskyroje tolerantiškas projektas „Beigėlių
krautuvėlė“ apie Vilniaus žydų
žudiką, karo nusikaltėlį, žydų
policijos vadą Jokūbą Gensą rašo taip sentimentaliai
„Jokūbas Gensas (1903-1943).
Tragiško likimo –paskirtas vadovauti Vilniaus getui“…
Niekam nebus didelė paslaptis priminimas, kad šiandieninė
Rusija yra labiausiai suinteresuota Holokausto temų pagrindu painioti žmonių protus. „Rusija – išvaduotoja nuo fašizmo“
yra ta paskutinioji dabartinės
Rusijos korta, kuria dar bando
pridengti kraupų savo nuogumą, luošumą ir nešvankumą. Ta
proga svarbu prisiminti, kad ta
pati Rusija visais laikais buvo
viena iš svarbiausiųjų, o daž-

niausiai pačia svarbiausiąja antisemitizmo pasaulyje skleidėja, čia paprastai buvo kuriamos
klastotės, skatinančios antisemitizmo pasaulyje paplitimą ir
sezoninius paūmėjimus.
Žydų kilmės rašytojas Jokūbas Josadė apie savo išgyvenimus 1940 m. Lietuvoje rašė:
„Mane taip sužavėjo spalvingos
masinės demonstracijos, mitingų kalbos, šauksmai „Valio“ ir
„Ura“, kad visiškai praradau realybės jausmą. Lyg būtų ištikęs
psichinis pamišimas: svetima
kariuomenė okupavo kraštą,
pradėjo grobuoniškai šeimininkauti, o mano suakmenėjusi širdis džiūgavo. Vyko nekaltų žmonių areštai ir trėmimai į Sibirą,
o aš visa tai pateisinau. […] Juk
komunistas nebuvau, bet buvau… žydas – dar vakar neapkenčiamas ir užgauliojamas, o
šiandien… Atsimenu, kaip dirbdamas žurnalistu ateidavau į CK
ir beveik kiekviename kabinete
kalbėdavau su aukščiausiais valdžios vyrais gimtąja jidiš kalba. Tai glostė mano savimylą,
triumfavau: galutinai išspręstas
nacionalinis klausimas.“
Taigi, žydus tarnauti okupantams galėjo pastūmėti įskaudinta savimeilė. Tai gal kažką
paaiškina, bet ar pateisina? Ar
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esame skolingi lietuviams?..

to pakanka pateisinti išdavystę
valstybės, kurioje pačių žydų
prisipažinimu, sąlygos jiems
gyventi buvo geresnės, negu bet
kur kitur Europoje? Išeitų: už
gera atsimokėjo piktu? Kodėl?
O kodėl okupantams stojo
tarnauti lietuviai? Juk buvo ir
tokių?
Kodėl, kaltinant visus lietuviams dėl to, kad dalis (ypač
menka, palyginus su žydų gelbėtojų skaičiumi) jų tautiečių
padėjo vokiečiams vykdyti vadinamąjį „rasinį valymą“, laikoma
nekorektiška skai-čiuoti, kiek
žydų padėjo rusų okupantams
kruvinai „sovietizuoti“ Lietuvą?
Argi ne kiekviena nekalta auka
vienodai nusipelno teisybės bei
bausmės kaltininkams, nepaisant tautybės, tikėjimo, rasės?
Kita vertus, juk ne visi žydai puolė tarnauti okupantams
rusams, kaip ir ne visi lietuviai klusniai vykdė vokiečių
įsakymus? Kaip dabar elgtis?
Ar skrupulingai tirti kiekvieną
smurto, išdavystės faktą – o ar
tai įmanoma šiandien, po tiekos
metų ir tam tikriems organams
piktybiškai sunaikinus daugybę
dokumentų? Arba padėti tašką skaudžiai, kupinai smurto ir
neteisybės praeičiai, nulenkiant
galvas aukų atminimui tam

skirtomis dienomis, ir
darbuotis gyvenimui,
nesišvaistant abipusiais
kaltinimais?
Panašūs
klausimai daug
metų buvo laikomi nekorektiškais,
ypač
klausimas apie
žydų atsakomybę. Tačiau kelis
de ši mt me čiu s
trunkanti „korektiška“ tyla
nė per decibelą
nesumažino to
triukšmo, kurį
kelia grupė žydų
(bei jiems pritariančių nežydų),
siekianti išlaikyti amžino kaltintojo pozicijas
ir nė per nago
juodymo neprisileidžianti minties apie tai, kad
nebūna visuomet kaltų ir visuomet teisių tautų. Ypač kai
kalbame apie tautas, ne savo
valia įtrauktas į karo sūkurį.
Pasak N. G. Finkelšteino,
Holokausto industrija remiasi
„nepateisinamomis
Holokausto išskirtinumo ir neracionalios bei amžinos nežydų
neapykantos žydams dogmomis“. Autoriaus nuomone, keldama vis naujus kompensacijos
ieškinius (turi galvoje ieškinius
Šveicarijos bankams, Vokieti-

jos verslininkams, Rytų Europos kraštams, taigi, ir Lietuvai),
iš kurių tikrosios aukos teturi
visai maža naudos, „Holokausto industrija pati labiausiai prisideda prie antisemitizmo palaikymo ir kurstymo“.
Spėju, kad ir Lietuvoje ne
vienas žmogus, prisiminęs pastarųjų metų kai kurių žydų ir
jiems dirbančių vanagaičių išsišokimus, pritars šiai išvadai.
Adolfo Ramanausko-Vanago skelete konstatuoti durtiniai
sužalojimai dešinės akiduobės
gilumoje, padaryti aštriu, duriančių savybių įrankiu. Ekspertų nuomone, po tokių sužeidimų A. Ramanauskas-Vanagas
neteko regėjimo dešine akimi.
Darytina išvada, kad šie sužalojimai atlikti kankinant Adolfą
Ramanauską-Vanagą jo suėmimo dieną, nes slaptame 1956 m.
spalio 15 dienos MVD kalėjimo
chirurginio skyriaus akte minimos šešios durtinės žaizdos
dešinėje A. Ramanausko-Vanago akyje. Slaptame akte taip
pat minimos plačios mašnos
žaizdos (nėra mašnos turinio),
daugybė mėlynių pilvo srityje,
kairės rankos 3-o piršto pjautinė žaizda.
Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai buvo tirti Vilniaus
universiteto Medicinos fakultete ir Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje.
Dr. A. Lebionkos nuomone,
galimas dalykas, kad Vanagaitės-Zurofo pora, šmeižianti

mūsų Tautą, jos didvyrius, juodinanti mus užsienyje, turi daug
gilesnį ir pragmatiškesnį tikslą.
Gali būti, kad šis tikslas – begalinė istorija dėl žydų turto.
Tam buvo reikalinga ir įteisintos „išimtys“ suteikti Lietuvos
pilietybę tarpukaryje išvykusių žydų palikuonims. Turto
grąžinimo bombą po mūsų
valstybės pamatu padėjo dar
A.M.Brazauskas. Tuometinis
premjero patarėjas privatizavimo klausimams „A.D.“ dr. Algimantui Lebionkai privačiame
pokalbyje pasakė: „Religinių
bendruomenių turto grąžinimas
– yra bomba. Krikščionių religinės bendruomenės – kelios
dešimtys vienuolynų, namų,
bažnyčių. Pas žydus kitaip, visas jų turėtas turtas – religinės
bendruomenės: ligoninės, mokyklos, kirpyklos, skerdyklos,
parduotuvės ir t.t. Palauks, kol
bus atstatyta, suremontuota, kol
Lietuva praturtės, tada atsiims“.
Lietuvai vėl atgavus laisvę
mes žydams grąžiname bendruomeninį jų turtą, masiškai
leidžiame knygas apie Holokaustą, pačiu aukščiausiu lygiu
Izraelyje atsiprašėme už savo
nuodėmes, nereikalaujame iš Izraelio nei moralinių, nei piniginių kompensacijų už nachmanų
dušanskių, aradų nusikaltimus,
Vilniaus senamiestyje – paminklinės lentos, bylojančios apie
žydų tautą vokiečių okupacijos
metais ištikusią tragediją…
Net nežinau, ko dar galima
norėti iš lietuvių?
Slaptai, 2017 11 13,
Varpas, 2021

VARPO klausimai

Birželio sukilimas, kurio 80-metį paminėsime šį
mėnesį, išsklaidė Kremliaus propagandos mitą, kad
lietuvių darbininkai ir smulkieji ūkininkai „mylėjo sovietų
valdžią“ – žudikų, budelių, sadistų valdžią.
Tai kiek reikia keisti istoriją? Kiek kiš Tautos Sukilimo dalyvių vedamų suimtų komunistų fotografijas?
Su prierašais „1941 m. birželio pabaiga-liepos pradžia.
Kauno žydai Vytauto prospektu vedami į mirtį“ nors
amžininkų daryti vokiški užrašai ant fotografijų rašo, –
„vedami komunistai ir nusikaltėliai“.
Kiek bruks buvusio „Lietūkio garažo“ (NKVD‘ė
įrengtų kankinimo ir žudymo patalpų) žudynių nuotraukų klastotes, nuotraukas iš kitų Vokietijos okupuotų valstybių, kur sušaudomi tų šalių patriotai? Kodėl
stebina linčo teismas enkavėdistams, miestiečiams
sužinojus kaip pasielgta su Pravieniškių kalėjime buvusiais politiniais kaliniais? Nors „teismas“ surengtas SS
unteršturmfiurerio pastangomis. Kodėl niekaip nepaskelbiamos tų nužudytų asmenų pavardės ir ką jie veikė
Lietuvą užgrobus SSRS?

Nenorim sutikti, kad visus lietuvius „pažinsi iš kinkų
drebėjimo“. Seimo narys Vytautas Kamblevičius sakė besižavintis Akademinės etikos kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko drąsa – „Žaviuosi jūsų drąsą šioje mūsų salėje.
Pirmas žmogus, kuris bando pasakyti tiesą, ir man atrodo,
kad po jūsų tokio išsamaus pasisakymo, daug kas galvos
visai kitaip, negu daug kas interpretuoja“. (V.Sadauskas
pasiūlė premiją moksleiviui, studentui, doktorantui, mokytojui, kuris surinks infomaciją, medžiagą, dokumentus
bei parašys darbą, publikaciją apie XX a. žydų tautybės
asmenis, kurie prisidėjo žudant, dalyvavo tremiant ir kankinant žmones). Bet atsirado ir kinkadrebių prieš Tiesą...
Kodėl nutylima, kad dar 1941 m. birželio 27 d. po Kauną šlaistėsi, šaudė, padeginėjo namus ginkluoti komsomolcų, raudonarmiečių ir nespėjusių pabėgti enkavėdistų
būriai, o kitoje Nemuno pusėje buvo pilna Raudonosios
armijos dalinių?
Matyt, kad jie stengiasi taip slėpdami savo tėvų, giminių nusikaltimus naikinant Lietuvos Respubliką, jai ištikimus piliečius.
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Įamžinkime 1941 m. Tautos Sukilimo vietas Vilniuje
Atkūrus nepriklausomybę atrodė, kad atsirado galimybė atkurti ir istorinę
tiesą bei pagerbti visus kovotojus, kritusius už Lietuvos laisvę. Pirmieji išsilaisvinusios tautos žingsniai teikė daug vilčių. 1991 m. birželio mėnesį sukako
50 metų nuo ypatingo Lietuvos istorijos įvykio – Tautos Sukilimo 1941 metais.
Lietuva formaliai jau 1990 m. buvo nepriklausoma valstybė, bet jos gatvėmis
dar važinėjo sovietų tankai. Atvirai pažymėti šios garbingos datos negalėjome.
Tačiau gausios mūsų tautinės organizacijos jau turėjo pogrindžio sąlygomis
surinktų dokumentų, dar buvo gyvų šio įvykio dalyvių. Todėl nors ir neviešai,
bet visoje Lietuvoje pirmą kartą visuotinai buvo pasidžiaugta sukilimo pergale, pagerbtos tų kovų aukos, pastatyti pirmieji kuklūs paminklai.
Kai kam iš šio meto jaunosios kartos bikų sunaikintos sukilėlių kapavietės,
Sukilimas ir pastangos atstatyti nepri- pažymėtos pagrindinių kautynių vietos.
klausomą Lietuvą 1941 m. galėjo būti Ypatingai daug šioje srityje buvo padavisai negirdėti. Šia tema kalbėti tuo metu ryta Kaune Lietuvos 1941 m. birželio 22
sovietų aneksuotoje Lietuvoje buvo nepa- – 28 d. sukilėlių sąjungos jėgomis, bei
prastai pavojinga. Jeigu apie 1919 – 1920 Vilniuje Naujųjų Rasų kapinėse Lietuvos
m. kovas prieš raudonuosius okupantus, Laisvės Kovotojų sąjungos pastangomis.
pokario partizanų dešimties metų karą, Didžiausias ir meniškiausias Tautos Susufalsifikavus istoriją, sovietmečiu buvo kilimui skirtas memorialas šiuo metu yra
kažkiek rašoma ir šnekama, tai apie Su- Kaune. Rokiškio ir Obelių patriotinių orkilimą buvo griežtai uždrausta net užsi- ganizacijų pastangomis ir lėšomis atkurminti. Okupantams ir jų parankiniams tas sovietmečiu sunaikintas ypatingas
tada patirtas sutriuškinimas ir dabar yra paminklas sukilėliams Obeliuose.
nepakeliamas. Nėra jokio kito Lietuvos
Vilniuje Lietuvos Laisvės Kovotojų
istorijos įvykio, kuris būtų taip šmeižia- sąjungos ir Lietuvių tautinio centro pamas, juodinamas ir klastojamas.
stangomis 2010 m. buvo paruoštas visų
Per dešimt pirmųjų nepriklausomy- sostinės sukilimo vietų sąrašas, surinkbės metų buvo daug nuveikta tyrinėjamt, ta dokumentika apie čia vykusias kovas.
aprašant ir įvertinant Sukilimo reikšmę. Parengtos atminimo plokštės su inforAtsirado galimybė susipažinti su išeivi- maciniais įrašais, pritaikytos kiekvienoje
joje rašiusių Sukilimo dalyvių - Kazio miesto vietoje vykusiems įvykiams. SvarŠkirpos, Juozo Ambrazevičiaus-Brazai- biausiose Sukilimo Vilniuje vietose – Vilčio, Pilypo Žukausko-Naručio, Adolfo niaus Rotušėje, Vilniaus universitete, TraDamušio ir kitų atsiminimuose padėtais kų gatvėje, K. Škirpos ir T. Kosciuškos
vertybiniais pamatais. Minint 60–sias gatvių sankirtoje, prie Šv. Petro ir Povilo
Birželio Sukilimo metines, jau plačiai bažnyčios - privačiomis lėšomis ruoštasi
buvo žinoma ir apie didvyriškas sukilėlių įrengti atminimo plokštes. Visas Sukilikovas, apie paskelbtą atstatytą nepriklau- mo vietas sostinėje numatyta paženklinsomą Lietuvos valstybę ir Laikinosios ti vėliau etapais surandant finansavimą.
Vyriausybės pastangas valstybę atkurti. Projekto vizualizacija parodo, kaip tai
Kartu suaktyvėjo lietuvių tautos priešų, papuoštų sostinę, praturtintų jos istorinę
vietinių komunistinių revanšistų, viso- atmintį (žiūrėti paskutiniame viršelio puskių slavinų ir jų aplinkos veikla, siekiant lapyje). Pradėti pasirengta nuo Rotušės.
vėl ištrinti šį įvykį iš Lietuvos istorijos.
Fasadinėje Rotušės sienoje yra įamTam labai aktyviai padėjo tarptautinėje žinti labai svarbūs Lietuvos nepriklausoerdvėje susivieniję sionistiniai bei krem- mybei JAV Prezidento Džordžo Bušo (j.)
liaus pinigai.
žodžiai: „Kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą
Pasitinkant Sukilimo 70–sias meti- savo priešu, taps Jungtinių Amerikos
nes, Lietuvoje jau buvo parengti ir išleisti Valstijų priešu.“ 2002 m. lapkričio 23 d.
fundamentalūs vietinių autorių darbai Šalia tokių nepaprastaiai svarbių nuostata tema, kai kur atkurtos sovietinių gro- tų labai tiktų ir atminimo ženklai, skirti

Atgimstant Lietuvai labai populiarūs buvo iš lauko
akmenų sumūryti paminklai – aukurai. 1991 m.
birželis. Petrašiūnų kapinės Kaune. Straipsnio
auroriaus nuotr

1941 m. lietuvių tautos nepriklausomybės kovai įamžinti.
Bandant Vilniaus miesto savivaldybėje 2011 m. suderinti leidimus privačiomis lėšomis sumontuoti atminimo
plokštes, skirtas Sukilimui įamžinti, patriotinė iniciatyva buvo vilkinta ir galų
gale sąmoningai sužlugdyta. Nuo tada
Vilniaus merais, kuriems valdant nepažymėtos 1941 m. Tautos Sukilimo vietos
Vilniuje buvo: V.Navickas 2009 – 2010
– TS-LKD, R.Alekna 2010 – 2011 – TSLKD, A.Zuokas 2011 – 2015 – judėjimas
„Taip“, R. Šimašius nuo 2015 iki dabar
(Liberalų sąjunga, Laisvės partija.
Šiuo metu Vilnių puošia tik viena
plokštė, skirta enkavėdistų sunaikinto
Sukilimo Vilniaus karinio štabo vadavietei paženklinti (Gedimino pr. 29) su
nužudytų ar įkalintų pagrindinių Sukilimo rengėjų Lietuvoje vardais.
Pasitikdamos 80–sias Tautos Sukilimo metines, sostinės patriotinės organizacijos vėl imasi iniciatyvos pažymėti
atminimo plokštėmis arba specialiai tam
sukurtais ženklais kautynių vietas, vadavietes, pastatus, kur gyveno ir rengė Sukilimą laisvės kovų vadai. Amžina šlovė
jų šviesiam atminimui.
Gintautas Šeimyniškis
Vilnius 2021 m. birželis.

Atminimo plokščių Lietuvos 1941 m. birželio 22 – 28 d. sukilimo Vilniuje įrašų redakcija
VILNIAUS UNIVERSITETO
CENTRINIUOSE RŪMUOSE
1941 06 22 – 24
BUVO ĮSIKŪRĘS
1941 M. BIRŽELIO
SUKILIMO
VILNIAUS ŠTABAS.
VIRŠ RŪMŲ
1941 06 23 19 VAL.
IŠKELTA
PIRMOJI VILNIUJE
LIETUVOS TRISPALVĖ

ROTUŠĖJE
1941 06 23 – 24
BUVO
ĮSIKŪRĘS
1941 M.
BIRŽELIO
SUKILĖLIŲ
VILNIAUS
MIESTO
APSAUGOS
BŪRYS

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE
BUVUSIOSE KAREIVINĖSE
1941 M. BIRŽELIO 23 D.
VAKARE – 24 D. NAKTĮ
SUKILĘ LIETUVIAI KARIAI
IŠSIVADAVO IŠ SOVIETINIŲ
POLITRUKŲ PRIEŽIŪROS
IR ĮVEIKĖ KAREIVINĖSE
ĮSITVIRTINUSIUS
RAUDONARMIEČIUS,
KOVĖSI SU TRAKŲ GATVE
BESITRAUKIANČIAIS OKUPANTAIS

1941 M. BIRŽELIO 23 – 24 D.
PRIE TILTO PER VILNIĄ,
TRIJŲ KRYŽIŲ KALNO
PRIEIGOSE,
T. KOSCIUŠKOS GATVĖJE
VYKO VIENOS
ĮNIRTINGIAUSIŲ
VILNIUJE
1941 M. BIRŽELIO
SUKILĖLIŲ KAUTYNIŲ
SU BESITRAUKIANČIAIS
RAUDONARMIEČIAIS

ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO
BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE
PRIEŠAIS DIDŽIUOSIUS VARTUS
BUVO SUKILĖLIŲ ATSPAROS
PUNKTAS
1941 M. BIRŽELIO 23 D.
VAKARE – 24 D. NAKTĮ
VYKO 1941 M. BIRŽELIO
SUKILĖLIŲ ĮNIRTINGOS
KAUTYNĖS SU
RAUDONARMIEČIŲ
IR NKVD DALINIAIS.
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Studentai kovojo už Nepriklausomą Lietuvą

Ltn Gediminas Ruzgys

Kauno kalėjimas iš kurio 1941 m. birželio 23 d. pabėgo G.Ruzgys ir J.Lukša

RENGINIAI

1940 m. birželio 15 d Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, aš, tuo metu
mokiausi Kauno prekybos technikumo
trečiame kurse. 1940 m. mokslo metų
pradžioje pas mane į butą atvyko studentas architektas, atsargos karininkas
Gediminas Ruzgys ir studentas architektas Juozas Lukša. Jie man pasiūlė
įkurti technikume nelegalią pasipriešinimo prieš bolševikų okupaciją (aneksiją – VARPAS) pogrindžio organizaciją.
Po mūsų pasikalbėjimo aš sutikau įkurti
pogrindžio organizaciją ir jai vadovauti.
Su Antanu Milišausku, kuris mokėsi su
manim vienoje klasėje, atsargos dėlei
sukūrėme trijų sistemos (1-2) pasipriešinimo pogrindžio organizaciją prieš
bolševikų vykdomą terorą ir okupaciją.
Tuomet G.Ruzgys vadovavo studentų pogrindžiui VDU (į Ruzgio vadovaujamą LAF‘o penketuką įėjo ir Lukša) ,
o J.Lukša moksleivių grupėms gimnazijoje.
G.Ruzgys, kaip kariškis, mus ruošė ir instruktavo būsimam sukilimui
prieš raudonąjį terorą. Jis aiškino, kaip
mūsų pogrindžiui panaudoti visas esamas priemones sukilimo pradžioje, nes
karas su Vokietija buvo neišvengiamas.
J.Lukša teikdavo žinias apie tuometinę
padėtį Lietuvoje ir užsienyje. 1940 m.
lapkričio mėn. G.Ruzgys man pranešė,
kad jis jau priklauso Lietuvių Aktyvistų
Frontui (LAF), kuris ruošia visos Lietuvos sukilimą karo pradžioje, ir, kaip
LAF atstovas, įsakė man skubiai ruoštis sukilimui. Tuomet aš savo pogrin-

džio organizaciją technikume pagal
G.Ruzgio nurodymus stropiai ruošiau
sukilimui ir ją pavadinau LAF.
1941 m. gegužės mėn. saugumui
areštavus G.Ruzgį ir J.Lukšą, mūsų pogrindis neteko gabių ir drąsių organizatorių. Po šios netekties, mūsų pogrindžiui instruktuoti apie būsimą padėtį,
buvo paskirtas LAF atstovas Bronius
Stasiukaitis, – medikas, atsargos karininkas. Bronius Stasiukaitis vadovavo daliai
Žaliakalnio sukilėlių ir sukilimo metu –
mūsų technikumo pogrindžiui, Kauno
vandentiekio apsaugos būriui ir ginklų
tiekimui iš Parodų aikštės ginklų sandėlių. Mūsų Kauno vandentiekio apsaugos
sukilėlių būrio dėka Kauno vandentiekis
buvo apsaugotas nuo sunaikinimo.
1941 m. birželio 25 d. būdamas vandentiekio žvalgybos grupės viršininku,
nuvykau žvalgybos tikslais j Kauno
karo komendantūrą registruoti ginklų.
Karo komendantūroje susitikau išsivadavusį politkalinį G.Ruzgį. Buvau labai
nustebintas, kad G.Ruzgys pabėgęs iš
kalėjimo skubiai įsijungė Chemijos Institute į sukilėlių gretas ir kaip kariškis
perėmė vadovauti Chemijos Instituto
sukilėlių būriui ir eiti žvalgybos ir tardymo skyriaus vadovo pareigas.
G.Ruzgys karo komendantūroje man
pasakojo, kad jis atvyko pasiteirauti apie
kuriamą Lietuvos kariuomenę. Čia sutikęs buvusius vyresnius karininkus, paklausė jų patarimo, kad nepadarytų klaidos ir išsiaiškino, kad kariuomenė bus
ne Lietuvos, o antrų okupantų žinioje.

Juozas Lukša

Gediminas Ruzgys bolševikų okupacijos metu buvo aktyvus LAF veikėjas ir ištrūkęs iš čekistų rankų įsijungė
į Chemijos Instituto sukilėlių gretas
Žaliakalnyje. Čia jis vadovavo sukilėlių
žvalgybos būriui. Buvome išblaškyti ir
naikinami po įvairias nežinomybes, bet
vėl prisikėlėme. Likimas mus vėl suvedė į bendrą idėjinį darbą ir dabar abu
dirbame 1941 m. birželio 22-28 d. Sukilėlių Sąjungos Taryboje.
Matas Banionis, Vilnius, 1995 m.
P.s. Žaliakalnio štabas kontroliavo
didelę Kauno miesto dalį, ir per visą
štabo gyvavimo laiką sukilėliai civilių
asmenų nenužudė. Galiojo nuostata,
kad įrodyti kaltę ir paskelbti nuosprendį gali tiktai teismas. Todėl sulaikytus
įtariamuosius perduodavo į teisingumo rankas.
Kauną jau nuo 1941 m. birželio
mėn. 23 dienos kontroliavo sukilėliaipartizanai, todėl į Kauną vokiečiai
įžygiavo birželio mėn. 25 d. be kovos
ir nekliudomi. Atėję vokiečiai lauktos
Lietuvos nepriklausomybės nesuteikė,
nors kurį laiką vokiečių karinė vadovybė tarėsi su Lietuvos Laikinąja Vyriausybe, atrodė, kad ją lyg ir pripažino. Tačiau birželio mėn. 27 d. vokiečiai
įsakė sukilėliams grąžinti ginklus. Taip
mes, Lietuvos sukilėliai, buvome nuginkluoti. Supratome, kad vokiečiai
neleis Lietuvai turėti savo kariuomenę.
Tai reiškė, kad laisvės ir nepriklausomybės, kurios taip siekėme, kol kas neatgavome. Buvo aišku, kad raudonąją
okupaciją keičia rudoji okupacija.

Jaunimo sambūris „Pro Patria“ kviečia į Birželio sukilimo 80-mečiui
paminėti skirtą konferenciją „Birželio sukilimas: faktai ir atmintis“ .

1941

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje birželio 22 dieną 14 valandą. Konferencijos metu
pranešimus skaitys prof. Rasa Čepaitienė, Vidmantas Valiušaitis, istorijos mokytojų asociacijos
pirmininkas Robertas Ramanauskas, derinamas kariuomenės atstovo dalyvavimas.
Bus galima įsigyti 1941 m. Kauno štabo faktinio vado Pilypo Žukausko-Naručio knygą „Tautos sukilimas“.

Dėl šalyje birželio mėnesį tebegaliojančio karantino suvaržymų, renginyje ribojamas dalyvių skaičius, todėl būtina visų norinčiųjų dalyvauti išankstinė registracija.
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Bandymas suniekinti Juozo Krikštaponio,
Vyčio partizanų apygardos vado atminimą
Ukmergės rajono savivaldybės narius pritrenkė
šio rajono merui Rolandui Janickui adresuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio pasirašytas raštas dėl paminklinio
akmens, skirto Juozo Krikštaponio atminimui. Žinia
apie šį raštą pasiekė ir visuomeninių organizacijų,
kurios rūpinasi laisvės kovotojų atminimu, narius.

Jonas Burokas
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos Garbės pirmininkas,
Laisvės kovų dalyvis
Partizanų Vyčio apygardos vadas vėliau kitų kolaborantų vardu susprogJ.Krikštaponis žuvo 1945 m. sausio 12 d. dintos Kryžiaus kelio kalvarijos VilniuLėno kautynėse su NKVD kariuome- je ir Ukmergės rajone Vepriuose ir kitone. Netrukus Krikštaponio vardu buvo se vietose. Anuomet užtekdavo tokios
pavadinta Vyčio apygardos rinktinė. vieno sakinio argumentacijos, kad miAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nėtos skulptūros nesiderina su socialisUkmergėje buvo pastatytas paminkli- tinės respublikos įvaizdžiu ir todėl turi
nis akmuo, skirtas J.Krikštaponio at- būti sunaikintos. Tačiau demokratinėje
minimui. Savo rašte G.Landsbergis visuomenėje vieno „sakinio argumenteigia, kad „geriausias sprendimas būtų tacijos“ nepakanka. Visuomenė privalo
paminklinį akmenį J.Krikštaponiui at- matyti kuo pilnesnį vaizdą ir vadovauminti iškelti iš Ukmergės miesto ribų“. tis ne tik sovietiniais archyviniais KGB
Motyvai išdėstyti viename sakinyje dokumentais. O kokie G.Landsbergio
„autoritetingų Lietuvos ir tarptautinių argumentai? Kas tie „autoritetingi“ anoistorikų tyrimai pateikia aiškių įrody- niminiai Lietuvos ir tarptautiniai istomų, kad J. Krikštaponis, būdamas 2-ojo rikai? Kokie jų tyrimai ir kokie aiškūs
Tautinio darbo apsaugos bataliono 2-ios įrodymai? Kodėl nė žodžio nepasakykuopos vadu, asmeniškai prisidėjo prie ta apie konkrečius, didvyriškus Juozo
nacistinės Vokietijos organizuoto civi- Krikštaponio nuopelnus. Juozui Krikšlių asmenų, daugiausia žydų tautybės, taponiui, kaip buvusiam partizanų Vyžudymo“.
čio apygardos vadui, Krašto apsaugos
Toks raštas primena gūdų sovie- ministro įsakymu suteiktas (po mirties)
tmetį, tarkime, LSSR Ministrų tarybos pulkininko laipsnis. Tokie laipsniai karo
pirmininko pavaduotojo Kazio Preikšo nusikaltėliams nėra suteikiami. Tad
stiliaus raštus, kurio iniciatyva 1950 m. J.Krikštaponio vardo niekinimas, nunuo Vilniaus arkikatedros nuverstos ir griaunant jo paminklą Ukmergės miessusprogdintos šventųjų skulptūros arba te, reikštų Lietuvos kaip teisinės valsty-

Paminklinis akmuo Juozui Krikštaponiui Ukmergėje

bės neigimą ir to iniciatoriams faktiškai
gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Reikėtų, kad G.Landsbergis įvardintų, kodėl jis staiga susirūpino paminklu
Ukmergėje, kas paskatino jį kreiptis į
Ukmergės rajono savivaldybės merą?
Kokių istorikų tyrimais jis remiasi, kokius jų veikalus ar dokumentus yra išstudijavęs? Ar jis suvokia, kad tokiais
nemotyvuotais pareiškimais diskredituoja pokario partizaninį pasipriešinimą
sovietų okupacinei valdžiai?
Ar tik paties G.Landsbergio nemotyvuotas išpuolis prieš J.Krikštaponį
nestokoja adekvatumo ir supratingumo
ar turi kažką bendra su jo vadovaujamos
partijos bei Vyriausybės nuostatomis?
Lietuvos visuomenė turi iš Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministro išgirsti išsamius motyvus dėl ko jis
daro spaudimą Ukmergės rajono savivaldybei, kad Ukmergės mieste neliktų
paminklo J.Krikštaponiui? Mes turime
pakankamai medžiagos, kad apgintume kario savanorio, pulkininko Juozo
Krikštaponio, nacių ir antrosios sovietinės okupacijos bei aneksijos metu,
didvyrišką veiklą ir Jo žūtį, turime
pakankamai paliudijimų, kad jis išliko
ištikimas savo Tėvynei iki mirties, nesulaužė Lietuvos karininko ir partizanų
vado priesaikos, savo veikla nenusikalto
žmoniškumui. Manome, kad remtis keletu nerišlių kaltinimų iš KGB archyvų
nepakanka, kad būtų suniekintas ir pasmerktas kadrinis Lietuvos karininkas
ir partizanų vadas.

Juozas Krikštaponis su žmona. Nuotraukos iš VARPO archyvo
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Juozas

Krikštaponis

(Krištaponis), Jono, g. 1912 m.
kovo 1 d. Užulėnio k., Taujėnų
vlsč., Ukmergės apskr. Lietuvos Respublikos Prezidento
A.Smetonos sesers sūnus. Baigė Užugirio pradžios mokyklą,
Raguvos progimnaziją, Marijampolės gimnaziją. 1934 m. rugsėjo
15 d. baigus Karo mokyklą jam
suteiktas jaun. leitenanto laipsnis, Krikštaponis paskirtas 2-ojo
pėstininkų pulko jaun. karininku.
1936 m. gruodžio 31 d. pakeltas į
leitenantus. 1938 m. rugpjūčio 19
d. perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas būrio vadu. 1940 m. spalio
3 d. paskirtas Raudonosios armijos (RA) 29-ojo Šaulių teritorinio
korpuso 184-osios šaulių divizijos fizinio lavinimo instruktoriumi.
Kilus Vokietijos–SSRS karui,
pasitraukė iš RA. 1941 m. liepos
16–25 d. tarnavo lietuvių karių
Vilniaus įgulos 2-ajame apsaugos pulke. 1941 m rugpjūčio 1 d.
priimtas į Kauno komendantūros
Tautinio darbo apsaugos batalioną 2-osios kuopos vadu. 1941 m.
rugpjūčio 25 d. perkeltas į lietuvių
savisaugos dalinio 2-ąjį Pagalbinės policijos tarnybos batalioną
(nuo 1941 m. spalio 28 d. –
2-asis apsaugos batalionas, nuo
1942 m. vasario 15 d. – 12-asis
batalionas) 2-osios kuopos vadu.
1942 m. rugsėjo 30 d. paleistas
į atsargą iš 252-E bataliono.
Nuo 1943 m. – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. 1944
m. įstojo į Vietinę rinktinę ir
buvo paskirtas Karo mokyklos
6-osios kuopos vadu. 1944 m.
rugpjūčio mėn. paskirtas 2-ojo
LLA rajono (Taujėnų, iš dalies ir
Deltuvos valsčių) vadu. 1944 m.
gruodžio mėn. iš 1-ojo ir 2-ojo
LLA rajonų įkūrus Vyčio apygardą, paskirtas apygardos vadu.
Žuvo 1945 m. sausio 12 d. mūšyje su NKVD armija Užulėnio
miške (dabar – Taujėnų sen.,
Ukmergės r.). Palaikų vieta nežinoma. J. Krištaponiui 1997 m.
gruodžio 22 d. pripažintas kario
savanorio statusas (po mirties).
2002 m. spalio 31 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu
suteiktas pulkininko laipsnis (po
mirties).
Jonas Burokas
Lietuvos Laisvės
Kovotojų sąjungos Garbės
pirmininkas

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos renginiai
skirti 1941 m. Tautos Sukilimo 80-mečiui

Paroda

Lietuvos 1941 m.
birželio 22 – 28 d.
sukilimo 80-mečiui,
SSRS ir Vokietijos
okupacijų aukoms
atminti.

Parodą ruošiamasi atidengti

2021 m. birželio 22 d.
12 val.

Paroda veiks iki birželio 28 d.
prie Gedimino pr. 38.
Laukiame leidimo
iš Vilniaus savivaldybės

Po JAV
ataskaitos –
išpuolis prieš
LLKS valdybos
pirmininką
Ernestą Subačių

Ernestas Subačius

2021 m. JAV kibernetinio saugumo bendrovė „FireEye“ atskleidė, kad
„vienos valstybės“, spėjama, Rusijos
remiama kibernetinio šnipinėjimo
grupuotė nusitaikė į žiniasklaidą , į
labdarą, ir visuomeninę veiklą. Dėl to
Kremlius jau sulaukė sankcijų. Klastodama elektroninio pašto paskyras
grupuotė, puolė JAV, NATO, Vakarus
ir pasirinktus Lietuvos, Latvijos, Lenkijos žinomus asmenis, žiniasklaidos
priemones, bandė skleisti melagienas. Lietuvoje buvo įvykdytas naujas
kibernetinis puolimas bei išplatinta
melaginga žinia, skambiai pavadinta
„Baltarusijos prezidentės Sviatlanos
Cichanouskajos šventinė inauguracijos ceremonija“.
Dar daugiau, „žinute“ savo socialinių tinklų paskyrose feisbuke
bei tviteryje „ėmė aktyviai dalintis“
„E.Subačius“, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas.
Pirmininkas patikino, kad tokiomis
žinutėmis pats nesidalijęs, juo labiau,
jog prie „Twitter“ paskyros jis jungėsi
senokai. Tačiau E.Subačius pažymėjo, kad prieš kelias dienas jo paprašė
pakeisti socialinių tinklų paskyrų slaptažodžius, nors po to jis negalėjo kurį
laiką prisijungti prie savo paskyrų.
Šis klastingas būdas prisidengiant Laisvės kovotojo E.Subačiaus
vardu yra bandymas jį ir Lietuvos
Laisvės Kovotojų Sąjungą apšmeižti. Ernestas – aktyvaus LLKS dalyvis,
kuris naudojasi socialiniais tinklais,
turi daug bendrų draugų tarp patriotiškų pažiūrų politikų ir jų rėmėjų. Šis
kenkėjiškas veiksmas – tai pandemijos metu išpopuliarėjęs „super skleidėjų“ būdas, kai masiškai dėl vieno
asmens ar įvykio plačiai geometrine
progresija išplinta melagiena.
VARPAS, 2021 05 11
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1941-ųjų Birželio sukilimas Vilniuje
Birželio 23 d. Vilniaus LAF-o štabo
vardu buvo parengtas ir išspausdintas
atsišaukimas, kuriame buvo rašoma apie
nepriklausomybės atkūrimą bei Lietuvos
laikinosios vyriausybės sudarymą Kaune ir raginama Vilniuje pradėti sukilimą
prieš bolševikus. Atsišaukimo parašymu, spausdinimu ir platinimu rūpinosi S.
Žakevičius. Štai kaip sukilimą Vilniuje
laiške Vytautui Kavoliui aprašė S. Žakevičius – Žymantas: „Sukilimas prasidėjo
birželio 23 dieną, į pavakarę. Vokiečiai
įžygiavo rytojaus dieną...“
Kaip minėta, iniciatyva mano, paskui dalykai vystėsi spontaniškai. Daugiau ar mažiau, bet jau sukilimą pradėjus, buvo dalintasi funkcijomis – kas
ką užima: geležinkelio stotį, nuovadą ir
panašiai. Bet spontaniškumas ir čia labai
reiškėsi. Bene stipriausiai pasireiškė III
nuovada. […]
Kiek žmonių dalyvavo? Nežinia. Vėliau daug įsijungė. Gal pora tūkstančių.
Žuvo labai nedaug, keliolika, tiksliai
neatsimenu. Herojiškumas buvo didelis.
Visas tas sukilimas buvo herojiškas, nes
jis buvo pradėtas ir vykdomas dideliu
ryžtu, bet priešingai visoms logikoms ir
teorijoms. Centre, kuris buvo Teisės fakulteto dekanate, mes net ginklų neturėjome. Paskui graibėmės. Studentai tankus imdavo su revolveriais. Svarbiausias
dalykas buvo sukilimo staigumas, spontaniškumas ir kaip tik logikos stoka.
Bolševikai nežinojo ir negalėjo susigaudyti, nei kas, nei iš kur šaudė. Ir kaip tik
tai sukėlė paniką ir vertė juos trauktis…“
Sukilimo Vilniuje dalyvis Algirdas
Gustaitis prisimena: „Smarkūs šaudymai prasidėjo apie 18 – 19 val. (23 d.),
kuomet mūsų smogiamieji vienetai perėmė milicijas, užėmė skirtus pastatus.
Tuo laiku Vilniuje dar buvo įvairiaginklės bolševikų kariuomenės gausūs, nors
jau ir pakrikę, būriai. Jie turėjo tankų,
sunkvežimių, kulkosvaidžių, pabūklėlių, granatų, didelį skaičių automatinių
brauningų, šautuvų. Lietuviai partizanai
– tiktai šautuvus ir brauningus, retai kurie granatų, kulkosvaidžių.“
Įtempčiausia kova vyko 24 val. 2 val.
Spiegiančiai kaukdamos kulkos draskė
sienas, raižė langus, vertė nuo kojų karius. Kadangi lietuvių kovėsi palyginti
nedaug, ir neturėta tikrų žinių apie vokiečių įžengimą, daugeliui kilo neaiškumų: mūsų partizanai išsilaikys ar bus
žiauriųjų bolševikų išskersti.
Vokiečių pirmieji motorizuotieji daliniai, į miestą įžengę birželio 24 d. ryte,
lietuvius rado pozicijose. Svarbesnėse
vietose plevėsavo lietuviškos vėliavos.

J.Basanavičiaus gatvėje susikaupusi vokiečių karinė technika. Trakų buvo gatvė užversta sukilėlių
sunaikintomis sovietų transporto priemonėmis, patrankomis. Vilnius, 1941 m. birželio 24 – 25 d. Aiškiai
matoma trispalvė vėliava ant aukšto stiebo iškelta virš Geležinkelių valdybos J.Basanavičiaus gatvėje
(dab. Mindaugo g. 2), tuo metu aukščiausio pastato Vilniuje.
Sakalo Gorodeckio atrasta nuotrauka, Užupio bendruomenė, 2021 m.

Aukščiausiai mūsų trispalvė buvo iškelta Gedimino pilies stiebe, 1941. VI. 23
d., apie 16 val. Po kurio laiko bolševikai
įstengė ją nuplėšti. Apie 19 val. Lietuviška trispalvė buvo iškelta virš Universiteto. Gedimino pilyje, virš geležinkelio
valdybos J.Basanavičiaus gatvėje dar
neįžengus vokiečiams, vėl plazdeno
mūsų spalvos.
Žuvusių, sužeistų ar invalidais tapusių lietuvių sukilėlių-partizanų Vilniuje
galėjo būti apie 50... Greta studentų kovėsi darbininkai, čia pat buvusių milicininkų šaudė moksleiviai, greta mūsų
karių priešą naikino tarnautojai...“.
Pagal kai kurių liudininkų parodymus, vienu iš civilių sukilėlių vadų Vilniuje buvo Vilniaus dailės muziejaus direktorius Adolfas Valeška (1905 – 1994).
Susikūrus Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui, sukilėlių ir aktyvistų
vado pareigas S.Žakevičiaus nurodymu
iš A.Valeškos perėmė mokytojas Mykolas Gudėnas.
Pats A.Valeška prisiminė, jog jo vadovaujamas būrys pradėjo veikti birželio 23 d. Šio būrio štabas buvo įsikūręs
Rotušėje. Svarbiausi A.Valeškos būrio ir
kitų sukilėlių tikslai buvo „…sutrukdyti
bolševikams įsitvirtinti Vilniuje ir demoralizuoti juos savo veiksmais, jų tarpe
skleisti paniką apie vokiečių desantininkus, apsaugoti nuo sovietų gyventojų
turtą nuo plėšimų, trukdyti galimą sabotažą, neleisti nutrūkti gamybai, palaikyti
mieste tvarką“.
Kai vokiečių 7-osios tankų divizijos

priešakinis būrys birželio 24 d., 8 val.,
įžengė į Vilnių, raudonarmiečių (išskyrus sukilusius lietuvių karius) ten nebebuvo. Vilniaus lietuviai Vermachto
karius sutiko ovacijomis, bet ir čia vokiečiai greitai parodė savo tikrąjį veidą.
Buvęs sukilimo dalyvis Vilniuje Vytautas Rimkus (Algirdas Gustaitis) savo
prisiminimuose aprašė vieną incidentą
tarp lietuvių ir vokiečių karių, kuris sukilėliams galėjo baigtis tragiškai.
Vokiečių kariai Gedimino pilies
bokšte norėjo iškelti savo vėliavą (ten jau
buvo Lietuvos trispalvė, kurią, berods,
iškėlė VU asistentas teisininkas grafas
Aleksandras Pliateris, bet sukilėliai juos
pasitiko šūviais. Vokiečiai atsivežė į Katedros aikštę patranką ir ketino sunaikinti pilies bokštą bei jame esančius lietuvių sukilėlius. V.Rimkus pribėgo prie
vokiečių karininko ir vokiškai ėmė jiems
aiškinti susidariusią situaciją: „…Pasisakiau, kas esu, pasakau, ką girdėjęs. Jis
maždaug patvirtina. Prašau nešaudyti į
pilį kalne, nes ten yra lietuviai, o ne rusai, jie iškėlė savo krašto vėliavą, kaip ir
visam mieste. Prašau jį suprasti sukilėlių
entuziazmą ir neatsargumą, jei šovė į vokiečių karius, apie kurių atsiradimą Vilniuje jie, tikriausia, nežinoję, ir tikriausia
manę, kad ateina rusų patruliai.
Vokiečių karininkas patiki. Jis vėl
pakelia telefoną, kalbasi. Padėjęs nusišypso ir atsako, laimei, iš pilies šūviai
nesužeidė vokiečių karių. Jis pilies nesunaikins, nešaudys...“
Iš lietuviškos spaudos
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2018 metais Lietuva minėjo trijų iškilių asmenybių, trijų daktarų, trijų gerų
bičiulių ir bendražygių, nuoseklių Lietuvos laisvės bylos gynėjų ir kovotojų
jubiliejus. Dr. Adolfui Damušiui (1908–2003) šiemet (2018) sukanka 110,
o dr. Juozui Petrui Kazickui (1918–2014) ir dr. Kaziui Ambrozaičiui (1918–
2015) – po 100 metų. Pagerbiant šių neeilinių žmonių atminimą ir jų nuveiktus darbus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka surengė
išskirtinių renginių ciklą. Turiningoje programoje buvo ir dokumentinių
filmų peržiūros, ir išsami paroda, ir dviejų dienų mokslinė konferencija.

Adolfo Damušio parašytos knygos

„Lietuva turi daug vertų didžiuotis
sūnų ir dukterų. Nesuklysiu pasakęs,
kad trys bendraminčiai – Ambrozaitis,
Damušis ir Kazickas – užima išskirtinę
vietą Lietuvos laisvės byloje. Jie buvo ir
lieka puikus pavyzdys, kaip reikia nuosekliai, ryžtingai ir ištvermingai ginti
Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę tiek išeivijoje, tiek ir atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų,
kaip atminties institucijos, pareiga –
prisiminti ir pagerbti šias asmenybes už
jų darbus, kūrybinį ir idėjinį palikimą”,
– kviesdamas į Adolfo Damušio politinių studijų dienų renginius sakė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.
Renginiai prasidėjo dokumentinio
filmo „Pavergtųjų sukilimas” (režisierius
Algis Kuzmickas) peržiūra – šis filmas
skirtas dr. K. Ambrozaičio (1918–2015)
šimtosioms gimimo metinėms. Kitą dieną buvo parodytas dar vienas dokumentinis filmas „Vėjelis iš Lietuvos” (rež.
Saulius Beržinis), skirtas lietuvių verslininko, filantropo, mecenato Juozo Kazicko šimtosioms gimimo metinėms. Dar
po dienos buvo galima pamatyti gerai
pažįstamo režisieriaus Arvydo Reneckio juostą „Adolfas Damušis” – ji buvo
skirta dr. Adolfo Damušio (1908–2003)
110-osioms gimimo metinėms. Visose
peržiūrose dalyvavo šių trijų asmenybių
giminaičiai, po filmų peržiūrų buvo skir-

ta laiko klausimams
ir atsakymams.
Kon ferencijos
„Laisvės byla ir išeivija: palikimas, dabarties rūpesčiai ir
lūkesčiai” pradžioje
bibliotekoje
buvo
atidaryta įspūdinga
paroda „Trys draugai:
Damušis, Kazickas,
Ambrozaitis”. Pasak
vieno iš pagrindinių
viso renginių ciklo
organizatorių, Nacionalinės bibliotekos
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovo, žurnalisto Vidmanto Valiušaičio, „visi jie buvo
anos Respublikos nepriklausomybės vaikai: joje užaugę, subrendę, išsimokslinę,
daugiau ar mažiau spėję pasižymėti.
Jų jaunystė sutapo su jau naikinamos,
sovietų ir nacių okupacijomis paženklintos Lietuvos dalia. Todėl viena ryškiausių juos jungiančių gijų – pasipriešinimas
okupaciniams režimams 1940–1944 m.,
įsipareigojimas laisvei, nuosekli ir ištverminga kova už demokratinę Lietuvą 1944–1990 m. Jie turėjo laimės daug
pasiekti Vakaruose, sulaukti Lietuvos
nepriklausomybės 1990-aisiais ir vėl čia
sugrįžti. Kiekvienas savaip, kiekvienas
su savo įnašu – sulig galimybėmis, patirtimi, profesinėmis žiniomis, visuomeninio darbo praktika.”
Šią parodą sudaro kelios dalys, išryškinančios šių trijų asmenybių sąsajas, vertybių prioritetus, juos vienijusios
veiklos barus. Ekspozicijoje siekiama
atskleisti ištvermingo įsipareigojimo šeimai, tautai, valstybei vertę, taip pat išėjusiųjų džiaugsmą sugrįžti. Čia nemažai
dokumentų, taip pat nuotraukų, įvairių
asmeninių daiktų. Paroda suskirstyta
atskiromis temomis – tai ir šeimų nuotraukos, ir visų trijų draugų portretai iš
įvairių laikmečių, ir rezistencinę veiklą
liudijančios nuotraukos bei dokumentai, taip pat profesionalų darbą ir veiklą
lietuviškuose baruose atspindintys eks-

ponatai, o taip pat sugrįžimų į tėvynę
akimirkos.
Atidarydamas paroda bibliotekos
vadovas R. Gudauskas pabrėžė, kad tai
yra išskirtinės svarbos atkurtos Lietuvos
100-mečio renginys, o šios trys asmenybės buvo tikrieji nepriklausomą Lietuvą
jungiantys tiltai, emigracijos sąlygomis
didelę dalį skyrę tautinio tapatumo išsaugojimui ir nepriklausomos Lietuvos
tęstinumo idėjos palaikymui. Jis pabrėžė,
kad naująją parodą, kuri veiks iki liepos
vidurio, galės pamatyti ir į jubiliejinę
Dainų šventę bei kitus svarbius renginius
atvykę viso pasaulio lietuviai, o taip pat
priminė, kad Kazickų šeimos fondas suteikė didelę paramą bibliotekai vykdant
projektą „Bibliotekos pažangai”.
A.Damušio dukra, Lietuvos ambasadorė Danijai ir Islandijai Gintė Damušytė pabrėžė, kad jos tėvas visada tikėjo
Lietuvos valstybe, džiaugėsi galimybe
čia kurti ir buvo tėvynei labai atsidavęs. „Reta karta, kuri taip stipriai tikėjo
Lietuvos valstybe ir galimybe ją atkurti.
Juos jungė bendras idealizmas, tačiau jie
buvo ir vizionieriai, kurie mokėjo tą viziją įgyvendinti ir paversti tikrove”, – sakė
ambasadorė.
Ji akcentavo ir tai, kad šie trys draugai įkūrė labai svarbias tris institucijas
diasporoje – Dainavos lietuvių jaunimo
stovyklą, nuo 1956 metų iki šiol veikiančią Michigane, Lietuvių Fondą Čikagoje
1961 metais, kuris lietuvybės puoselėjimui jau skyrė apie 20 milijonų dolerių ir
1998 metais – Kazickų fondą, parėmusį
ir remiantį daug svarbių projektų ir iniciatyvų Lietuvoje.  Ji sakė, kad į jubiliejinius renginius atvyko ne tik visų trijų
garsių asmenybių dukros, bet ir visas būrys kitų giminaičių.
K.Ambrozaičio dukra Ramunė Ambrozaitytė-Fry prisiminė, kad jau būdamas garbaus 90 metų amžiaus tėvas
dar susiruošė aplankyti Lietuvą, kuri
jam visada buvo labai svarbi. Pasak jos,
„Doctor A” vadinamas daktaras buvo
labai gerbiamas, dirbo neskaičiuodamas
valandų darbe. Ji išskyrė tris pagrindinius dalykus: niekada nuo daktaro veido
nedingstančią šypseną, tvirtą tikėjimą,
kad Lietuva bus laisva ir begalinį jo kuklumą. „Tėtis niekada netroško būti garbinamas”, – sakė viešnia.
Ji taip pat prisiminė, kad tėtis labai
mėgo bendrauti, keliauti, iki 87-erių metų
amžiaus dar vykdavo slidinėti. Daktaras
asmeniškai parėmė nemažai menininkų,
rašytojų, o jo vestuves dar 1952 metais

Nukelta į 23 p. ▼

Įsimintinais renginiais paminėtos trijų
iškilių Amerikos lietuvių gimimo sukaktys
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Konferencijoje pranešimą apie tris
draugus skaitęs V.Valiušaitis nagrinėjo,
kokie buvo visų trijų asmenybių bendri
bruožai, akcentavęs pasitikėjimą tauta ir
savimi pačiais, pastangas suderinti profesinį tobulėjimą su tautos poreikiais, personalinį solidarumą ir dar keletą bruožų.
Jis džiaugėsi, kad su visais trimis susitiko viešėdamas Amerikoje 1989 metais,
ir tie susitikimai paliko neišdildomus
įspūdžius. Kartu V.Valiušaitis apgailestavo, kad ir šių trijų iškilių asmenybių,
ir kitų užsienio lietuvių parama atkuriant
nepriklausomą Lietuvą nebuvo iki galio
pasinaudota – jo nuomone, J. Kazickas
galėjo būti puikiu užsienio reikalų ministru, A. Damušis – patarėju, o K. Ambrozaičio patirtis galėjo būti sėkmingai
panaudota Lietuvos medicinai.
Pranešimą „Lietuvos laisvės byla JAV
nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse” skaitęs Amerikos katalikiškojo universiteto vicerektorius Viktoras Nakas
sakė, kad jis gimė Detroite, jo mokytojai
buvo Damušiai ir jis daug laiko praleido
Dainavos stovykloje. Jis pasakojo apie
savo darbą Lietuvių informacijos centre
Washingtone, iš kur buvo siunčiama informacija „Amerikos balsui”, Vatikano
ir „Laisvės” radijui, apie tai, kokios pastangos buvo dedamos Lietuvos laisvės
bylai kelti.
Istorikas, Lietuvos EU profesorius
Juozas Skirius savo pranešime nagrinėjo Lietuvos valdžios ryšius su išeivija, jų istorinius ir nūdienos kontekstus.
Labai įdomiame pranešime profesorius
pabrėžė, kad Lietuvos ryšiai su išeivija
po 1926 metų tautininkų įvykdyto perversmo labai suaktyvėjo, to meto valdžia
darė labai daug, kad jie stiprėtų. Pasak
jo, 1920– 1922 metais į Lietuvą iš Ame-

Panevėžio bibliotekos Centriniuose rūmuose
(Respublikos g. 14, I a.) rodoma paroda
1941

„Vilčių ir aukų metas: 1941 m. birželio
sukilimas Lietuvoje ir Panevėžio krašte“,

skirta Sukilimo 80-mečiui. Paroda veiks iki liepos 31 d.

rikos grįžo apie 20 tūkstančių lietuvių,
bet čia jiems sunkiai sekėsi įsikurti, jie
dėl infliacijos, nesutvarkytos teisinės
bazės, taip pat aplaidžių valdininkų prarado savo pinigus, tad nemaža dalis po
kurio laiko vėl grįžo į JAV.
„Per 14 valdymo metų tautininkai
padarė tikrai daug, gerindami ryšius su
išeivija. Išeiviams Lietuvoje buvo leista
įsigyti nekilnojamąjį turtą, 1928 metų
Konstitucijoje įteisinta dviguba pilietybė, sutvarkyta įstatyminė bazė, nuolat
rengta informacija JAV lietuviams apie
ūkio padėtį Lietuvoje, Kaune įkurtas
Amerikos lietuvių informavimo biuras,
čia 1932-aisiais įkurta Draugija užsienio
lietuviams remti. Į Ameriką buvo siunčiamos lietuviškos knygos, mokytojai
kviečiami į Lietuvą, čia rengiamos stovyklos išeivijos jaunimui, buvo ir nemažai kitų priemonių.
„Nuolat buvo ieškoma naujų bendravimo būdų – nutarta atsisakyti siųsti
aukų rinkėjus į Ameriką, o tai dariusios
partijos kritikuotos ir vadintos ‘ubagautojais’. Kasmet į Lietuvą Amerikos lietuviai atsiųsdavo iki 30 milijonų litų, o
tai sudarė dešimtadalį šalies metinio biudžeto.  Kiekvienas turistas iš Amerikos
čia palikdavo apie 1 000 litų. Viską suskaičiavus, galime teigti, kad parama per
tuos 20 metų sudarė apie milijardą litų
to meto pinigais, o po Kovo 11-osios dar
išaugo kelis kartus”, – sakė profesorius.
Jis priminė, kad ir atkūrus nepriklausomybę išeiviai aktyviai įsitraukė į
Lietuvos švietimą, buvo rengiami APPLE kursai, su išeivių pagalba atkurtas
Vytauto Didžiojo universitetas, suteikta
ženkli parama kariuomenei. J. Skirius išreiškė viltį, kad tas bendradarbiavimas ir
parama toliau stiprės, o pagaliau išspręstas dvigubos pilietybės klausimas tikrai
atvertų naujas galimybes. Po jo įdomiomis įžvalgomis pasidalijo generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė Irmina Matonytė, palyginusi eilinių Lietuvos gyventojų ir Seimo narių
požiūrį į pasididžiavimą savo šalimi ir
svarbiausiais jos pasiekimais.
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Tarp parodos eksponatų – sukaktuvininkų laiškai, dokumentai, nuotraukos ir asmeniniai daiktai.

nufilmavo Jonas Mekas, kuriam tai buvo
pirmas filmas iki tampant žinomu režisieriumi.
J.Kazicko dukra, Kazickų fondo vadovė Jūratė Kazickaitė sakė, kad tėtis
visada norėjo grįžti į Lietuvą, net jausdavo tą vėjelį, iš Lietuvos pusės link Amerikos pučiantį, sakydavo, kad net gėlės
Lietuvoje kitaip kvepia. Ji sakė, kad
J.Kazickas labai daug dirbo dėl Lietuvos,
susitikdamas su aukščiausio rango Amerikos pareigūnais ir tikėjo, kad vieną dieną Lietuva bus laisva. 1990 metų kovo
11-ąją jis kartu su dukra buvo Seimo rūmuose. „Tėtis ragino mus mokytis lietuvių kalbos, žinoti jos istoriją, tradicijas.
Jis visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva
ir labai džiaugėsi, kai iškovojome laisvę.
Todėl neturime sustoti, turime kiekvienas daryti savo tėvynei tai, ką galime.
Svarbiausia – mylėti Lietuvą”, – kalbėjo
J. Kazickaitė.
Renginio dalyviams buvo parodyti
trys trumpi filmukai apie visas tris asmenybes – A.Damušį ir K.Ambrozaitį
filmavo A.Reneckis,  o J.Kazicko balsą
susirinkusieji išgirdo iš 1998 metų, kai
jam buvo suteiktas Kauno technologijos
universiteto garbės daktaro vardas.
Po Vilniaus arkivyskupo Gintaro
Grušo invokacijos gražų ir jautrų pasveikinimo žodį prasidedant konferencijai
tarė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) atstovė Vida Bandis, nuo 1999-ųjų
gyvenanti Lietuvoje. Ji pasidžiaugė, kad
ryšiai su išeivija nuolat gerėja, priminė,
jog šiemet pasaulio lietuviai susitiks Dainų šventėje bei pirmą kartą organizuojamame renginyje „Sujunkime Lietuvą”
liepos 1-ąją Vilniuje, kuriame dalyvaus
lietuvių bendruomenių atstovai iš 24 pasaulio šalių.

RENGINIAI
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M.Remienė ir J.Skirius.

Antroji konferencijos diena prasidėjo nuo priminimo, jog būtent birželio 16-ąją sukako 110 metų nuo A.
Damušio gimimo. Žurnalistas Valdas
Vasiliauskas perskaitė išsamų pranešimą, kurio tema – „Išeivija, įsipareigojusi Lietuvai. Ar Lietuva įsipareigojusi
išeivijai?”. Pradėjęs nuo to, kiek daug
Lietuvai nusipelnė išeivija, pasirinkęs
prelato ir politiko Mykolo Krupavičiaus
pavyzdį, jis kalbėjo apie tai, ko Lietuva
nepadarė, kad išeivijos indėlis būtų pakankamai įvertintas.
Istorikas, generolo Juozo Žemaičio
Lietuvos karo akademijos prof. Valdas
Rakutis savo pranešime nagrinėjo senesnę istoriją – Abiejų Tautų Respublikos
epochą, pateikė daug žemėlapių, kaip
tada atrodė ši Respublika ir kokį vaidmenį ji vaidino politiniame gyvenime.
Apie žymius politikus lietuvius Berlyne
1940–1941 metais kalbėjo istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas
Simonas Jazavita, įtaigiai ir patraukliai
pasakojęs apie Kazio Škirpos, Rapolo
Skipičio, Ernesto Galvanausko ir kitų
garsių to meto politikų veiklą Berlyne
prasidėjus Lietuvos okupacijai.
LGGTC vyriausiasis istorikas Darius
Juodis, neseniai išleidęs įdomią knygą
„Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–
1991 m.” (apie ją buvo rašoma ir „Drauge”), savo pranešime „Partizanų ryšiai
su Vakarais ir sovietų saugumo destrukcija XX a. 5–6 dešimtmetyje” nagrinėjo ir išdavystės temą, o prof. J.Skiriaus
paprašytas įvardinti vieną kitą sovietų
saugumo agentą tarp lietuvių išeivijos
Amerikoje, pavardes pasakyti nesutiko,
bet pakartojo knygoje minimą faktą, kad
tokių iš viso būta apie dešimt asmenų.
Konferencijoje taip pat kalbėjo politologas Algis Avižienis, Los Angeles
lietuvių visuomenės ir politikos veikėja,
Baltų laisvės lygos buvusi vadovė Angelė Nelsienė, taip pat antropologė, etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Pranešimų temomis nemažai diskutuota, pranešėjai sulaukė daug įvairių klausimų, o
konferenciją užbaigė simpoziumas „Kuo
išeivijos paveldas reikšmingas šiandieninei Lietuvai”, kuriame dalyvavo istorikė Ilona Strumickienė, Kazickų šeimos
fondo New Yorko skyriaus vadovė Neila
Baumilienė bei advokatas Jonas Kairevičius. Po konferencijos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamas
šv. Mišios.
Algis Vaškevičius
DRAUGAS
2018 m. birželio 29 d
A.Vaškevičiaus nuotraukos
Dar A.Vaškevičiaus nuotraukų
iš renginio bus liepos VARPE.

A.Patackas: jie pasirašė „aš esu prieš savo tautą“
„Šie žmonės gyvena tarp mūsų, beveik visi jie tituluoti, jie moko
mūsų vaikus, jie yra kvislingai. Kvislingai ta prasme, kad dėl bestuburiškumo, fariziejiškumo, konjunktūros ar nesusigaudymo pasirašė
visiems laikams „aš esu prieš savo tautą“.

„...Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, ryžtingai pasisakome
prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno miesto
pareigūnų ir kitų oficialių asmenų sprendimą pagerbti 1941 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais – nacių okupacijos metu – veikusios sios Lietuvos Vyriausybės vadovą Juozą
Ambrazevičių, išeivijoje pasivadinusį Brazaičiu...“
2012 06 11

Ar pasaulio istoriją vertinti
Atsakymas
vienos tautos požiūriu? „teisuoliams“
1941 m. Laikinoji Vyriausybė niekada nesiskelbė „turinti
valdžią“. Sukilėliai paskelbė Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo Deklaraciją, o Laikinoji Vyriausybė sutiko prisiimti
istorinę naštą ir tą deklaraciją bandyti įgyvendinti.
Algirdo Patacko nuomonei pritaria A.Šliogeris ir jo kolegos, kurie teigia:
J.Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimas
negali būti vertinamas iš „teisuolių“ pozicijos.
Kai kuriems Lietuvos universitetų mokslininkams pareiškus, kad 1941 m. Ministro
Pirmininko Laikinojoje Vyriausybėje pareigas ėjusio Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio
perlaidojimas buvo didelė moralinė klaida,
mat šio politiko vyriausybė neatsiribojo nuo
antisemitiškų nuotaikų, tokios nuomonės
priešininkai siūlo nesivadovauti ideologinėmis klišėmis ir vertinti situaciją ne iš
šiuolaikinio „teisuolio“ pozicijų.
Tokią nuomonę viešame laiške išsakė
filosofai Arvydas Šliogeris, Edvardas Čiuldė,
Vytautas Radžvilas, Vytautas Rubavičius,
Seimo pirmininkės patarėjas Laurynas Kasčiūnas, chemikas Vytautas Daujotis, ekonomistas Antanas Buračas, signataraiRomualdas Ozolas, Zigmas Vaišvila visuomenės
veikėja Angonita Rupšytė, Nijolė Sadūnaitė,
teisininkas Vaidotas Vaičaitis, kiti asmenys.
„Mes, žemiau pasirašiusieji, nedviprasmiškai pareiškiame, kad Lietuvos žydų
bendruomenės sunaikinimas yra be išlygų
smerktinas kaip didžiulis ir, deja, neatitaisomas nusikaltimas, kuriam negali būti jokio
moralinio ir politinio pateisinimo. Tačiau šio
nusikaltimo pasmerkimas neteikia jokio pagrindo vertinti tragiškus 1941 m. įvykius pagal
supaprastintas ideologines schemas, taikant
dvigubus moralinius standartus“, – teigia
pasirašiusieji. Jie J.Ambrazevičių-Brazaitį

vadina iškiliu patriotu ir valstybininku,
kuris buvo priverstas vadovauti tautai
nepaprastai sudėtingomis politinėmis
sąlygomis. Anot pasirašiusių asmenų, jo
veikla negali būti vertinama supaprastintai,
vadovaujantis tik „dabartinės ideologinės
konjunktūros klišėmis“. Mokslininkai ir visuomenės veikėjai klausia, ar lietuvių tauta
neturėjo teisės ginti savo laisvės ir priešintis
sovietinei okupacijai ir aneksijai, ar sovietinio
teroro ir trėmimų buvo jėga, galėjusi sutrukdyti karo pradžioje prasidėjusiam spontaniškam Tautos sukilimui. „Kaip turėjo elgtis
Lietuvos piliečiai tomis aplinkybėmis: su
gėlėmis išlydėti okupantų armiją, vietos
komunistinius kolaborantus ir Pravieniškių, Panevėžio medikų bei Rainių budelius? Ginklu rankose stabdyti Vermachtą
tuo atveriant galimybę ir toliau vežti Lietuvos
gyventojus į Sibiro mirtį, o besitraukiantiems
okupantams – palikti Lietuvoje dar daugiau
nužudytų nekaltų aukų?“, – klausia jie. „Ar
istoriniu požiūriu teisinga, o moraliniu – sąžininga, po daugiau nei pusės šimtmečio iš
teisuolių pozicijos vertinti praeities įvykius
žinant, jog tuometiniai jų dalyviai veikė ypatingomis istorinėmis aplinkybėmis ir, kaip
dažnai nutinka istorijoje, iš principo negalėjo
numatyti daugelio savo sprendimų ir veiksmų
tolesnių padarinių?“ – klausimus tęsė kitaip
pasirašiusieji. Juk 1940-1941 m. Lietuva
buvo okupuota ir aneksuota SSRS, tačiau
jau 1941 m. po birželio 22 – 28 d. sovietus
pakeitė naciai. Vokietijos okupacija truko iki

Parašai: Arūnas Bingelis, Mindaugas Bloznelis, Alionidas Budrius, Antanas Buračas,
Edvardas Čiuldė, Karolina Dapkutė, Valdas Daraškevičius,Vytautas Daujotis,
Algirdas Degutis, Algirdas Endriukaitis, Bronislovas Genzelis, Lukas Grinius, Jonas
Jasaitis, Jurgis Jonaitis, Justina Juodišiūtė, Santa Kančytė, Laurynas Kasčiūnas,
Vytautas Keršanskas, Linas Kojala, Juozapas Labokas, Bronius Leonavičius, Sigitas
Marčiukaitis, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Linas Virginijus Medelis,
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Pasirašė: prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Milda Ališauskienė, prof. dr. Auksė Balčytienė, dr. Eglė Bendikaitė,
prof. dr. Andrius Bielskis, prof. dr. Alfredas Bumblauskas, prof. dr. Leonidas Donskis, mokyt. Dainora Eigminienė, dr. Linas Eriksonas,
dr. Margarita Jankauskaitė, doc. dr. Jurga Jonutytė, Ervinas Koršunovas, dr. Marija Krupoves, Faina Kuklianskaja, prof. dr. Antanas
Kulakauskas, prof. dr. Šarūnas Liekis, prof. dr. Raimundas Lopata, prof. dr. Gintautas Mažeikis, Henrikas Mickevičius, kun. Rimas
Mikalauskas, prof. dr. Alvydas Nikžentaitis, Svetlana Novopolskaja, Rūta Puišytė, doc. dr. Andžėjus Pukšto, doc. dr. Eligijus Raila,
Birutė Sabatauskaitė, dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Dalia Sruogaitė, dr. Darius Staliūnas, doc. dr. Gintaras Stauskis, prof. dr. Saulius
Sužiedėlis, kun. Tomas Šernas, Violeta Rakauskaitė-Štromas, dr. Mindaugas Tamošaitis, mokyt. Vytautas Toleikis, dr. Darius Udrys,
dr. Nida Vasiliauskaitė, prof. dr. Irena Veisaitė, dr. Linas Venclauskas, prof. dr. Tomas Venclova, Linas Vildžiūnas
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VARPO pastaba: Lietuvos Laikinoji Vyriausybė smerkė nacių elgesį su buvusios Lietuvos Respublikos piliečiais. Karo metais vengdamas
vokiečių saugumo suėmimo J.Ambrazevičius pakeitė pavardę į Brazaičio, o 1944 metais, artėjant antrajai sovietų aneksijai, pasitraukė į Vakarus.

1944 m., šiuo laikotarpiu mūsų šalyje buvo
išžudyta apie 190 tūkst. žydų.
Ar lietuvių tauta neturėjo teisės ginti savo
laisvės ir priešintis sovietinei okupacijai ir
aneksijai? Ar po ištisus metus trukusio sovietinio teroro ir 1941 m. birželio trėmimų buvo
jėga, galėjusi sutrukdyti karo pradžioje prasidėjusiam spontaniškam tautos sukilimui?
Sąžiningas atsakymas į šiuos klausimus
padėtų atsikratyti ideologizuoto ir konjunktūrinio požiūrio į mūsų istoriją. Tik sąžiningas
ir atviras sudėtingų praeities įvykių apmąstymas bei vertinimas gali iš tiesų sutaikyti
per juos nukentėjusius žmones ir tautas bei
apmalšinti patirtų tragiškų netekčių sukeltą
skausmą.
Kaip tai 1918 m. darė Augustino Voldemaro vyriausybė, stojusi vykdyti Lietuvos
Tarybos nepriklausomybės deklaracijos,
kaip 1990 m. – Kazimieros Prunskienės vyriausybė, siekusi Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo Kovo 11-osios akto įgyvendinimo. Nei vienas iš tų kabinetų tikros
valdžios svertų tada neturėjo. Vien tautos
lūkesčius, ryžtą ir politinę valią tuos lūkesčius vykdyti. Ar Laikinoji Vyriausybė atsakinga už tai, kas vyko okupuotoje Lietuvos
teritorijoje 1941 m. birželio ir liepos mėnesiais? Atsigręžkime į ne taip tolimus įvykius.
Ar 1991-ųjų Lietuvos vyriausybės atsakingos už tai, kad Sausio 13-ąją Vilniuje buvo
pralietas kraujas, kad liepos 31-ąją buvo išžudyti Medininkų posto muitininkai ir policininkai, kad eidami pareigas žuvo pasienietis
Gintaras Žagūnis, savanoris Aukščiausios
Tarybos gynėjas Artūras Sakalauskas? Ar
Vyriausybė turėjo galių tuos žmones apsaugoti, bet to nedarė, todėl jie žuvo?
Tuo metu J.Ambrazevičiaus vyriausybė
okupacinės valdžios buvo užgniaužta ir bandymas atkurti nepriklausomybę žlugo. Netgi
nepaisant to, kad 1941 m. birželio sukilimas
pareikalavo maždaug tiek pat ar net daugiau
aukų, nei 1918-1920 m. nepriklausomybės

kovos. Laikinosios vyriausybės padėtis buvo
nepalyginamai sunkesnė tiek už 1918 m.,
tiek ir už 1990 m. vyriausybių padėtį. Kadangi ji atsirado ne tik jau vykstančio didelio
karo sąlygomis, bet dar ir vienai okupacijai
keičiant kitą. Esant tokioms sąlygoms – neturint nei karinių pajėgumų, nei finansinių išteklių, nei politinio palaikymo iš šalies – veikti
buvo be galo sunku. Laikinosios vyriausybės
pasirodymas politinėje scenoje prieštaravo
ir sovietų, ir nacių interesams. Todėl ir vieni,
ir kiti nedelsiant ėmėsi jai kenkti, kiek tomis
sąlygomis įstengė. Ne veltui savo veikalą
J.Brazaitis pavadino „Vienų vieni“. Sukilėlių
politinis 1941 m. birželio 23 d. pareiškimas
apie Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą sukėlė tiek sovietų, tiek nacių įtūžį.
Lietuvą nusiaubusi ir iš šalies bėganti sovietų
valdžios administracija sadistiškai ir tulžingai
keršijo negalėjusiems išsivaduoti politiniams
kaliniams ar į jos nagus pakliuvusiems sukilėliams. Naciai, vos sužinoję apie be jų sutikimo lietuvių paskelbtą Laikinąją vyriausybę,
akimoju internavo Berlyne buvusį ministrą
pirmininką Kazį Škirpą ir savo politinėms
struktūroms davė nurodymą nepalaikyti jokių santykių su Laikinąja vyriausybe. Tikėdamiesi, kad politiškai izoliuota ji netrukus
žlugs savaime. Kaltinti Laikinąją vyriausybę dėl žydų žudynių yra nesusipratimas,
paremtas senos sovietinės istoriografijos
propagandinės klišės nenuilstamu kartojimu
ir ignoruojant esminį veiksnį – lietuvių savarankiško valstybingumo troškimus. Laikinoji
vyriausybė siekė atkurti Lietuvos valstybę,
ne persekioti žydus ar keršyti rusams. Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje nei sukilimo, nei Lietuvos Laikinosios
vyriausybės nebuvo, bet žydų persekiojimai
vyko ir ten.
Daugiausiai ką galėjo padaryti Laikinoji vyriausybė, tai įspėti visuomenę nesiimti
keršto akcijų ir nebandyti suvedinėti sąskaitų
be teismo. Tą ji ir padarė.

Laikinoji Vyriausybė reiškė lietuvių tautos valią būti nepriklausoma. Reiškė pasipriešinimą svetimai okupacijai. Ta valia
išliko iki dabartinių laikų. Ji prikėlė Lietuvą
nepriklausomybės žygiui 1988-1990 metais.
Tas žygis buvo grindžiamas ne vien laisvės
aspiracijomis, bet ir kova už sovietų paneigtų žmogaus pagrindinių teisių atkūrimą.
– Sovietai suprato, kad iš holokausto
tragedijos jie gali turėti naudos – svetimomis
rankomis susidoroti su savo dar neįveiktais
ar nepagautais priešais. „Kolaboravimo su
naciais“ etiketės sunku atsikratyti. Gintis nuo
tokių kaltinimų nelengva. O kurstyti aistras,
klaidinti neįsigilinusius žmones – nesunku.
Kadangi ši tema sąžinės turintiems žmonėms natūraliai jautri. „Karo nusikaltėliais“
jie buvo paskelbę ir profesorių Vaclovą Biržišką, ir iškilų rezistentą, teisininką, žurnalistą ir visuomenės veikėją Stasį Žymantą
(Žakevičių), ir vyskupą Vincentą Brizgį, ir
net Kauno komendantą Jurgį Bobelį, kuris
tuo pat metu savo namuose slėpė ir gelbėjo
žydus. Daugeliui kitų garbių asmenų buvo
šmeižikiškai prikabinta ši etiketė. Tai buvo
įprasta sovietinė taktika. Buvo kurstomos
plačios visuomeninės akcijos net ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1963 metais Čikagoje ir Niujorke organizuoti žydų mitingai
prieš „karo nusikaltėlius“. Tačiau ne visi žydai davėsi suklaidinami. Čikagos žydų karo
veteranų vadovybė įspėjo savo narius, kad
tai gali būti komunistų darbas.
Kai kurie momentai yra svarbūs, pavyzdžiui, Juozo Brazaičio žodis per partizanų
laidojimą. Prisiekusiam antisemitui tai būtų
buvusi puikiausia proga kraugeriškai ir kietai pasisakyti. Gera proga ir liaupsinti nacius, stengtis jiems įtikti. Bet visa kalba yra
lyriška, liūdna: kalbama apie žmones, kurie
aukojosi ir žuvo dėl Lietuvos, ne dėl didžiojo
reicho ar kovodami su „žydiškuoju bolševizmu“ ir panašiai. Minimas tas idealas, „dėl
kuriuo jie aukojosi – Lietuvos laisvė.“

Kęstutis Milkeraitis, Jolanta Miškinytė, Romualdas Ozolas, Vytautas Paulaitis, Mindaugas Peleckis, Vilius Petkauskas, Martynas
Pilkis, Jūratė Punienė, Jonas Punys, Vytautas Radžvilas, Arimantas Raškinis, Gailius Raškinis, Vytautas Rubavičius, Angonita
Rupšytė, Nijolė Sadūnaitė, Arnas Simutis, Vytautas Sinica, Eugenijus Skrupskelis, Viktorija Skrupskelytė, Reda Sopranaitė,
Linas Stankevičius, Nerijus Stasiulis, Paulius Stonis, Alfonsas Svarinskas, Petras Dovydas Šidagis, Arvydas Šliogeris, Jolanta
Šrapnickienė, Stanislovas Švedarauskas, Daiva Tamošaitytė, Tomas Taškauskas, Laimutis Telksnys, Marija Vaicekauskaitė,
Vaidotas Vaičaitis, Zigmas Vaišvila, Gediminas Zelvaras, Vaiva Žukienė
2012 m. birželio 15 d
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Sutvarkytas gen. Jono Galvyčio-Bykausko kapas Raudondvaryje
2021-05-18 Kauno r. Raudondvario senosiose kapinėse Lietuvos Nepriklausomybės signataras
dr. Leonas Milčius, Raimundas Kaminskas, šaulys Giedrius Bikuličius ir sutvarkė Lietuvos savanorio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, divizijos gen. J.Galvyčio-Bykausko (1864-1943) kapą.
J.Galvydis-Bykauskas, gimė 1864 12 03 Utenos aps. Užpalių vlsčiaus Degėsių k. 1884 m. baigė
girininkų mokyklą Peterburge. 1885 m. savanoriu įstojo į Rusijos Imperijos armiją. 1886 m. baigė
Peterburgo junkerių mokyklą. Dalyvavo rusų-japonų kare. 1909 m. pakeltas į kapitonus, buvo bataliono vadu. Kovojo I pasauliniame kare. Nuo 1915 m. – pulkininkas,
rusų karinės vyresnybės buvo apdovanotas.
1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas pulko vadu. 1918 m. Vilniaus gubernijoje veikiančių Lietuvos dalinių
vadu. 1919 m. sausio 25-ąją paskirtas Karo mokyklos viršininku.
1919 m. jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1920 m. laikinai
ėjo ir Vyriausiojo kariuomenės vado pareigas. 1920 m. buvo Steigiamojo Seimo narys. Darbą Seime dėl karo su Lenkija nutraukė.
1920 m. kovojo su lenkais. 1926 m. – paleistas į atsargą.
1940 m. sovietų okupantų suimtas, kalintas Kaune, bet buvo
paleistas. 1941 m. birželį. vėl suimtas. Generolas buvo organizacijos „Laisvės gynimo gvardijos“ narys. Kilus SSRS – Vokietijos
karui, 1941 birželio sukilėlių išlaisvintas. Mirė 1943 07 16, palaidotas Raudondvaryje. Žmona – Paulina Kybartaitė (1873-1955).
Raimundas Kaminskas
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos pirmininko pavaduotojas

Sakmė apie Šaltojo karo nusiginklavimą ir kraupūs

„Perkalsime kalaviją į noragą“

Mušamųjų fakultetas

1983 m. Vilnių aplankė svečiai iš Martino – slovakų tautinio atgimimo sostinės. Aš Martine lankiausi
su Respublikinės bibliotekos lėlių teatru, kaip krovikas-dailininkas. Vyko tarptautinis mėgėjiškų teatrų
festivalis. Lietuvių teatras slovakams patiko. Po gero
pusmečio mūsų pažįstami martiniečiai atvažiavo į
Vilnių ir aš juos vedžiojau po mūsų sostinę. Slovakai buvo smalsūs, vis klausinėjo ir klausinėjo. Ėjome
Lenino pr. (dabar Gedimino) ir parodžiau pastatą,
kuriame įsikūrusi Muzikos ir teatro akademija –
tada vadinta Konservatorija. „Čia rengiami aktoriai,
smuikininkai, pianistai, pūtikai, chorų vadovai, dirigentai ir daininkai“ – paaiškinau..
Už kelių žingsnių stovėjo niūrus KGB pastatas. „Ar čia irgi Konservatorija“– paklausė svečias
Stanislavas. „Čia mušamųjų fakultetas“ – atsakiau aš. „Čia kagėbistai lietuvius muša, kankina
ir iš čia juos tremia į SSRS lagerius – slovakai
suprato, nes buvo antikomunistai.
Paaiškinimas. Mušamieji instrumentai tai
tokie, iš kurių garsas išgaunamas juos mušant
kuokeliais, lazdelėmis (būgnai, lėkštės, trikampis, čelesta, metalofonas, ksilofonas, lėkštės).
Kitu atveju garsas išgaunamas mušant
guminėm žarnom, geležiniais virbais,
lazdomis, badant panages,
Leistas politkalinių sovietų dusinant, spardant kojokoncentracijos stovyklose mis, gesinant cigaretes į
mušamojo sprandą ir t.t.
1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m. – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
Gediminas Ruzgys
Atkur tas 1996 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje

1989 m., mums su
žmona, buvo leista aplankyti draugus Veimare,
Rytų Vokietijoje (sovietų
okupacinė zona). Karlas
buvo architektas, dėstė
aukštojoje mokykloje, todėl
savo „Trabantu“ vežiojo po
Tiuringijos pilis, muziejus.
Vakarais vaikščiojome po
Veimarą, grožėjomės po
karo išlikusiais pastatais.
Vieną vakarą užėjome į
bažnyčią, kurioje jaunimas
Skulptūra stovi prie JTO Niujorke, JAV surengė koncertą prieš
atominius ginklus, už taiką ir nusiginklavimą. Beveik visi
segėjo ženkliukus su sovietų skulptoriaus Vučetičiaus
skulptūros „perkalsime kalaviją į noragą“ atvaizdais. Tai
buvo jų antikarinės organizacijos ženklas. Bet pasirodo,
kad jie siekė, jog SSRS branduoliniai ginklai būtų išgabenti iš VDR, taip kovodami prieš sovietų ir jų parankinių valdymą. Pradžioje komunistų valdžia nesusivokė,
džiaugėsi, kad naudojamas sovietinis simbolis. Kai susigaudė, ženkliukus uždraudė.
Henrikas Raudonis

Generolas
J.Galvydis-Bykauskas
Raimundas
Kaminskas (kairėje) ir
Giedrius Bikuličius

juokeliai
Aukščiausias
Vilniuje

Ar žinote, kuris
pastatas buvo
aukščiausias
Vilniuje?
Aukščiausias pastatas
Vilniuje buvo
LSSR valstybės saugumo
komiteto
(KGB) prie
LSSR ministrų tarybos.
Iš jo buvo
matyti
Sibiras.
Anekdotai iš
studijų
laikų.

K.A.

VARPAS

Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,

Valdybos pirmininkas Ernestas Subačius, tel. 8 687 89361,
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, el. paštas s.ernestas@inbox.lt

SL 22 09, ISSN 1648-0244.

Redaktorius Kazimieras Aukselis, A.Stulginskio g. 5–6, LT-01115 Vilnius,
tel. 8 5 262 19 20 el. paštas varpas.llks@gmail.com
Bendradarbiams honoraras nemokamas. Rašinių turinys gali nesutapti
su redakcijos nuomone. Rašiniai ir nuotraukos negrąžinami.

„VARPĄ“ galite skaityti (atsisiųsti) internete adresu www.llks.lt. Čia rasite ir
„VARPO“ archyvą. Spaudinių pavidalu „VARPAS“ platinamas per LLKS skyrius

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (kodas 191913666)
Atsiskaitomoji sąskaita AB Bankas Swedbank, AB;
Sąskaita Nr. LT62 7300 0100 0249 2325
Išleido ir spausdino BSPB spaustuvė, Vilnius. Tiražas 350 vnt.

Patyręs dizaineris padėtų išleisti, sumaketuoti, suredaguoti ir piešiniais
papuošti jūsų eilėraščius ar prisiminimus.
Kreipkitės į VARPO redakciją arba telefonu 8 673 54114
Aukos VARPUI

Už aukas „Varpui“ dėkojame:

Gražinai Garuolienei (1,2%), Vytautui Kudziui - 20 €, Robertui Ališauskui - 100 €

Už nuotraukas dėkojame:

Jonui Česnavičiui, Gediminui Ruzgiui, Jonui Burokui, Gyčiui Šeimyniškiui,
Gediminui Zemlickui, Algiui Vaškevičiui, Raimundui Kaminskui, Sakalui Gorodeckiui

Lukiškių aikštėje čiulba
lakštingalos, ataidi varpų muzika
iš Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčios bokštų
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pranešė, kad daugiau
nesieks tapti sostinės meru. Žinia
apie tai R. Šimašius pasidalino socialiniame tinkle. „O į Vilniaus merus
aš 2023-iaisiais nekandidatuosiu“, –
skelbė R. Šimašius.
Artėja Vilniaus pirmojo paminėjimo raštuose 700-osios metinės. Gal
dabar į viešumą sugrįš sostinės herbas šv. Kristoforas. Meras nekandidatuos, kas tęs jo politiką. Negi vilniečiai lips ant to pačio grėblio.
Vyčio monumentas Lukiškių
aikštėje Vilniuje turėtų būti pastatytas iki 2026 m., siūlo Savivaldybė.
Šis terminas numatytas sostinės savivaldybės pateiktame priemonių plane
Nacionalinei žemės tarnybai. Planas
parengtas pagal susitarimą su buvusia
Vyriausybe. Savivaldybė buvo įsipareigojusi per keturis mėnesius pateikti
smulkų planą, įgyvendinantį Lukiškių
aikštės įstatymą.
Primename, kad 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Lukiškių aikštės
įstatymui, įtvirtinta, jog valstybės
simbolį vaizduojantis monumentas
Vytis kartu su įrengtu memorialu
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms
atminti turės būti pagrindinis sostinėje esančios aikštės akcentas.
Savivaldybė siūlo iki 2022 m. kovo
paskelbti naujas kūrybines dirbtuves
dėl aikštės sutvarkymo ir zonavimo,
o iki 2024 metų surengti konkursą dėl
monumento projekto. Miesto valdžios
teigimu, kalbant apie Lukiškių aikštės
sutvarkymą, reikėtų matyti ne tik kvadrato formos aikštę vienoje Gedimino
prospekto pusėje, bet reikėtų į tvarkymo projektą įtraukti ir priešais esantį
skverą, kur šiuo metu stovi du paminklai sovietinės okupacijos aukoms. Savivaldybė siūlo sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę ir iki gegužės parengti
gaires dėl Lukiškių aikštės tvarkymo.
Pastebėjimas. Atrodo, kad bandoma įtraukti kuo daugiau tiesio giai nesusijusių darbų, plotų – taip vilkinant
įstatymo įgyvendinimą – valstybės
simbolį vaizduojančio monumento
VYČIO pastatymą ir memorialo per
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amžius žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę įamžinimą, pagrindinės ir reprezentacinės esančios
sostinėje aikštės užbaigimą. Taip pat atsiranda
naujų protų drumstėjų
siūlančių įrengti Lietuvos
Nepriklausomybės kovų
Nežinomo
kario-savanorio kapą, nors toks jau
yra Kaune prie Vytauto
Didžiojo karo muziejaus,
požeminę
automobilių
stovėjimo aikštelę, Lietuvos tūkstančmečio arką,
kai Paryžiuje ir kitokių
stebūklų. (Varpas).
Vilniaus miesto tarybos narys liberalas
Arminas Lydeka kėlė
klausimą, ar nevertėtų
panaikinti ankstesnės kadencijos Seimo priimto
Lukiškių aikštės Vilniuje
memorialinio statuso įsta- Lukiškių aikštė Lenkijos užgrobtame Vilniuje. 1933 m. Archyvinė nuotr.
tymo, kaip supriešinusio
tąjį išsilavinimą (82 %) taip pat rodė
visuomenę.
išskirtinį palaikymą. Galbūt kaimai
Manau, p. A.Lydeka, kad visuonori Vyčio, o Vilnius ne? Irgi ne – Vymenę nesupriešino, o įpykdė provokačio projektą palaikė 75 % vilniečių.
cijos – triukšmingi koncertai, balagaNors gyvenantiems liberaliame socialinai pliažai, ir nedemokratiškas jūsų
nių tinklų burbule gali atrodyti kitaip, ir
bendraminčių nuomonės brukimas
Seimo, ir Tautos nuomonė Vyčio monumūsų laisvų piliečių visuomenei.
mento klausimu yra aiški.
Primenu: 2017 m. kovo mėneTuometinė Kultūros ministerija susį „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią
rengė balsavimą elektroniniu būdu. Iš
gyventojų apklausą. Piliečių klausta:
viso elektroniniu būdu balsavo 37 957
„Ar sutinkate, kad 2018 metų vasario
asmenys. Pripažinti 31 775 balsai. Už
16 dienai, minint valstybės atkūrimo
VYTĮ (Sakalausko) – 11 966, už „kal100-metį, Lukiškių aikštėje Vilniuje
velę“ – 11 919, už kitus 3 projektus –
būtų pastatytas paminklas kovotojams
7890. Kas galėtų paneigti, kad balsuouž Lietuvos laisvę įamžinti – Tautos
jant ir kitais būdais už VYTĮ balsuotų
simbolis Vytis?“ Vyčio paminklui
dar daugiau žmonių?
pritarė 76 % respondentų. Priešingai
Buvęs Seimo narys Povilas Urbpopuliariems prasimanymams, pašys mano, kad Vilniaus savivaldybė
laikymas Vyčiui buvo dar didesnis
vilkins įstatymo dėl Lukiškių aikštės
tarp jaunimo (atitinkamai 82 ir 85
vykdymą ir „padarys viską, kad vėl
% amžiaus grupėse iki 29 ir iki 39
ten būtų pilami pliažai, kad šioje viemetų), mažiausias – tarp pensininkų
toje niekad neatsirastų mūsų garbės
(„tik“ 69 % palaikymas tarp vyressimbolis – Vytis“. „Vytis yra testas
nių nei 70 metų). Kitas populiarus
mums visiems ir parodo, kas yra kas
prasimanymas, kad tai „tamsios liaušitame Seime“, – sakė P.Urbšys.
dies“ užgaida. Tačiau turintys aukšAndrius Mizara

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

Iamžinkime
Tautos Sukilimo vietas Vilniuje!
˛

Vilnaus universiteto Centriniuose rūmuose, Teisės fakultete buvo įsikūręs ir veikė
Sukilimo politinis štabas. Virš jų pirmąsyk po pirmosios SSRS okupacijos iškelta Tautinė vėliava.

Priešais Šv. apaštalų
Petro ir Povilo
bažnyčią, šalia
T. Kosciuškos –
Olandų – Antakalnio
gatvių sankryžos:

Šioje strateginėje sankryžoje
1941 m. birželio 23 d. vakare –
24-sios naktį sukilėliai kautynėse
su raudonarmiečių daliniais, NKVD
ir politvadovais sustabdė priešų
prasiveržimą į Rytus.
V. Striužas. 1941m. sukilimas Rytų –
Pietų Lietuvoje. Vilnius 2007.

V. Striužas. 1941 m. sukilimas Rytų – Pietų Lietuvoje. Vilnius 2007.
Fasadinėje Rotušės sienoje yra įamžinti JAV Prezidento
Džordžo Bušo (j.) labai svarbūs Lietuvos nepriklausomybei žodžiai.

Prie Rotušės, Didžiojoje gatvėje:
1941 m. birželio 23-24 dienomis
Rotušėje veikė 1941 m. Tautos
Sukilimo Vilniuje vadavietė ir
ginkluotas sostinės apsaugos būrys.

V. Striužas. 1941 m. sukilimas Rytų – Pietų Lietuvoje. Vilnius 2007. .

Trakų gatvėje – prie buvusio
pranciškonų vienuolyno:
Pranciškonų bažnyčioje ir
vienuolyne sovietų įkurtose
kareivinėse
1941 m. birželio 23 d. vakare –
24-sios naktį sukilę lietuviai kariai
nugalėjo čia įsitvirtinusius politinius
vadovus ir raudonarmiečius,
sėkmingai kovėsi su Trakų gatve
bėgančia SSRS armija.

Prie tilto per Vilnią – Trijų kryžių
(Plikojo) kalno prieigose:
1941 m. birželio 23-24 d., prie tilto
(dabar pavadinto Pilies) per Vilnią, Trijų
kryžių (Plikojo) kalno priegose,
T. Kosčiuškos gatvėje vyko vienos
smarkiausių Vilniaus sukilėlių kautynės
su bėgančia grobuonės SSRS armija.
V. Striužas. 1941m. sukilimas Rytų – Pietų
Lietuvoje. Vilnius 2007.

