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2021 m. balandžio mėn. sukaktys
Prieš 90 metų, 1931 04 01, Vilkaviškio aps. Paežerių vls. Opšrūtų k. gimė
pogrindžio spaudos bendradarbė ir platintoja, tremtinė Marija Montvilaitė. Mirė
2011 01 12 Kaune.
Prieš 85 metus, 1936 04 01 gimė Marcelijus Martinaitis, poetas .
Prieš 125 metus, 1896 04 04 Beržininkuose, Biržų aps. gimė poetas
Julius Janonis. Mirė 1917 05 30 Peterburge, Rusijoje.
Prieš 70 metų, 1951 04 04, Pakruojo r. prie Žiurkių, Moniūnų k. Vyčio
apygardos Žaliosios rinkt. vadas Jonas Januševičius-Vilkas, 1-sios tėvūnijos
vadas Lionginas Činga ir 2-sios tėvūnijos vadas Ignas Gasiūnas.
Prieš 125 metus, 1886 04 05 Einoruose Kretingalės vls., Klaipėdos aps.
gimė Adomas Brakas, dailininkas, publicistas, pedagogas, visuomenės veikėjas, 1941 m. tremtinys (su sūnumi Tautvydu). Mirė 1952 03 02 Barnaule, Rusijoje.
Prieš 115 metų, 1906 04 05 Užpelkiuose, (Galzdonų vls., Tilžės aps.
gimė Mikas Kristupas Kūjus, pedagogas, literatūros tyrinėtojas, „Čikagos
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos“ narys, pirmininkas. Paskelbė monografiją
„Jurgis Sauerveinas, jo gyvenimas, veikla ir raštai“ (1937; 1984 m.). Veikia Miko
Kūjaus fondas. Mirė 1984 09 15 Čikagoje, JAV.
Prieš 95 metus, 1926 04 05 Veiveriuose, Marijampolės aps. gimė dramaturgas Kostas Ostrauskas. Mirė 2012 01 09 Niutaune, Pensilvanija, JAV.
Prieš 90 metų, 1931 04 05 gimė vertėjas Algimantas Antanavičius.
Prieš 70 metų, 1951 04 06, Utenos r. Aknystėlių k. žuvo Vytauto apygardos Liūto rinkt. vadas Antanas Lapienis-Pimpys, Rambyno r. vadas Teofilis
Limba-Sakalas, Deimantas ir partizanas Jonas Tyla-Vaišvila.
Prieš 110 metų, 1911 04 08 mirė dailininkas, kompozitorius Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis (1875-1911).
Prieš 70 metų, 1951 04 11, Utenos r. Strazdų k. žuvo Rytų Lietuvos
(Karaliaus Mindaugo) partizanų srities ir Vytauto apygardos vado pavaduotojas, Lokio rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Pavasaris, Liubartas, Lokio rinkt.
Rikiuotės sk. viršininkas ir Šventosios r. vadas Vladas Juozapavičius-Šarūnas, Papartis, Šventosios r. štabo narys, Laisvės kuopos vado pavaduotojas
Juozas Sidaravičius-Sakalas, Erškėčio kuopos vadas Jonas Čičelis-Tėvas,
Erškėčio kuopos būrio vadas Jeronimas Bulka-Titnagas, Džiugo rajono vadas Alfredas Garnelis-Čigonas, Džiugo r. štabo viršininkas Vytautas Matas
Dručkus-Šernas ir Juozo Čibiro šeimos nariai.
Prieš 220 metų, 1801 04 11 Kaukaruose netoli Ragainės gimė Jurgis
Meškaitis, mokytojas, religinių raštų vertėjas, giesmių eiliuotojas. Leido kalendorių „Mažos Rytų ir Vakarų Prūsų kalendros“ (1852–1859) ir kt. Mirė 1876
01 01 Bumbulvietėje (dab. Klaipėda).
Prieš 160 metų, 1861 04 12 Šilokarčemoje (dab. Šilutė), A.Umlaufo
spaustuvėje, išspausdintas pirmasis vietos laikraštis „HEIDEKRUGER
ANZEIGER“ lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Prieš 70 metų, 1951 04 12. Batakių kaime, Tauragės r. gimė Petras Tinginys – poetas, menininkas, muzikantas. Mirė 2002 m. Kretingoje.
Prieš 110 metų, 1911 04 12 gimė Vytautas Sirijos Gira – rašytojas,
vertėjas. Mirė 1997 02 14 Vilniuje
Prieš 80 metų, 1941 04 13, Zarasų aps. Degučių vls. Mikališkio k. gimė
antisovietinių akcijų dalyvis, pogrindžio spaudos platintojas, muzikas, vargonininkas, vargonų meistras ir politinis kalinys Alvydas Šeduikis Mirė 1987 04 24
Palangoje.
Prieš 170 metų, 1851 04 14 gimė Adalbertas Becenbergeris –
vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, Mažosios Lietuvos istorijos
ir kultūros tyrinėtojas. Mirė 1922 10 31.
Prieš 85 metus, 1936 04 14, Taurų kaime, Tauragės r. gimė Raimondas
Jonikas – futbolininkas, mokytojas, Lietuvos nusipelnęs treneris. Mirė 2012 m.

Prieš 70 metų, 1951 04 14, Anykščių r. Niūronių k. žuvo Vytauto apygardos štabo narys ir Liūto rinktinės Deimanto r. vadas Antanas Bagočiūnas-Dūmas, r. štabo Organizacinio sk. viršininkas Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas ir
penki jų bendražygiai.
Prieš 90 metų, 1931 04 15 Klaipėdoje gimė Vytautas Karalius, poetas,
rašytojas, vertėjas. Mirė 2019 05 15 palaidotas Elniškės ev. liuteronų kapinėse
šalia tėvų.
Prieš 145 metus, 1876 04 18 Galsiškių k., Kupiškio r. gimė gydytojas,
politikos ir kultūros veikėjas, lietuvių kalbininkas, vertėjas, knygų leidėjas, pedagogas Jurgis Šlapelis. Mirė 1941 03 07 Vilniuje.
Prieš 70 metų, 1951 04 19 Očikių kaime gimė Marijona Sinkevičienė
Baltrušaitytė – dailininkė, pedagogė, tekstilininkė.
Prieš 305 metus, 1716 04 20 Marienburge gimė Gotfrydas Ostermejeris, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, teoretikas ir kritikas, kalbininkas,
giesmynų ir kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas, giesmių
„Kas pakrikštytas yra“, „Dovana brangi vaikai“, „Mums Dievas žodyje“ autorius.
Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Mirė 1800 03 13 Trempuose
(Darkiemio aps.).
Prieš 150 metų, 1871 04 20 Paskalviuose (Ragainės aps.) gimė Juras
Banaitis, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1905
02 26 Tilžėje.
Prieš 145 metus, 1876 04 21 gimė Jurgis Narijauskas – kunigas,
diplomatas, tautosakininkas, vertėjas. Mirė 1943 01 27.
Prieš 145 metus, 1876 04 23 Versmininkėliuose (Liepgalių vls., Pilkalnio aps.) gimė Kristupas Kairys, Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje narys.
1918 m. parengė du memorandumus lietuvių kalbos klausimu. Nuo 1934 m.
gyveno Berlyne, dėstė Getės pedagoginiame institute. Mirė 1951 12 30 Vokietijoje.
Prieš 100 metų, 1921 04 25, Ukmergės aps. Pagirių vls. Kuronių k. gimė
pasipriešinimo nacių ir sovietų okupacijoms dalyvis, pogrindžio spaudos bendradarbis ir politinis kalinys Liudas Dambrauskas Mirė 2003 11 11 Kaune.
Prieš 105 metus, 1916 04 23 Kiūpeliuose, Natkiškių vls., Tilžės aps.
gimė Otonas Serapinas, skautas, Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenės veikėjas, Intos (Rusija) kalinys. Mirė 1998 09 06 Šilutėje.
Prieš 215 metų, 1806 04 24 Noragėliuose, Žiezdrinės vls., Pakalnės aps.
gimė Frydrichas Kuršaitis, Karaliaučiaus lietuvininkų kunigas, Karaliaučiaus
universiteto lietuvių kalbos seminaro vadovas, kalbininkas, giesmių vertėjas,
lietuvininkų giesmyno III dalies parengėjas, daugelio Rytų Prūsijos liuteroniško
turinio raštų autorius, laikraščio „Keleivis“ (1849–1880) redaktorius. Mirė 1884
08 23 palaidotas Karaliaučiuje.
Prieš 100 metų, 1921 04 27, Vilkmergės (Ukmergės) aps. Siesikų vls.
Gružų k. gimė Vyčio apygardos vado pavaduotojas Juozas Survila-Šarūnas.
Žuvo 1947 04 09, Ukmergės aps. Taujėnų vls. Baravykų k.
Prieš 160 metų, 1861 04 27 Kekersuose, Katyčių vls., Tilžės aps. gimė
Jurgis Strėkys, ūkininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, 1920 03
20 kooptuotas į Lietuvos Valstybės Tarybą. Mirė 1938 09 02 Jakšteliuose, Užlieknių vls., Šilutės aps.
Prieš 90 metų, 1931 04 28 Stirbaitynės kaime, Žygaičių sen., Tauragės r.
gimė Aldona Saldukaitė-Rimkienė – tautodailininkė, audėja.
Prieš 245 metus, 1786 04 29 Būdviečiuose, Ragainės aps. gimė Frydrichas Gotlybas Hasenšteinas, padėjęs Liudvikui Gediminui Rėzai rengti
Biblijos leidimą
Prieš 70 metų, 1951 04 29, Ramygalos r. Steponavos kaimo apylinkių
miške žuvo Vyčio apygardos vadas Mykolas Šemežys-Putinas.
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Kova už laisvę tęsiasi ir dvasininkų aplinkoje

Kun. Brolis Paulius
D.Vaineikis OFM
Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjungos kapelionas
Dėkoju visiems pranešėjams už tokią objektyvią, drąsią ir išsamią informaciją apie
tai, kaip šiandien Valstybiniu
lygmeniu bandoma perrašyti
LT istoriją, Juodinant LT partizanus ir Laisvės kovotojus, tuo
tarpu išaukštinant Lietuvos
priešus apdovanojant Vyriausybės literatūros premijomis.
Išsakysiu grynai savo nuo-

monę, kaip LLKS kapelionas,
kokią matau Katalikų bažnyčios vadovų Lietuvoje reakciją
į šį skleidžiamą MELĄ! Priminsiu, kad MELAS Biblijoje,
nėra melas 100%, bet NEPASAKYTA ARBA NUSLĖPTA
VISA TIESA!
Tikrai pasigendu viešumoje LT vyskupų, kitų krikščioniškų denominacijų vadovų
aiškios nuomonės LT ir ES
politikos klausimais! Pasigendu aiškios nuomonės LT istorinės atminties niekinimo ir
partizanų kovojusių, žuvusių
šmeižimo ir melo eskalavimo
Klausimais! Pasigendu apskritai drąsos ginant net dvasininkus, kurie viešai išstoja pasaulio akivaizdoje ginti beginklių
vaikų, nužudytų jų tėvelių
Nekaltinu eilinių dvasiškių
ir kunigų, kurie nekalba „politiškai nekorektiškomis“ temomis, bet KELIU Klausimą LT
vyskupų konferencijai, ką darote, kad mes tikintieji ir jūsų
paskirti dvasiniai vadovai ži-

notume kaip elgtis, ką atsakyti paprastiems žmonėms, kai
vykdoma prieš juos neteisybė.
Jeigu nėra motyvuoto kunigo, dvasinio vadovo, kuris
objektyviai gaudosi politinėje
erdvėje, vargu ar ateityje Bažnyčia apskritai turės ką atsakyti ieškantiems Tiesos!
Todėl prašau jus politikus,
kurie vadovaujatės gryna sąžine ir Krikščioniškomis vertybėmis PADĖTI, PATARTI
Bažnyčiai, jos vadovams susigaudyti, išgirsti, gauti kiek
įmanomą OBJEKTYVIOS INFORMACIJOS apie esamą situaciją Politikoje ir ne tik!
Jei susidurėte su vienu ar
kitu bažnytinės biurokratijos
TIESOS IGNORAVIMO atveju,
prašau nenuleiskite rankų, bet
sakyti mums pranciškonams
tiesiogiai, o ne per tarpininkus, kaip tai nutiko su katalikų
dienraščiu bernardinai.lt kurie
atsisakė pat paviešinti atskleista dezinformaciją apie LT partizanus!

Mano konkretus pasiūlymas ir sprendimas kovojant
prieš politines, kriminalines,
socialines negeroves būtų:
VADOVAUTIS JĖZAUS MOKYMU – „NUGALĖK BLOGĮ
GERUMU!“ „MYLĖK NUSIDĖJELĮ, BET NEAPKĘSK JO
DAROMOS NUODĖMĖS!“ o
ne atvirkščiai! NEATSAKYKITE KEIKSMU UŽ KEIKSMĄ, BET LAIMINKITE IR
NEKEIKITE! NES KĄ SĖJATE, TĄ IR PJAUSITE“. MELSKITĖS UŽ SAVO PERSEKIOTOJUS IR NEKEIKITE!
Jei lietuvių tauta ir toliau
vien tik kritikuos ir keiks LT
valdžią, t.y tik didins Tamsą ir
akcentuos Negatyvą pasaulyje
ŠVIESIAU nebus!
Taigi, kaip mokė mūsų
Pranciškonų ordino įkūrėjas
šv.Pranciškus Asyžietis: „ broliai pradėkim, nes dar nieko
nepadarėme!“
BŪKITE PALAIMINTI!
KOVA UŽ LIETUVOS
LAISVĘ TĘSIASI!

Ką Seimo pirmininkė aptarė su JAV, Izraelio ir Vokietijos ambasadoriais?
2021 metų kovo 24 d. Seimo
pirmininkė Viktorija ČmilytėsNielsen susitiko su trimis užsienio
valstybių ambasadoriais su JAV,
Izraelio ir Vokietijos. Kodėl neramina kovo 24-osios pokalbis?
Įtariama, Kad trijų šalių ambasadoriai su Lietuvos parlamento
pirmininke, aptarė Lietuvos istorijos tyrimų kokybę ir mėgino
spausti Seimo vadovę. Oficialiame Seimo pirmininkės puslapyje
nenurodoma, kokiomis temomis ji
šnekučiavosi su šiais diplomatais.
Tačiau tokia paslaptimi apgaubtas
susitikimas tik dar labiau verčia
nuogastauti, jog buvo kalbama ir
apie LGGRTC vadova ir nulemtas
jo likimas prieš Seimo valdybos
balsavimą. Kovo 24-osios pokalbis prieš vieną – trys neramina
vien savo svoriu.
2020 m. rugpjūtį LGGRTC patalpose Didžiojoje gatvėje Izraelio
ambasadorius įtikinėjo A.Jakubauską, kad neverta įamžinti
Jono Noreikos-Generolo Vėtros
ir Juozo Krikštaponio. JAV ambasadorius vėliau reiškė nepasitenkinimą, kad LGGRTC generalinis
direktorius vyresniuoju patarėju
pasirinko Vidmantą Valiušaitį.
Taip pat priekaištavo, kodėl LG-

Pikete kalba Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas, Laisvės kovų dalyvis Jonas Burokas. Jono Česnavičiaus nuotr.

GRTC Genocido ir rezistencijos
departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys drįso dalyvauti Seimo
rinkimuose „Nacionalinio susivienijimo“ sąraše!!!
Ką būtų galima atsakyti į
tokius priekaištus? Dėl V. Valiušaičio – LGGRTC generaliniam
direktoriui, remiantis Lietuvos
įstatymais, suteikta teisė rinktis
darbuotojus. Jam juk – visa atsakomybė už LGGRTC nuveiktus ir
nenuveiktus darbus. Bet kaip jis
galįs organizuoti veiklą, jei jam

neleidžiama pasirinkti komandos?
Dėl A. Bubnio – rinkimuose ribojimai taikomi tik statutiniams pareigūnams, kariškiams ir teisėsaugos atstovams, todėl šis istorikas
nevaržomai turėjo teisę dalyvauti
bet kurios Lietuvos politinės jėgos
parlamento rinkimuose. JAV ambasadoriui demokratinės žaidimo
taisyklės – nė motais?
Drįstame galvoti, jog LGGRTC vadovo veikla – ne Izraelio, ne JAV, ir ne Vokietijos ambasadorių reikalas. Lietuva labai

atidžiai tiria, nagrinėja, fiksuoja
visas savo istorines klaidas ir
klystkelius. Lietuva niekad neneigė Holokausto. Kaltinti Lietuvą,
jog ji per mažai domisi arba nederamai domisi Holokausto temomis, – taip pat neteisinga. Tačiau
nebijodama nagrinėti sunkių temų
Lietuva norėtų, kad ir kitos valstybės, kitos tautos į savo istoriją
žvelgtų objektyviai – ieškotų ne tik
gražiųjų pusių, bet ir nuodėmių, ir
neužmirštų pasižiūrėti į veidrodį.
VARPAS
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Ar tikrai „Lietuvai negalima patikėti jų pačių istorijos“?
„Prof. VRakutis turi būti pašalintas
iš Seimo, Genocido centras turi būti uždarytas, Lietuvai negalima patikėti jų
pačių istorijos“, – G.A.Gochinas.
Kaip pagal komandą Istorijos instituto ir trijų universitetų atstovai atsisako bendradarbiauti su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centru (LGGRTC ), kadangi jis tampa
„primityviai suprantamo informacinio
karo citadele“?! Didžiausias Lietuvos
istorijos specialistas A.Vinokuras pareiškė, kad dabar bus uždėtas apynasris
ir LGGRTC direktoriui Adui Jakubauskui. Ir tai yra pripažinimas, kad kiti istorikai jau pažaboti ir su jais Vinokurui
problemų nebėra.
Grupelė Genocido centro istorikų protestuoja prieš naują vadovybę,
reikalaudami laisvės ir demokratijos.
Klausimas: kur jūs buvote, kai buvo susidorojama su žymiais istorikais? Kur
jūs buvote, kai jūsų kolegė, Lietuvos
istorijos instituto mokslų daktarė judaistė Eglė Bendikaitė atvirai niekino
Lietuvos istorikus, žymiausią Lietuvos
policijos istorijos specialistą, daugelio
knygų, išleistų ES ir Rusijoje autorių
Petrą Stankerą, įvardindama kaip niekingą nusikaltėlių apologetą.
Kelią nuostabą, kad lietuvių istorikų darbai taip skiriasi nuo Izraelio,
JAV, Rusijos mokslininkų II Pasaulinio
karo įvykių vertinimo. Dar keisčiau,
kad jie kažkodėl sutampa su reakcingų
Rusijos sluoksnių minėtų įvykių vertinimu. Nuolatinis ir kryptingas Lietuvos
istorikų darbas, pagaliau davė ir rezultatus, – Rusijos prezidentas V. Putinas
JAV pareiškė, kad 1940 metais Lietuva
buvo inkorporuota į SSSR valstybės sudėtį LR vadovybės ir tautos prašymu, o
tremtys buvo vykdomos nepažeidžiant
tarptautinių ir nacionalinių įstatymų.
O ką galime atsakyti Lietuvos žydų
asociacijos (LŽAI ) pirmininkui Josifui A. Melamedui pareiškusiam kad
„Lietuva yra ne kas kita, kaip parijų
valstybė Europos širdyje ir taip turibūti
vertinama“. Nedrįstu jam prieštarauti
vertinant Lietuvos liumpeninteligentus, Seimą ir Vyriausybę. Svarbu, kad
jie patys įsisąmonintų, kas jie esą. Su
ciniška istorijos nstitucijų vadovų veikla, siekiant neteisėtai Rusijos piliečiui
užvaldyti valstybės nekilnojamą turtą,
teko susidurti būnant Panevėžio miesto
tarybos nariu ir antikorupcijos komisijos pirmininku.
Manau, kad atėjo laikas po 30 nepriklausomybės metų visų šių organizacijų

bei institutų vadovų ataiskaitoms apie
atliktus mokslinius darbus. Kieno kaltė,
kad Lietuvos visuomenė ir ypač jaunimas iki šiol nežino tikrų II Pasaulinio
karo žydų tragedijos faktų, žydų tarybų
ir žydų policininkų vaidmens žydų Holokauste.
Remiantis NKVD dokumentais,
žydų policininkai vykdydavo getų „valymo“ darbus arba visiškai likviduodavo getus. Ašmena, Kiemeliškės, Bystrica, Švenčionys, Vydžiai, Žiežmariai,
Svijūnai , – tai getai, kurių sunaikinime
dalyvavo Vilniaus geto policininkai.
Pasikliaujant R. Hilbergo kategorijomis holokausto vykdytojai ne tik tie,
kurie šaudė žydus, bet ir tie, kurie juos
atrinkinėjo, konvojavo ir perdavinėjo
ainzatckomandoms sušaudyti. Pasak
žymiausios XX a. žydų filosofės ir rašytojos Hanos Arend (Hannah Arendt), be
aktyvaus žydų dalyvavimo nebūtų buvę
ir holokausto.
Dar griežčiau holokausto Lietuvoje vykdytojus (judenpolicajus) įvertino
Rusijos mokslinio tyrimo centro „Holokost“ įkūrėjas ir vadovas Ilja Altmanas
(Илья́ А́льтман) – „žydų žudikai, išdavikai ir kolaborantai“. Kažkodėl mūsų
istorikai nesiremia Niujorke veikiančio
YIVO instituto surinkta medžiaga apie
Lietuvoje veikusių getų vadovų nusikaltimus prieš žydų tautą.
Bet niekas geriau neatspindės tikrojo žydų genocido masto ir žiaurumo
Lietuvoje, kaip tų įvykių liudininkai –
getų metraštininkai. Vienas autoritetingiausių autorių Abraomas Tori (Golub)
(Авраам Tори, Голуб), tarptautinės
žydų juristų ir advokatų asociacijos įkūrėjas ir vadovas:
Ištraukos iš getų kronikų
1942.02.03 Kai Kauno žydai buvo
suvaryti į getą, sargyba negalėdavo
apsiginti nuo lietuvių, kurie apguldavo
geto užtvaras, mėtydavo į vidų paketus
su maistu, daiktais ir laiškais. Kadangi
šautuvo buožių smūgiai mažai padėdavo, tada paprasčiausiai žmonės buvo
sušaudomi.
1942.01.06 Žydų policijos viršininkai linksminosi su savo kolegomis
vokiečiais iš gestapo. Getas parūpina
butą, merginų, gėrimų, o visai neseniai
suorganizavo šiam tikslui orkestrą.
1942.01.25 Žydų policija. Be šimtų
tūkstančių iš geto gyventojų konfiskuotų
pinigų ir aukso, policijos biudžetas nuolat pasipildo pajamomis, gautomis iš
baudų už pasirodymą gatvėje po 7 val.
vakaro, už atsineštus maisto produktus.

1942.02.02 Žydų policija apieškodama žmones išrengdavo nuogai, būdavo
apieškomos intymios moterų vietos.
1942.07.04 Sargybiniai ne tik atima viską, ką žmonės parsineša namo,
dažnai net ir tik 2 kiaušinius krepšyje,
pusė kilogramo duonos, bet palydi juos
užgauliojimais ir nežmoniškai sumuša.
Vakar pagyvenusi ponia Trocka grįžo
su savo grupe iš darbo. Prie vartų jie
atėmė iš jos kilogramą žirnių ir gabalą
duonos. Levas Ją žiauriai sumušė ir išmušė akį.
1942.07.26 Pagaliau tai į vyko. Šį
rytą 25 žydų policininkai nuvažiavo į
Pospiškes. Surinko ten visus senus žmones. Gydymui į Valakampius. Iš tikro 86
žydai buvo nuvežti į egzekucijos vietą ir
sunaikinti.
1941.10.28 Kauno getas. Žydų geto
policija atrinkinėjo žmones į vadinamąsias mirties kolonas, kurios buvo siaučiamos į egzekucijų vietas. Atrenkant
10.000 žydų sušaudyti, geto gyventojus
rikiavo Kauno geto žydų policija.
1941 spalyje vyko antrasis Vilniaus
geto valymas. Buvo ieškomi žydai, pasislėpę slėptuvėse -„malinose“. Tokias
vietas surasdavo parsidavėliai ir niekšai žydų policininkai, norėdami įsiteikti
vokiečių valdžiai. Malinose tūnantys
žmonės, kartais patys tėvai, drebėdami
dėl savo gyvybės pasmaugdavo verkiantį vaiką, o motina gailiomis ašaromis aplaistydavo nebegyvą kūdikį.
Sušaudytų žydų kambarius, ieškodami pingų ir barangenybių apiplėšdavo
žydų policininkai.
1942.10.27 Ašmena. Visi 30 žydų
policininkai ten puikiai įsikūrę, jie valgo, geria ir puikiausiai leidžia laiką su
vietinėmis merginomis.
1942.10.28 Ašmena. Niekas neįtaria
jokio pavojaus. Vis dėlto ne visi nuėjo
į aikštę. Ten patys žydų policijos pareigūnai sprendė, kas turėtų eiti į dešinę,
kas į kairę. Žydai pamatė, kad pateko į
pinkles ir pradėjo kaišioti pinigus. Viena moteris savanoriškai atidavė 800
auksinių rublių. Aikštėje tarp pasmerktųjų garsiai pradėjo giedoti El Male Rahamim (žydiška malda už mirusiuosius).
Visa aikštė verkė. Vokiečių vairuotojai
sakė, kad ten buvo nužudyta per 800
žydų.
Mano žiniomis buvo atrinkti daugiavaikės motinos, našlės ir žmonės,
kurie negalėjo išsipirkti savo gyvybės.
Šie žydų policininkai iš vokiečių buvo
išsireikalavę teisę savarankiškai žudyti žydus. Jų tikslas buvo žydų auksas.
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Sunkiau paaiškinti, kodėl tos moterys,
merginos ir vaikai, vedami į egzekucijos vietą, buvo žiauriai mušami.
Ir visai nesuvokiama, kodėl visus šiuos įvykius ciniškai neigė LŽB ,
Lietuvos istorijos instituto, LGGRTC,
Vilniaus Gaono žydų muziejaus vadovybė. Tiesa Markas Zingeris pripažino,
kad tokie įvykai buvo, tik jo manymu
šie 800 žydų buvę paleisti. Kadangi šių
žydų rūbai buvo pristatyti į Vilniaus
getą, išeitų, kad jie nuogi liko klaidžioti
Ašmenos apylinkėse.
Bet netrukus – 1943.04 mėn. vėl atvyko Vilniaus geto policininkai. Šį kartą
jau su geromis žiniomis. Ašmenos žydai
bus pervežti į didelį Kauno getą. Žmonių džiaugsmui nebuvo ribų: susirinkę
turtą, pasiėmę užkandžius, gėrimus,
muzikos instrumentus sėdo į traukinį su
dainomis. Paskutiniame traukinio vagone vyko žydų policininkai. Traukinys
atvyko į Panerius.
1943.04.05 Dabar visiškai aišku:
užuot važiavę į Kauną, traukiniai iš Ašmenos ir Švenčionių nuvyko į Panerius.
Žydų policininkus nuvežė į gestapą. Ten
jų laukė, gera vakarienė ir lovos. Kai
buvo atidaryti vagonai su pasmerktaisiais žydais, lietuvių policininkai jiems
sušnibždėjo: bėkite, greitai jie jus visus
išžudys. Latvių ir rusų baltagvardiečių
policininkai, vadovaujami vokiečių,
pradėjo šaudyti. Kilus panikai, žydams
lekiant į visas puses, vokiečiai pradėjo
šaudyti į lietuvių policininkus, kurie jų
akimis elgėsi įtartinai. Lietuvių policininkai, atsisakę šaudyti nekaltus žmones brangiai sumokėjo už savo žmogiškus jausmus. Gestapininkai čia pat sušaudė nepanorusius dalyvauti žudynėse
policininkus. atsisakydami šaudyti užmuštieji policininkai pelnė geresnį pasaulį ir atnešė šlovę savo Tėvynei Lietuvai (Abraomas Tori). Po poilsio gestape
žydų policininkai grįžo į egzekucijų vietą. Su įrankiais ir kibirais, plėšti aukso
iš mirusiųjų. Į getą grįžo vėlai vakare,
purvini ir mirtinai išvargę.
1942.12.28 Grįžtančius iš darbo žydus iškratė žydė policininkai, ieškodami užsilikusių laikrodžių ir vestuvinių
žiedų. Žmones daužė keletas policininkų, kuriems vadovavo vartų sargybos
viršininkas Levas. Moteris vertė išsirengti vokiečių karininkų ir visų dalyvaujančiųjų akivaizdoje. Žmonės nuogi
šaltyje turėjo stovėti 3 min. Kai kurioms
nuogoms moterims buvo įsakyta daryti
gimnastiką.
1943.05.16 Ištremiami lietuviai. Lietuvių raudos ir maldavimai skiriami
žydų policininkams, visų pirma todėl,
kad žydai supranta lietuvių kalbą, kad

žydai laikomi ne
tik vertėjais, bet ir
įsakinėtojais . Žydų
policininkų pasirodymas jau sukėlė
piktas lietuvių reakcijas. Lietuviai
pradėjo
kalbėti
apie žydų SS dalinius, žydų gestapą.
Audra lietuvių tarpe pradėjo stiprėti,
kartu ir jų įtūžis
Rankos raištis, kurį dėvėjo žydų geto policija Varšuvos gete | Bundesarchiv nuotr.
prieš žydus.
1943.06.19 Kaune lietuvius, neno- nų, prisidėjusių prie žydų Holokausto,
rinčius eiti į vokiečių kariuomenę sui- nežinomų Lietuvos žydų bendruomenės
vadovybei, Lietuvos istorijos institutui,
minėjo žydų policininkai.
1943.06.30 Vokiečiai labai pasitiki M.Zingerio vadovaujamam muziejui.
žydų geto policija. Rasų gatvėje gyveno Su šiais Lietuvos žydų žudikų sąragestapininkas Vaisas, žiaurus budelis, šais buvo supažindinta LŽB vadovybė.
siurbėlė išpampusi nuo žydų kraujo. Ir Deja, iki šiol negavau man priklausanštai jo gyvybei saugoti kasdien buvo čio 1,25 mln. EUR už atliktą darbą, tokomandiruojami 8 žydų policininkai. dėl privalau viešai per spaudą paraginti
Nakčiai jiems išduodavo ginklus. Koks Jus, pone Zurofai, sumokėti man priparadoksas!!! Ginkluoti žydų policinin- klausančius pinigus, kuriuos planuoju
kai saugo gyvybę to, kuris atėmė ją de- panaudoti Ašmenos žydų sunaikinimo,
šimtims tūkstančių nekaltų žydų , kuris Lietuvos didvyriams, Žydų karių sąjunsavo malonumui pats sušaudė šimtus jų gos nariams įamžinti, Lietuvos šviesuolės, Šiaulių geto kalinės Sulamitos Lev
ir tuo giriasi!!!
1943.07.02 Gestapas nusprendė iš- gyvenimo sąlygoms pagerinti.
Tikiuosi pasielgsite garbingai, neduoti ginklus dar penkiems žydų policininkams.. Tai vokiečių pasitikėjimo jais suteršite S. Vizentalio centro vardo ir
nedelsite sumokėti man priklausančius
ženklas.
1943.12.18 Vokiečiai nepasitiki len- pinigus.
Autorius yra Lietuvos politinių kalikais, rusais ir lietuviais, bet priešingai
– jų vergai žydai – yra jų geriausi ben- nių ir tremtinių sąjungos tarybos narys,
tremtinys
dradarbiai.
Šaltiniai:
Karui baigiantis, geto vadovybė ir jų
1. Mokslų daktarė Eglė Bendikiaitė teisklapčiukai masiškai bėgo su „užgyventu“ turtu į Vokietiją. 1946 lapkričio vidu- me „Panevėžio žydų bendruomenės pirmiryje JAV karo policija su vokiečių polici- ninkas Rusijos pilietis G.Kofman prieš Paneninkais Frankfurte prie Maino patikrino vėžio m. tarybos narį, antikorupcijos komisijos pirmininką, LPKTS skyriaus pirmininką
žydų pabėgėlių stovyklą. Buvo rasta:
24 neregistruoti automobiliai, pusė Raimondą Pankevičių“.
2. LGGRTC, LR Istorijos instituto, Vilmilijono dolerių vertės sacharino, milžiniški kiekiai užsienio valiutos, laikro- niaus Gaono muziejaus pažymos teismui.
3. Buvusių žydų policininkų tardymo prodžių, auksinių žiedų, fotoaparatų, o pirmos rūšies medžiagų tiek, kad būtų gali- tokolai su prisipažinimais NKVD.
4. Vilniaus geto pogrindinės komunistų
ma aprengti pusę Frankfurto gyventojų.
P.S. 2013 m. didžiausiuose Vokie- partijos sudaryti sąrašai asmenų, dalyvavutijos miestuose buvo iškabinti plakatai sių getų naikinime.
5. Rusijos mokslinio švietėjiško centro
su devizu „Vėlu, bet ne per daug vėlu.
Operacija Paskutinis šansas II“. Ana- vadovo Y.Altman informacija televizijos kalogiškos akcijos buvo suorganizuotos nale „Soveršenno sekretno“
6. Ištraukos iš Pasaulio žydų juristų ir
daugelyje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje. E.Zurofas S. Vizentalio centro advokatų asociacijos generalinio sekretovardu pakvietė prisidėti prie galimų riaus Abraomo Tori (Avraham Tory Golub)
žydų žudikų išaiškinimo, skirdamas knygos „Kauno getas. Diena po dienos“.
7. Algirdas Gustaitis „Karas braukia kruišmoką už pateiktą informaciją apie asviną ašarą“ Čikaga 1990.
menį 25.000 EUR.
8. Lietuvos žydų asociacijos Izraelije pirAtsiliepdamas į pono Zurofo kreipimąsį nutariau padėti išsiaiškinti žydų mininko J.Melamedo pareiškimas.
Raimondas Pankevičius,
žudikus. Per keletą metų man pavyko iš
www.alkas.lt 2021 03 18
KGB ir NKVD šaltinių rasti 50 asme-
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Šarūnas Valentas
Valentinavičius (1939-2021)

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad
2021 03 17 po sunkios ligos mirė aktyvus mūsų Sąjungos narys, veterinarijos gydytojas, žurnalistas Šarūnas Valentas Valentinavičius. Jis
gimė 1939 m.sausio 3 d. Šiauliuose, vėliau persikėlė gyventi į Šiluvą.
Tame pačiame name, vokiečių okupacijos metais, kartu su Valentinavičiaus šeima gyveno ir Lietuvos karininko Jono Žemaičio-Vytauto šeima. Jų vaikai kartu žaidė ir bėgiojo namo kieme. Šarūno tėvas Lietuvos
Nepriklausomybės laikais buvo geležinkelio stoties viršininku, o mama
užplūdus sovietams buvo partizanų ryšininkė. Ramaus gyvenimo Šarūno šeima neturėjo, slapstėsi nuo tremties. Kai Šarūnui sukako 10 metų,
tėvai persikėlė į Kretingą, o vėliau į Kauną. Kaune 1961 m. Šarūnas
baigė Lietuvos Veterinarijos Akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Pradžioje dirbo veterinarijos gydytoju Raseinių rajone, vėliau
„Zoovettiekime“, o nuo 1970 metų – Žemės ūkio ministerijos Sodininkystės-bitininkystės treste vyriausiu veterinarijos gydytoju.
Nuo 1982 metų, turėdamas įgimtą žurnalistinę dovaną, pakeitė
savo darbo profilį ir pradėjo žurnalistinį darbą. Šį darbą dirbo iki 2000
metų. Pradžioje dirbo Lietuvos televizijoje, Vilniaus miesto savivaldybėje
spaudos atstovu, „Valstiečių laikraštyje“. Be to bendradarbiavo Amerikos lietuvių „trečiosios emigrantų bangos“ savaitraštyje „Infotiltas“, kur
rengė komentarus bei politinę-ekonominę įvykių apžvalgą Lietuvoje.
Dirbdamas LRT, prasidėjus Atgimimui, kurį laiką vedė laidą „Atgimimo
banga“, o ją panaikinus surengė „Gyvą atgimimo bangą“ ant žuvusių
Sausio 13-ąją kalnelio. Keletą metų vadovavo Vilniaus Sąjūdžiui. Prasidėjus „perestroikai“ savo laidose stengėsi parodyti betvarkę kolchozuose, tuometinės valdžios piknaudžiavimą, vagystes, grobstymus,
kolchoznikų niekinimą. Atgimus Lietuvai prisimena me jo aštrias laidas,
atsleidžiančias „sovietinės gvardijos“ kovą prieš ūkininkus, prieš privačią nuosavybę ir žemės grąžinimo ūkininkams rūpesčius. Tai atsispindi
jo filmuotame reportaže 1991 05 29 „Kas griovė kaimą ir išvijo jaunimą
iš jo“ prie LR AT rūmų ir mitingo Kalnų parke, kurį surengė kolchozų
ir sovchozų buvusieji vadovai ir jų aplinka. Mitingui vadovavo kolchozo
pirmininkas Velikonis. Kalnų parke savo išsišokimais pagarsėjęs parlamentaras Albertinas, šaukė: „žemės savininkai stumia Lietuvą į pilietinį
karą – negalima grąžinti žemės savininkams“. Vienu metu net sklandė
juokelis, kad kolchozus sugriovė V.Lansbergis su Š.Valentinavičiumi.
Savo reportažus Šarūnas tęsė Iki pat mirties ir tapęs Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos aktyviu nariu. Jo laidos „Didvyriai nemiršta“
2019 metus paskelbus Jono Žemaičio-Vytauto metais, „Istoriko Nikžentaičio „prajovai“, „URM Linas Linkevičius – lietuvių kalbos specislistas“,
„Dovana“, „Nacionalinė kultūros ir meno premija paskirta Mariui Ivaškevičiui už romano „Žali“ – tautos istorijos, Lietuvos partizanų vadovo,

generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir kitų partizanų niekinimą“, reportažas
iš 2015 05 22 konferencijos, „Lietuvos Gyventojų Genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinės atsakomybės įvertinimas“
siekiant , kad Lietuvos komunistų partija būtų ĮSTATYMU įvertinta kaip
neteisinė, represinė, nusikalstama organizacija. LLKS narys ruošėsi su
mumis kartu paminėti 1941 m. Birželio sukilimo 80-ties metų sukaktį, kovojo visais frontais, kad Vilniuje Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas visiems kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę su Vyčiu. Su
dideliu džiaugsmu paruošė reportažą iš Kryžkalnio, kur buvo atidengtas
memorialas partizanams kritusiems kovose su sovietiniais okupantais
ir kolaborantais. Šarūno Valentinavičiaus filmuotos medžiagos archyvuose yra aibė vertingos medžiagos, kuri turi istorinę išliekamąją vertę,
todėl jį turi būti ypatingai saugotina ateities kartoms.
Šarūnas Valentinavičius buvo tvarkingas, rūpestingas netik visuose darbuose, bet ir geras mylintis savo šeimą tėvas. Mylėjo jį žmona ir
vaikai. Džiaugėsi, kai vaikai padovanojo jam naują filmavimo kamerą.
Kartu su žmona Giedre išaugino du sūnus Arą ir Rytį, turi tris vaikaičius
ir proanūkį.
Be šeimos Šarūnas turėjo ir antrą meilę – LIETUVĄ. Visą laiką vylėsi
ir tikėjo, kad Lietuva išsivaduos iš sovietinių pančių.
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga nuoširdžiai užjaučia velionio šeimą – žmoną, jo sūnus, jų šeimas netekus vyro, tėčio ir senelio. Šarūno
Valentinavičiaus atminimas visada išliks mūsų širdyse. Tebūnie lengva
Tau Vilniaus žemelė.
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
valdybos pirmininkas Ernestas Subačius
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
Garbės pirmininkas Jonas Burokas
LLKS mėnraščio „Varpas“ redaktorius Kazimieras Aukselis

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga atsisveikino su Šarūnu

Prie Šarūno Valentinavičiaus palaikų su Lietuvos Laisvės Kovotojų Są jungos vėliava - Gaudentas Aukštikalnis. Rokantiškių kapinėse Vilniuje. Jono Česnavičiaus nuotraukos
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VARPO knygynėlis

Apie Vlado Terlecko analitinį-istorinį veikalą
PRIEŠINIMASIS LIETUVOS NUKRYŽIAVIMUI 1944 – 1953.
Mitai ir tikrovė. Vilnius, 2017.

A T S I L I E P I M A S
ĮŽANGA. Gimiau smetoninėje Lietuvoje. Joje baigiau ir pirmąjį pradinės mokyklos skyrių, todėl, visas okupacijas teko patirti savo kailiu, matyti giminių ir kaimynų požiūrį į okupacines
baudžiamąsias struktūras, į holokausto vykdytojus, į čekistus,
stribus ir kolaborantus, pergyventi trėmimus, giminių ir artimų�jų suėmimus. Savo kailiu patirti čekistų agentūrinę-operatyvinę
kombinaciją, man kainavusią ilgus stalininės katorgos metus,
Rusijos konclageriuose. Todėl labai naiviai atrodo, kai SSKP
nariai save pristatantys „istorikais mokslininkais“, pradeda
vertinti lietuvių tautos pasipriešinimą, tiksliau kalbant, jų pačių
SSKP užmačiom įvykdyti lietuvių tautos genocidą. Pirmiausia
reikėtų jiems patiems, sau atsakyti, kaip SSKP nariams ar pavyko įgyvendinti partijos keltus uždavinius – sunaikinti Lietuvos
kapitalistinę valstybę, naudojant klastą vadinamą kolektyvizacija? Ši prilygo mūsų valstybės genocidui. Kodėl šis istorinis
periodas neatsirado jūsų toj mėnulio pusėj, savo tikruoju veidu?
Ir dar, jau 1945 m. Raseinių apskr. NKGB vado (sąl.Ivanovo)
įsakymu buvo nurodyta apskrities NKGB struktūroms sukurti
tiek čekistinių, partizanus (karius-savanorius – VARPAS) imituojančių struktūrų, kiek yra partizanų būrių apskrityje. Bent
dalis to sumanymo buvo įgyvendinta. Tose struktūrose visi buvo
SSKP nariai. Su tokia čekistine apgaule, mūsų kaimiečiams teko
susidurti ir jas įveikti. O kaip toj nematomoje Mėnulio pusėje,
su apgaulės čekistinėm struktūrom, su sokolovininkais? Neuž�mirškime BUVUSIŲJŲ SSKP narių ir jų apologetų – NEBŪNA.
(Prezident V.V.Putin).
PAGRINDINĖ ISTORIJA. Dabar apie istorinį-analitinį veikalą: pažymėtas 1944-1953 m. istorinis tarpsnis išna�grinėtas ypač smulkiai ir moksliškai, net polemizuojant su
SSKP „mokslininkais“ ar jų apologetais. Kartais pernelyg
nukrypstama į smulkmenas .
Minėtame dešimtmetyje, okupuota Lietuvos valstybė su visais piliečiais, buvo išstumta už įstatymo ribos. Iš Čečėnijos, po
susidorojimo su jos gyventojais, buvo atkelta Lietuvon Vetrovo
teroristinė-banditinė divizija. Jos daliniai buvo išdėstyti, pradedant valsčių miesteliais ir baigiant visais didžiaisias miestais.
Jie buvo atspara visam teroristiniam žudikiškam nerštui Lietuvos kaimuose, kurį vykdė, tie patys, „vetrovininkai“, pasienio čekistiniai pulkai, kartu jie skatino stribus ir valkatas-ko�lonistus plūstančius iš Rusijos terorizuoti ir naikinti vietinius
gyventojus lietuvius (pavyzdys – kolonistai Opšrutuose 1947
m. – VARPAS), nes jie buvo lietuviai-kapitalistai – tai reiškia
naikintini. Tas dešimtmetis okupuotai Lietuvos valstybei buvo
pats sunkiausias: užplūdusi gausi čekistinė armija, minėta bude�lių divizija, siautėjantys pasienio enkavėdistų daliniai išdėstyti:
Lazdijų, Vilkaviškio ir Tauragės apskrityse. (Prisimenu, man
einant ar grįžtant iš progimnazijos, kulkosvaidžiai tratėdavo iš
visų keturių pusių, rečiau iš trijų).
Minėti epizodai knygos, „Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui“ autoriaus veikale labai smulkiai ištyrinėti, todėl man
tenka sustambinti, supaprastinti bendrą vaizdą, kad lengviau
susivoktiume to laiko tėkmėje.
Praūžęs frontas, gerokai išretino Lietuvos laisvės armijos
(LLA) gretas. Mažos tautos, prasiautusio fronto apardytų ko-

Išaugo valstybinės pensijos!

vinių būrių pasipriešinimas
buvo sudėtingas ir todėl,
kad priešo visomis pastangomis toliau buvo ardomos.
Pasipriešinimasis šimterio�pai gausesnėms okupantų
karinems pajėgoms buvo
didvyrių-milžinų žygdarbis. Knygoje „Priešinimasis Lietuvos
nukryžiavimui“ smulkiai, įvertintas karių savanorių patriotizmas ir moralė, tautiečių atžvilgiu bei žūtbūtinės kovos lauke.
Kalbant apie besipriešinančių moralę reikėtų neužmiršti, kad
žūtbūtinėse kautynėse su okupantais, jaunuoliai galėjo remtis
tik saviškiais – tai yra tėvais, broliais, artimais giminaičiais, bei
kaimynais, todėl apie jų pasitikėjimo jais praradimą negali būti
net kalbos. Okupantų teroras buvo siaubingai nuožmus, o pasipriešinimas – neišvengiamas.
Didvyrių kovose 1944 m. žuvo, 2436 jaunuoliai-kariai savanoriai; 1945 m. – 9777; 1946 m. – 2143; 1947 m. – 1540; 1948
m. – 1135; 1949 m. – 1192; 1950 m. – 635; 1951 m. – 590; 1952
m. – 457; 1953 m. – 196. Iš viso žuvo 20 101 karys-savanoris.
Kariai savanoriai neabejotinai suprato, kad jų atrama, rėmėjai ir globėjai yra giminės ir kaimynai, kuriuos terorizuoja okupantų gaujos, o jie juos Tėvynę gina, todėl tokia bendrystė išliko
per visą pasipriešinimo laikotarpį.
Tuo pačiu metu okupantų baudėjai, kolonistai bei stribai ir
kiti kolaborantai terorizavo kaimo žmones žudė, apiplėšinėjo,
prievartavo moteris net vyrus. Šie nusikaltimai su mokslišku
kruopštumu ištirti ir įrodyti autoriaus knygoje „Priešinimasis
Lietuvos nukryžiavimui 1944 – 1953 Mitai ir tikrovė“.
IŠVADOS. Lietuvos visuomenė ir Karo po karo istorikai
gavo nepaprastai vertingą, moksliniais pagrindais pagrįstą iš�skirtinį, analitinį istorinį Vlado Terlecko veikalą „PRIEŠINI�
MASIS LIETUVOS NUKRYŽIAVIMUI 1944 – 1953 Mitai ir
tikrovė“. Vilnius 2017.
Šis išskirtinis istorinis veikalas privalus Švietimo ministerijos
progimnazijų ir gimnazijų istorijos mokytojams. Kad Lietuvos
žmonės ir jų didvyriai, patyrę sunkią okupacijų dalią, nebūtų
žeminami, kad istorijos mokytojai suprastų kokią vietą istorijoj
užima teroristai stribai, kolonistai, visų rūšių kolaborantai, okupantų smogikai, sokolovininkai ir kiti prievartautojai. Kad šiuos
nusikaltimus planavo ir rengė, jų vykdymui vadovavo KPSS.
P. S. Minimoje knygoje pasipriešinimo subjektai – PARTIZANAI. Negalima užmiršti, kad gausia rusų literatūra aprašyti
sovietų partizanai, tarp jų ir SSRS didvyris Aukso žvaigždės
kavalierius – partizanas Stasys Apyvala. Kaniūkų kaimą sunaikino raudonieji partizanai. Apie jų šį „žygdarbį“ byloja knygos
išleistos Telavive, net JAV.
Mūsų valstybė nustatė, kad pasipriešinimo kovose dalyvavo
ne partizanai, jie negali būti tapatūs sovietiniams ar rusų partizanams, jie – KARIAI SAVANORIAI. Šį statusą suteikia vals�
tybinė komisija. Patartina, su valstybės nuostatomis susipažinti.
Petras Girdzijauskas, Laisvės kovų dalyvis
Antikomunistinio kongreso ir tribunolo Vilnius 2000 m., organizacinio komiteto narys, Lietuvos Laisvės Kovotojų s-gos narys

Nuo 2021 metų pradžios 1,2 proc. padidėjo valstybinės pensijos, o valstybinių
pensijų bazė išaugo iki 58,70 eurų. Tai reiškia, kad didesnių išmokų nuo vasario sulaukė nukentėjusieji asmenys, Laisvės kovų dalyviai,
mokslininkai ir pirmojo bei antrojo laipsnių valstybinių pensijų gavėjai, pareigūnai ir kariai. Dabar mano žmona – tremtinė ir aš Laisvės
kovų dalyvis gausime po 72 ct didesnes pensijas...
Vytautas Šalna
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Laisvės kovų dalyvio prisiminimai (1)

Leonardas Zigmantas
Vašatkevičius
Laisvės kovų dalyvis,
politinis kalinys,
LPKTB Ukmergės filialo
pirmininkas
Neseniai šventėme Lietuvos nepriklausomybės 25–
metį. Per tą laiko tarpą patyrėme ne tik džiaugsmo, bet ir
skausmo, nusivylimo. Džiaugėmės daugelį metų išsvajota
sugrįžusia laisve. Pagaliau
grįžta daugelį okupacijos
metų slėpta tikroji tautos istorija, nebetrypia mūsų žemės nuožmus okupanto batas.
Daugelis tikėjome, kad sovietų sukurtos negerovės greitai
praeis, savo darbu sukursime
geresnį gyvenimą. Deja, kol
kas labai sunkiai lipame iš tos
duobės, į kurią Lietuvą įstūmė
atėjūnai bei jiems parsidavę
mūsų tautos atplaišos. Daugelį metų propagavę komunistinę lygybę, keikę kapitalistus,
dabar patys tapo aršiausi laukiniai kapitalistai – turtingiausia kasta mūsų valstybėje.
Jie disponuoja valstybės turtais, tad jiems ištikimai tarnauja didelė dalis spaudos leidinių, kai kuri televizija, kitos
valstybės struktūros. Užėmę
aukštus postus valdžios struktūrose dergia ir niekina tuos,
kurie tikrai dirba tautos labui,
veidmainiškai graudena apie
sugriautą prasigėrusį kaimą,
išdraskytas gamyklas.
Nenorom tenka prisiminti
siaubingus praeities laikus.
Sunkiai žmonių užgyventa,
išpuoselėta žemelė, geresni
ūkiniai pastatai, ūkio padargai staiga tapo nebe jų, o per
žmonių kančias, prievartą

įsteigtų kolchozų. Ilgai dar
buvęs ūkininkas žvelgdavo į
tą pusę, kur jo numylėtas arkliukas uždarytas į bendrą
tvartą – fermą, kur trūkdavo
pašaro, o pavasarį gyvuliai
sunkiai bepasikeldavo, dauguma krito nuo bado. Kentėjo
ir jie okupaciją. o ji Lietuvai
buvo žiauri: tiek vokiškoji –
nacistinė, tiek rusiškoji – komunistinė. Žmonės įvairiomis
priemonėmis priešinosi.
Okupavus Lietuvą naciams, jos teritorijoje energingai ėmė reikštis rusų partizanai bei jiems prijaučiantys
vietiniai gyventojai. Jie vykdė
ardomąją veiklą: sprogdino
tiltus, geležinkelius, sandėlius, šaudė vokiečių kariškius.
Tuo tarpu vokiečių okupacinė
valdžia buvo priėmusi įstatymą: „Už vieną nušautą vokietį
bus sušaudoma toje teritorijoje dešimt lietuvių“. Šiandien,
kai prieinami istoriniai archyvai, su siaubu minime Lietuvoje tikrus faktus: sudegintus
Pirčiupius, dešimtis kaimų,
šimtus nekaltai žuvusių žmonių. Hitlerinės Vokietijos
okupantai Lietuvoje nesiskaitė su priemonėmis, griebėsi
teroro ir gudrumo, kad greičiau įgyvendintų savo tikslus.
Viena iš jų – Povilo Plechavičiaus rinktinės suformavimas. Jie nurodė tuometiniam
Lietuvos generolui P. Plechavičiui suburti, apginkluoti
Lietuvos kariuomenę kovai su
rusų partizanais, vidaus tvarkai šalyje palaikyti.
Plechavičius per visas tuometinės informacijos priemones paskelbė šaukiąs vyrus į
formuojamą Lietuvos vidaus
tvarkai palaikyti rinktinę. Į jo
kvietimą atsiliepė labai daug
jaunimo: ėjo studentai, ištisos gimnazistų klasės, kaimo
jaunimas. Buvo didelis patriotinis pakilimas, nes tikėjosi,
kad tarnaus savo Tėvynės labui. Vokiečių klasta paaiškėjo tuomet, kai rinktinė buvo
suformuota. Tuomet vokiečiai
įsakė vykti į frontą, kad šie
kovotų Vokietijos naudai. Generolas Plechavičius suprato
klastą, nepakluso, davė nu-

rodymą kariams išsiskirstyti.
Nemažą dalį karių vokiečiai
spėjo suimti, juos išvežė darbams į Vokietiją, kurie pabėgo – pradėjo kovą prieš pačius vokiečių okupantus. Taip
vokiečių okupantų klastingas
planas žlugo. Tuo metu niekas net nenumanė, kad atsiras
baisesnė okupacija, atslinks į
Lietuvą stalininė Rusija, pasiskelbusi tautų išvaduotoja.
Tariami išvaduotojai pradėjo neregėto masto lietuvių
tautos genocidą, kuris tęsėsi
50 metų. Tikslu sunaikinti
Lietuvos šviesiausius protus,
inteligentiją, ūkininkus, dvasininkus, griebėsi žaibiškų
areštų, kankinimų, trėmimų,
žudymų. Viso to išsigandę,
norėję apginti laisvę, vyrai
bėgo į miškus, formavosi
partizanų būriai. tačiau jėgos
buvo nelygios. Ištisos ordos
rusų kariškių, vietinių kolaborantų stribų, įvairių išdavikų buvo okupantų mesta
prieš partizanus, jų šeimas,
rėmėjus, prijaučiančius.
Prasidėjo tikra okupanto
paruošta mėsmalė. Išžudytų partizanų ir visai su jais
nesusijusių žmonių kūnai
išniekinti, sudarkyti voliojosi po kelias dienas miestų ir
miestelių aikštėse. Skrebai,
garnizono kareiviai ruošdavo
šokius–vakaruškas, varydavo
į šokius merginas, ypač tai
vykdavo sekmadieniais, kai
žmonės išeidavo iš bažnyčios.
Tampydavo lavonus, šokdavo ant jų kūnų. Palaidoti neleisdavo. Išsityčioję, sukėlę
skausmą tėvams, giminėms,
užkasdavo ten, kur jiems šaudavo į galvą: mesdavo į senus šulinius, lauko tualetus,
pamiškių griovius, miškuose
esančiuose karo apkasuose,
žvyrduobėse. Po Atgimimo
dalis jų kaulų ten buvo ir surasti, perlaidoti kapinėse.
Matydami visą šį siaubą,
kaip nepelnytai niekuo nekalti mokytojai, gydytojai, kunigai, ūkininkai žudomi, tremiami į Sibirą ištisomis šeimomis su paliegusiais seneliais ir tik gimusiais vaikais,
sodinami į kalėjimus, vertė

tautos patriotus kilti į kovą,
priešintis okupanto žiaurumui
ir savivalei.
Tuo
metu
man buvo apie 16 metų, klasėje buvau jauniausias, mokiausi
Ukmergės Berniukų gimnazijoje. Dažnai atėję į pamokas
pasigesdavome klasės draugų,
mokytojų, kurie buvo areštuoti arba išvežti į Sibirą nežinia
už ką. Visi laukėme savo eilės.
Širdyse brendo neapykanta ir
pasipriešinimo jausmas. Sykį
mane pakvietė ateiti klasės
draugas Edvardas Burokas.
Susirinkome
bendraminčių
berniukų būrys ir nutarėme
steigti pogrindinę jaunimo
organizaciją kovai su okupantais. Ukmergėje, prie pat
Buruvkos miško, kur gyveno
Vilius Vagonis, jo tėvo pirtyje,
žvakės šviesoje susirinkome
septyniese ir sukūrėme laisvės
ir nepriklausomybės siekiančią organizaciją „Keršytojai
už Tėvynę“, vėliau pavadinome „Lietuvos Patriotai“.
Kiekvienas davėm priesaiką,
kurioje pasižadėjome atiduoti
savo gyvybes, jeigu to pareikalaus Tėvynė. Pirmininku
išrinkom Edvardą Buroką,
pasirinkom slapyvardžius. Aš
tapau „Vanagas“. Pradėjome
veiklą: pasirūpinom ginklų,
įvairių rašymui priemonių.
Rašėm atsišaukimus–lapelius,
juos visur platinom: klijavom
ant tvorų, kur daugiau praeina
arba susiburia žmonių. Verbavome naujus narius, klausėmės radijo žinių, jas skleidėme
lapeliuose. Prie mūsų prisidėjo
dar penki klasės draugai. Jie
rašė atsišaukimus, straipsnius.
Vasario 16-tą būtinai keldavome tautines trispalves. Tai
vykdavo gilią naktį įvairiose
gerai matomose miesto vietose: ant Piliakalnio, gimnazijos,
valstybinių pastatų, užmesdavome ant laidų prikabinę akmenį, įvyniotą į skudurą, didelėmis raidėmis užrašydavome
„Užminuota“. Vėliavos buvo
gerai matomos, bet sunkiai
prieinamose vietose. Skrebams
būdavo šokas. Įvairiausiais būdais stengdavosi kuo greičiau
pašalinti: į jas šaudydavo, mėtė
įvairius daiktus. Įsitikinę, kad
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sustabdė, paklausė, kurs mes
naktį bernai bastomės. Pasakėm, jog buvom pas panas.
Vienas iš pažįstamų vietinių
stribų mums pasakė, kad turimomis žiniomis šiąnakt apie
400 miškinių puls Ukmergę.
Buvo smagu, pokštas pavyko. Eidami kalbėjome, kad
geriau, jog degtinę gertų ir
žmones gąsdintų, geriau tegu
apkasus kasa.
Visa mūsų veikla kėlė
okupantams sumaištį ir šoką,
o mūsų kova tęsėsi toliau.
Edvardas Burokas buvo
pašauktas į tarybinę armiją.
Organizacijos tarybos nariai
pirmininku išrinko mane.
1952 m. baigiau Ukmergės
vidurinę mokyklą, mokiausi
gerai, įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademiją, Miškų
ūkio fakultetą Kaune. Visa
mano jaunystės svajonė buvo
tapti lakūnu. Tam turėjau fizinius duomenis, nepriekaištingą mokslą ir elgesį, tačiau
pasiteiravus paaiškėjo, kad
iš Baltijos šalių tokie specialistai nepageidaujami. Tada
rinkausi antrą širdžiai mielą
specialybę – miškininkystę.
Prasidėjo studijos. Išvykdamas į Kauną tėviškėje
griovyje užkasiau spausdinimo mašinėlę, tėvai apie
mano veiklą nieko nenutuokė. Mokiausi gerai, laimėjau
didelį konkursą, nes į vieną
šios specialybės vietą buvo 7
pretendentai. Tėvai buvo patenkinti.

Iš diskusijos Europos Sąjungoje
Šandoras Csaba Tabajdi (HU). Sunku rašyti bendrą Europos
istoriją, nes po Antrojo pasaulinio karo, Vakarų ir Rytų Europa išgyveno skirtingas istorijas. Centrinė ir Rytų Europa ir Baltijos valstybės buvo vienodos tiek nacių ir sovietų diktatūrų aukos, bet vis
dėlto negalime lyginti nacizmo su stalinizmu.
Niekas negali ginčyti, kad milijonai tapo stalinizmo diktatūros
aukomis, visos tautos buvo išdraskytos, o to niekas negali atleisti
arba laikyti tai reliatyviu. Šoa, nacistinės Vokietijos suorganizuota
pramonė žydų tautai naikinti tik kilmės pagrindu, buvo neprilygstamas žiaurumas žmogaus istorijoje.
Vakarų Europoje dažnai nesuprantama, kad mums išlaisvinimas
iš nacizmo reiškė tuo pačiu metu naują okupaciją, sovietų priespaudos pradžią. Todėl, gegužės 9 d. senosios ir naujosios valstybės
narės, ypač Baltijos valstybės, praradusios nepriklausomos valstybės statusą, kurių inteligentija buvo išnaikinta, supranta skirtingai.
Būtų gerai pripažinti praeitį be politikos, be dabartinio politinio
šališkumo, ir suformuluoti bendrą istorinį pasakojimą. Vengrijos poeto Jožefo Atilos žodžiais: „gana didelė kova yra pripažinti praeitį“.

Kaune jokios veiklos nevykdžiau, nes čia buvau dar
nepilną mėnesį.
Rugsėjo gale buvo organizuotos tarpfakultetinės studentų sporto varžybos. Jose
turėjau dalyvauti ir aš. Esant
man fakultete, pas mane atėjo gimnazijos bendramokslis
ir organizacijos narys Stasys.
Ten jis man pranešė, kad suimti keli mūsų organizacijos
nariai, kad gali ir mane suimti. Abu pasitarėm, kad rytojau
ryte susitiksim prie buvusios
prezidentūros ir abu bėgsim
per sieną į Vakarus arba pas
partizanus. Atsisveikinom iki
rytojaus ir jis išėjo.
Netrukus mane iškvietė
pas rektorių. Jo kabinete sėdėjo svečias baltu lietpalčiu.
Rektorius manęs paklausė,
kodėl aš neprisiregistravęs.
Atsakiau, jog nespėjau. Pažadėjau ryt ar poryt susitvarkyti. Svečias įdėmiai stebėjo
mane, neištarė nė žodžio.
Prasidėjo varžybos. Šuolį
į aukštį įveikiau užtikrintai.
Toliau sekė 400 metrų bėgimas. Bėgant pro žiūrovų
tribūną pamačiau ant suolo
sėdintį tą patį rektoriaus kabinete matytą žmogų baltu
lietpalčiu. Atrodo lyg kas
kūju būtų trenkęs per kojas.
Supratau, jog esu sekamas.
Vos atbėgau iki finišo kursiokams skanduojant: „Zigmai, nesustok!“ Varžybų
pabaigos ir vertinimo nelaukiau, nuėjau į rūbinę, persi-

rengiau ir iškeliavau į butą.
Po bemiegės nakties rytą
ėjau į susitikimą su Stasiu. Su
savimi turėjau moterišką pistoletą „Valter“ su vienu šoviniu apkaboje, kuris prireikus
turėjo būti skirtas man.
Gatvė buvo tuščia lyg išmirus. Kitoje pusėje šmėstelėjo lyg šešėlis. Atėjau tie buvusios prezidentūros vartais,
staiga privažiavo „Viliukas“.
Iš jo iššoko keturi pistoletais
ginkluoti KGB-istai, užlaužė
rankas, iškratė kišenes, pasiėmė mano „Valterį“, įgrūdo
į mašiną ir nuvežė į Kauno
saugumą, uždarė į boksą.
Naktį įsodino į spec. mašiną
ir nuvežė į Vilniaus saugumą.
Apie penkios mėnesius vyko
tardymas. Tai buvo sveiku
protu nesuvokiama. Visą laiką kartodavau, jog atsišaukimus spausdindavau, platinau
pats. Atnešė man šūsnį mūsų
spausdintų lapelių, gavau
gerą dozę, tačiau ant jų vis
vien užrašiau – „spausdinau
ir platinau asmeniškai pats“,
pasirašiau. Kiek kankino, neįvardijau bendraminčių, organizacijos narių, nors pasirodė,
kad jiems seniai buvo viskas
žinoma, tik aš leidau save be
prasmės kankinti. Vis kvotė, kur spausdinimo mašinėlė. Tvirtinau, jog išardžiau ir
sumečiau į upę. Aš jau buvau
pasiekęs tam tikrą ribą. Kai
mane suėmė, aš svėriau 80 kg,
o po visos kančios likau 47 kg.
Nukelta į 2021 m. gegužės VARPĄ

▼

minų nėra, lipdavo patys, taip
kartais užsitęsdavo iki vakaro,
kol paskutinė vėliava dingdavo plevėsavus. Susirinkdavo
žmonių pažiūrėti, ypač nuėmimo procedūros. Skrebų neryžtingumas, baimė keldavo
juoką. Jie žmones vaikydavo,
įvairiausiais nešvankiais žodžiais keikdavosi.
Svajojom apie laikraštį. Su
Viliumi Vagoniu ir Algirdu
Grebliausku iš Švietimo skyriaus naktį paėmėm spausdinimo mašinėlę, kuri mums
buvo reikalinga spausdinti
atsišaukimus,
straipsnius.
Nė vienas iš mūsų spausdinti
nemokėjo, todėl ėmiausi aš.
Po truputį įpratau, vėliau ir
visai gerai gaudavosi. Atsišaukimai buvo patrauklūs, jų
viršuje buvo užrašas „Mirtis
raudoniesiems okupantams!“
Čia kvietėme priešintis, kėlėme okupantų ir jų pakalikų
piktadarybes, kvietėme remti
partizanus, stoti į jų gretas,
žmonėse gaivinome viltį, kad
Lietuva bus laisva, visai aiškinome kuriamų kolchozų
absurdą, rašėme perspėjimus
Lietuvos pardavikams. Sužinoję apie ruošiamus trėmimus
ar areštus perspėdavome žmones, nupjaudavome telefono
laidus ir stulpus, kad okupantai nors laikinai neturėtų tarpusavio ryšio. Sykį paskleidėme gandą, kad partizanai puls
Ukmergę. Grįžtant radom kareivius ir stribus kasant apkasus žiedu apie Ukmergę. Mus

Filipas Kačmarekas (PL). Ponios ir ponai, totalitarizmo Europoje problema kyla dėl to, kad tam tikrų valstybių narių patirtis šioje srityje yra labai
skirtinga. Daug europiečių tiesiog nežino, koks buvo gyvenimas totalitarinėje sistemoje, o tas, kas nesupranta totalitarizmo, yra natūraliai linkę
ignoruoti padarytus nusikaltimus, ir vertina juos kaip įvykius, kurie įvyko
istorijoje. Tačiau, komunizmas ir fašizmas ne tik aktyviai kovojo su dauguma Europos vertybių, bet ir pažeidė visus etikos principus liguistų ir išsigimusių idėjų vardan – taip šios sistemos iš tikrųjų pažeidė tuos principus,
atnešdamos skausmą, kančias ir mirtį milijonams žmonių.
Kuo daugiau europiečių žinos apie tikrą totalitarizmo veidą, geriau bus
Europos Sąjungos ateičiai. Tai nėra milijonų žmonių kančios minėjimo
klausimas. Būtent tai yra apie dramatiškų padarinių, kurie kilo ir vis dar kyla
iš totalitarinės patirties daugelyje šalių Europoje, suvokimą. Solidarumas,
laisvė, empatija, pakantumas, dialogas – visos šios vertybės atrodo šiek
tiek skirtingos, jeigu vertinsime jas patirties su totalitarizmu perspektyvoje.
Atsiminkime tai. Tarptautinės kovos su totalitarizmu didvyrių dienos paskelbimas neabejotinai padėtų kelti sąmoningumo apie skausmingą praeitį
lygį. Tai savo ruožtu prisidėtų prie išankstinio nusistatymo mažinimo, stereotipų ribojimo ir vilties didėjimo, kad niekada daugiau Europoje nepatirsime totalitarizmo.
2008 m.

10

Pabaisų gimimo mėnuo: Hitleris Balandžio 20-oji

Kai kurie tyrinėtojai tvirtina, kad 1945 m. balandžio 29 d. Adolfas Hitleris
reaktyviniu naikintuvu „Me-262“ buvo išgabentas iš Berlyno ar Hamburgo
į Barseloną), o vasarai baigiantis, pasikeitęs išvaizdą, povandeniniu laivu
iškeliavo į Argentiną, lydimas žmonos Evos Braun. Pasiekęs Patagonijos
krantus iš pradžių gyveno nedideliame viešbutyje, paskui Argentinos prezidento C.D.Perono draugo viloje, galiausiai kurortiniame miestelyje Anduose, kur jį lankė artimi naciai. Taip atseit jie gyveno – iki 1962-ųjų. Kiti
tyrinėtojai skelbia dar stebuklingesnes pasakas – kad gyveno šiuolaikiškai
įrengtoje oloje po Antarktidos ledu, jog mirė 1982 m.
Kazimieras Aukselis
Adolfas Hitleris (Šiklgruberis)-Vilkas, ir moralės pagrindų, paliko Vieną ir
1889 04 20 – 1945 04 30) – buvo austrų kil- įsikūrė Miunchene, Vokietijoje.
mės vokiečių politikas ir Nacionalsocialistų
Kariniais ordinais apdovanodarbininkų partijos vadovas-fiureris, 1934– tas I pasaulinio karo veteranas
1945 metų Vokietijos reichskancleris. Kaip A.Hitleris įstojo į NSDP 1919 m. Anikės skulptūra buvo pastatyta Klaipėdos Teatro aikštėje
Vokietijos valstybės vadovas – svarbiausias ir spalio 3 d. vienoje didžiausių 1912 m., tačiau Hitleriui 1939 m. atplėšus Klaipėdos kraštą
Lietuvos buvo nugriauta. Šaipomasi, kad ji buvo vienintelė,
II pasaulinio karo ir žydų, čigonų, kitų tautų, Miunchene alinių pasakė savo pir- nuo
atsukusi nugarą Hitleriui, rėžiančiam kalbą iš teatro balkono.
homoseksualų, psichikos ligonių, politinių mąją kalbą, kurios klausėsi apie Atseit dėl to įsakyta ją nugriauti. Labiau tikėtina, kad čia
priešų ir kunigų naikinimo sumanytojas Vo- 100 žmonių. Vėliau jis rašė: „Tai, sumąstyta pastatyti paminklą fiureriui. Archyvinė nuotr.
kietijoje ir Vokietijos okupuotose šalyse.
ko aš savyje anksčiau nežinojau, nors ir ju- Hitleris rėžė: „Mūsų pareiga pasakyti, jog
Jo tėvas Aloyzas Hitleris buvo muitinės tau, pasirodė yra tiesa. Aš galėjau „kalbėti“. kai mes artimiausiu metu paimsime valdžią,
tarnautojas. Adolfas buvo ketvirtas iš še- Apie Hitlerį pradėta kalbėti, kad jis gali pos- mes įvykdysime ir kitą pareigą – pakarsime
šių vaikų šeimoje. Gyvendamas pas tėvus tringauti visą valandą be pertraukos, triuš- išdavikus, niekšus ir persimetėlius, nes karLince, jis lankė realinę mokyklą, bet baigė kindamas marksistus, Rusijos revoliuciją, tuvės seniai laukia jų!“.
tik 4 klases. Lince A.Hitlerio pasaulėžiūrą Vokietijai pražūtingą Versalio taikos sutartį,
1945 m. šiek tiek išprotėjęs, bet dar nesmarkiai paveikė antisemitinės prof. L.Piočo liaupsinti armiją ir keikti tuos, kurie „peiliu į sukriošęs, 56-rių A.Hitleris savo bunkeryje
paskaitos. Būdamas 16 metų, Hitleris metė nugarą“ pražudė Vokietiją.
vedė E.Braun, o po kelių dienų su ja nusimokyklą ir, neturėdamas mokyklos baigimo
1920-ųjų vasarį Hitlerio kalbos klausėsi žudė Berlyne. Sovietai netrukus surado jo
pažymėjimo, išvyko į Vieną. Amžininkai jau 2000 žmonių. Hitleris puikiai grojo jaus- apdegusį kūną. Palaikų likučiai paslėpti Rurašė, kad Hitleris buvo „gabus, apsiskaitęs mų stygomis, neviltin puolusiems, nepriteklių sijoje, kad jie netaptų garbinamais.
ir išprusęs žmogus“, žaliavalgis. Jis norėjo nukamuotiems, karių uniformas nusimetuVisa Europa, mena praūžusio II pasaustudijuoti dailę ir architektūrą. Gyvenimą siems žmonėms. Jis sugebėjo įtikti ir darbi- linio karo baisumus ir iki šiol pagal poreikį
Vienoje Hitleris pavadino savo gyvenimo ninkui, ir biurgeriui, ir tikram miesčioniui, ir gąsdina nacizmo šmėkla. Trečiojo Reicho
nelaimingiausiu laikotarpiu: nuolatinio darbo kariškiui. A.Hitlerį pastebėjo ir pramoninio galas vaizduojamas kuo gėdingesnis.
neturėjo, vertėsi atsitiktiniais darbais, piešė kapitalo magnatai.
A.Hitleris į pasaulį sugrįžta per dailės
ir piešinius pardavinėjo. Bandė stoti į meno
1920-aisiais Hitlerio organizuota NSDP kūrinių varžytines. Pagal Vokietijos įstatyakademiją, tačiau neišlaikė egzaminų. Ban- (Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų mus, A.Hitlerio darbai gali būti parduodami,
dė studijuoti architektūrą, tačiau prireikė mo- partija) nebuvo panaši į tradicines partijas. jei juose nėra nacių simbolikos. Pabaisa,
kyklos baigimo atestato, kurio jis neturėjo.
Į partiją, kartais vadintą judėjimu, buvo prii- dar prieš tai, kai milijonų žmonių gyvenimus
Istorikas K.Heidenas pateikia ano meto mami tik „rasiniu atžvilgiu pilnaverčiai vokie- pavertė siaubu iš tiesų labai mėgo meną ir
Hitlerio portretą: „Padėvėtas surdutas že- čiai“. Pats Hitleris į tokį nebuvo panašus.
tapė. Jis netgi buvo pateikęs savo paveiksmiau kelių, jį padovanojo Hitleriui Vienos
1920-ųjų pabaigoje Hitlerio partijoje lus Menų akademijai Vienoje, tačiau jie du
sendaiktininkas, žydas pavarde Noimanas, buvo apie 3000 narių. Žmones viliojo nacio- kartus buvo įvertinti neigiamai ir pavadinti
toks pat valkata, kaip ir visi tuometiniai Hitle- nalistiniai ir socialistiniai šūkiai, jų simbolika. „nepritampančiais prie meno“. Teko matyti
rio draugai (…). Taukuotas juodas katiliukas 1920-aisiais buvo priimta NSDP vėliava – A.Hitlerio tapytus paveikslus internete –
– jį Hitleris dėvėjo ir žiemą-vasarą, nešu- raudonas audeklas ir baltas apskritimas su gabumų jis turėjo, pvz.: 2014 m. aukcione
kuotos plaukų sruogos, dengiančios kaktą, juoda svastika. Raudona spalva buvo sava pirkėjai rungėsi dėl jo prieš 100 metų tapyto
apykaklę, apkritusios pleiskanos (…) Suly- revoliucinei darbininkijai, svastiką Hitleris paveikslo – parduotas už 129 000 €. Šiame
sęs alkanas veidas. Juodais šeriais apaugę pasisiskolino iš Vienos nacistų. „Vokiškąjį aukcione parduoti kūriniai buvo pasirašyti
skruostai ir smakras. Išplėstos akys“.
pasisveikinimą“ – dešinė ranka energingai paties autoriaus, tačiau ekspertai tikina, kad
Hitleris ketverius metus praleido nakvy- metama aukštyn – jis perėmė iš Italijos fa- pasaulyje gausu padirbinių. Kitame aukcionės namuose, bendravo su visuomenės šistų. „Heil Hitler!“ – Gėbelso išradimas.
ne už A.Hitlerio tapytą pilį Bavarijoje pirkėjas
atmatomis, valkatomis. Matyt, nakvynės
Adolfas Hitleris 1921 m. tapo NSDP va- iš Kinijos sumokėjo 100 000 €. Natiurmortas
namų „filosofija“ suformavo svarbiausią Hitle- dovu. Netrukus ir kariškiai pradėjo remti na- su gvazdikais parduotas už 72 000 €.
rio elgesio bruožą, kurį jis „Mein Kampf“ taip cionalsocialistusus.
Kai kas mano, kad, jei Hitleris būtų įstoapibudino: „Kovos idėja taip pat sena, kaip
Veimaro respublikai 1923-ieji buvo labai jęs į Miuncheno meno akademiją, tai neįvykpats gyvenimas, nes gyvenimą išsaugoja tik sunkūs. Kai socialdemokratai įvedė nepa- tų II pasaulinio karo baisybės, bet yra ir kitaip
tas, kas sutrypia kito gyvenimą… Kovoje lai- prastąją padėtį, Hitleris nutarė, kad išmušė manančių. Juk SSRS ruošėsi „Pasaulinei remi apsukrus, o neapsukrus, silpnas pralaimi. valanda, juk jo žinioje jau buvo 56 000 Bava- voliucijai“ ir 1939–1940 atsikando po gabalą
Kova – visa ko tėvas. Ne pagal žmogiškumo rijos NSDP narių, juos rėmė įvairios karinės Suomijos, Lenkijos ir Rumunijos bei užgrobė
taisykles žmogus gyvena ir viešpatauja gy- sąjungos. Lapkričio 8–9 dieną jis surengė Lietuvą, Latviją ir Estiją.
vulių pasaulyje, o tik per žiauriausią kovą...“ Miuncheno pučą, gavusį „alaus pučo“ paPagal užsienio spaudą parengė
24 metų Hitleris, be profesijos, išsilavinimo vadinimą. Išvakarėse, kalbėdamas aludėje
Kazimieras Aukselis
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Pabaisų gimimo mėnuo: Leninas

Balandžio 22-oji

Betvarkydamas savo archyvą, radau nežinia iš kur straipsnį be
pavadinimo, be jokios metrikos, rusų kalba, apie Rusijos komunistų stabą – Vladimirą Uljanovą-Leniną. Jį išverčiau, paredagavau ir šiek tiek sutrumpinau.
Kazimieras Aukselis
Viename Sankt Peterburgo laikraščių įsivaizduoti kiek paistorijos tyrinėtojas A.Kuteniovas išspausdi- tyčių Uljanovų vaikai
no pribloškiančias paslaptis apie Uljanovų patirdavo provincijos
šeimą. Paskelbtos slaptų archyvų žinios ne miestelio gimnazitik apie Rusijos caro Aleksandro III nesan- joje, kur visi viską
tuokinius vaikus, bet ir komunistų stabą – vienas apie kitą žino.
Šaipėsi ir dėl mamyVladimirą Uljanovą-Leniną.
Caras Aleksandras III turėjo nesantuo- tės – nimfomanės, ir 1991m. rugpjūčio 23 d. Leninas „paliko“ batus Lukiškių aikštėje. Archyvinė nuotr.
kinių atžalų, nes buvo nesutramdomas ir dėl „tėvelio“ izvrašaistringas. Tarp jo pavainikių buvo ir Alek- čenco Iljos, ir dėl caro. Tai veikė Aleksan- Leninas visam gyvenimui tapo homoseksusandras, vyresnysis Vladimiro brolis, nes jų drą, kuris augo piktas, įžeidus, trokštantis alus. Tai žinojo visas pasaulis, tik ne sovietų
motina Marija, Lenino motina, buvo freilina atkeršyti savo tėvui – carui Aleksandrui III. žmonės, kuriuos vertė garbinti „proletariato
Tokių kėslų apsėstas jis išvyko moky- vadą“.
caro dvare! Didysis kunigaikštis (būsimas
Ar V.Leninas kentėjo dėl savo lytinės
caras) Aleksandras III užmezgė romaną su tis į tuometinę sostinę Sankt Peterburgą.
Marija ir ji nuo jo pagimdė sūnų, kurį pava- Ochranka padėjo Uljanovui įstoti į „narodo- orientacijos negalima pasakyti, bet vaikysvolcų“ (lietuviškai – „liaudies valios“) tero- tėje tai buvo sunkus išbandymas. Jis augo
dino Aleksandru...
Rusijos caro dvare į pavainikius žiūrėta ristinę organizaciją, kurią pati, kaip ir kitas nekęsdamas viso pasaulio. Gimnazijoje neatlaidžiai. Jiems suteikdavo kunigaikščių titu- „demokratines“ organizacijas sukūrė ir da- apykantą Vladimiras išliedavo ant savo benlus, skirdavo pelningas tarnybas: mokslinin- lyvauti pasikėsinime į carą. Pasikėsinimas dramokslių, tačiau buvo labai gabus.
Kaip tai išaiškėjo? 1970 m. Marieta
kas M.Lomonosovas buvo caro Petro I sū- nepavyko, o sąmokslininkus suėmė. Kai
nus, kunigaikštis Bobrinskis – - nesantuokinis Marija Uljanova sužinojo, kad sūnus suim- Šaginian rašė knygą skirtą V.Uljanovo-Lecarienės Jekaterinos II ir Potiomkino sūnus, tas, tuojpat nuskubėjo į Sankt Peterburgą nino gimimo 100 metų sukakčiai ir gavo
Razumovskis – carienės Jelizavietos pavai- pas carą Aleksandrą III. Keista, bet nė vie- leidimą dirbti slaptuose archyvuose. Įtarianas tyrinėtojas nesistebėjo, kad neturtinga ma, kad archyvarai nežinojo, kas užrakinta
nikis. Visi jie gyveno puikiai.
Puikus gyvenimas laukė ir Aleksandro provincijos dvarininkė lengvai pateko pas septyniais raktais. Rašytoja susipažinusi
Uljanovo – Vladimiro brolio, bet Marija pa- carą! Aleksandras III priėmė savo eksmei- su dokumentais buvo sukrėsta ir parašė
gimdė dukterį nuo kažko ir laikyti freiliną lužę ir kartu su ja kalėjime aplankė sūnelį. laišką KPSS CK generaliniam sekretoriui
dvare su dviem vaikais tapo nepadoru. Tačiau šis išrėžė viską ką galvojo apie gim- L.Brežnevui, o šis supažindino su šiuo artiSkandalą užgniaužė Rusijos saugumas dytojus ir pažadėjo apie juos viską pavie- miausius svarbius komunistus. M.Suslovas
(ochranka), kuri surado nelaimingą žmogelį šinti. A.Uljanovo į laisvę neišleido, uždarė į tris dienas sirgo...
M.Šaginian pažadėjo tylėti ir už knygą
– homoseksualą Ilją Uljanovą. Jam suteikė beprotnamį, kuriame jis 1901 m. mirė.
Kitiems vaikams irgi nepasisekė. Ilja gavo valstybinį apdovanojimą, butą bei
dvarininko titulą, pelningą vietą Simbirske ir
kraitį – Mariją su dviem pavainikiais. Buvusi žinojo, kad vaikai ne jo, todėl jie tapo jo kitokių medžiagiškų gėrybių. Jos laiškas
freilina ir provincijoje nepasižymėjo dorovin- netėviškos meilės taikiniais. Caro sūnaus atsidūrė KPSS centriniame archyve, buvo
gumu – pagimdė nežinia nuo ko dar keturis Aleksandro pedofilas Ilja nelietė, bet Vla- įslaptintas.
Išvertė
vaikus. Na, o vedybinis gyvenimas su ho- dimiras buvo toks gražus ir patrauklus...
Kazimieras Aukselis
moseksualu Ilja buvo bergždžias. Galima Motina nepajėgė jo apginti. V.Uljanovas-

Abu balandžio pabaisos turėjo panašumų
V.Uljanovas ir A.Hitleris turėjo po 5
brolius ir seseris. Skirtumas buvo tas, kad
Vladimiro šeimoje buvo žinomas vieno vaiko tėvas, o kitus vaikus jo motina pagimdė
nežinia nuo ko. Gi Adolfo broliai ir seserys
buvo gimę santuokoje, turėjo tą patį tėvą tik
tris skirtingas mamas.
Abu diktatoriai nemokėjo lietuvių kalbos,
bet abu lankėsi po vieną kartą Lietuvoje:
Uljanovas 1895-ųjų rudenį pakeliui į Sankt
Peterburgą užsuko į Vilnių. Per tą laiką bendraminčiai jį ne tik pamaitino, aptarė socialdemokratų judėjimo reikalus, bet 25-mečiui
jaunuoliui parūpino ir visokių malonumų... O
Hitleris Lietuvoje, Klaipėdoje apsilankė 1939
m. ir sakė kalbą iš teatro balkono.
Abu žmonių nekentėjai sirgo sifiliu, kurį

XV a. jūreiviai iš Amerikos atplukdė į Europą. Juokaujama, kad V. Leninas sifiliu užsikrėtė ne Šveicarijoje ar Paryžiuje, o Vilniuje
1895 m. Istorikai teigia, kad tikroji jo mirties
priežastis buvo neurosifilis (atskira sifilio pasireiškimo forma, kai nuo pirmos stadijos pažeidžiamos smegenys ir smegenų dangalai).
A.Hitleris sifiliu susirgo irgi jaunystėje.
Abu politikai, matyt, dėl to ar homoseksualumo neturėjo vaikų. SSRS laikais Gorkuose (ten Leninas mirė) gidės paklausus,
kodėl V.Leninas neturėjo vaikų ir nuo ko jis
mirė, ši piktai atšovė, kad „tokie klausimai
yra Pribaltikos nacionalistų provokacija“..
Jaunystėje patėvio tvirkintas Leninas visam gyvenimui tapo homoseksualus. Apie
A.Hitlerio seksualinę orientaciją ir įtarimus

homoseksualumu, kad jis buvo itin moteriškas vyras liudijo psichologas K.Jungas.
Abu buvo pamišėliai, turėjo psichikos sutrikimų ar sirgo psichikos ligomis. Rusų gydytojo fiziologo ir refleksologo I.Pavlovo, vieno
pirmųjų gavusio Nobelio premiją medicinos
srityje, ataskaitoje teigiama, kad „revoliuciją
įvykdė pamišėlis, kurio smegenys užkrėstos
sifiliu“. O A.Hitleriui užeidavę baisūs pykčio
priepuoliai. Karo pabaigoje jis buvo išsekęs ir
vartojo psichiką veikiančius vaistus.
Teigiama, kad abu turėjo žydiško kraujo.
Abu pabaisos konclagerius savo šalyse
įsteigė pirmieji. 1917 m. gruodį koncentracijos stovykla Lenino įsakymu įsteigta Rusijoje, Solovkų vienuolyne. Hitlerinė Vokietija
savo pirmąją koncentracijos stovyklą įkūrė
Dachau, Bavarijoje, 1933 m. kovą.
Parengė Kazimieras Aukselis
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Nepamirškime kovo 17-sios lenkų okupantų piktadarysčių
Kovo 17-oji skaudi diena Lietuvai. Lenkija iki šiol nepripažįsta Pietryčių Lietuvos
okupacijos ir lietuvių genocido vykdyto
okupuotose žemėse. Priešingai, ir šiandien
gviešiasi istorinių Lietuvos žemių.
1921 m. kovo 17 d. ties Širvintomis
lenkų okupantai sulaikė šešis Lietuvos
kareivius. Sulaikytieji be jokių paaiškinimų buvo sušaudyti. Šis išpuolis taip
aprašytas Lietuvos kariuomenės štabo I
skyriaus operacijų plane: „1921 m. kovo
mėn. 17 d. Lenkų barbariškumas. 1 p. p.
kuopai, stovinčiai bare ties Okmianoe,
buvo pranešta, kad Szyrwinty link eina
lenkų kuopa. Mūsų kuopos vadas pasiuntė 4 kareivius žinioms patikrinti. Širvintuose mūsų kareiviai liko staiga užklupti,
suimti į belaisvę ir ten pat žvėriškai sušaudyti. Be tų kareivių atrasti sušaudyti
ir du kareiviu 7 p. p.“ [1]
1921 m. kovo 17 d. netoli Jauniūnų
kaimo, Liepaukos miške, Širvintų r. lenkų okupantai žiauriai nukankino 29 metų
lietuvybės puoselėtoją, kunigą Kazimierą
Lajauską (1892-1921). Palaidotas Zibalų
bažnyčios šventoriuje. Pasak istoriko Juozo Lebionkos, ši niekšybė įvykdyta todėl,
kad „kunigas buvo žinomas kaip sąmoningas lietuvis patriotas“.
XX a. pirmoje pusėje Kazio Lajausko
atminimui išleista atvirutė. Joje jauno kunigo fotografija ir slegiančios laidotuvių
akimirkos.
2013 m. K.Lajausko nužudimo vietoje Liepaukos miške, prie kelio ŠirvintosMaišiagala, buvo atidengtas K.Lajausko
atminimui skirtas paminklinis akmuo.
Atminimo lentoje iškalti žodžiai: „Šioje
vietoje 1921 m. kovo 17 d. buvo nužudytas 29 metų lietuvybės puoselėtojas,
kunigas Kazimieras Lajauskas“.
Žinių apie kunigo K.Lajausko suėmimo ir nužudymo aplinkybes pateikia Zibalų seniūnijoje (Šešuolėliuose) gimęs literatūros tyrinėtojas Juozas Lebionka 2000
m. „Versmės“ leidyklos išleistoje kolektyvinėje monografijoje „Širvintos“ (iš serijos
„Lietuvos valsčiai“) straipsnyje „Kunigas
Kazimieras Lajauskas – patriotas ir kankinys“ autorius pateikia Širvintų klebono,
Giedraičių dekano kunigo J.Navicko (Novickio) raportą Vilniaus vyskupui, parašytą 1921 metų birželio 20 dieną:
„Š.m. kovo 14 d. kun. Kazimieras Lajauskas, laikinai buvęs prie Zibalų filijos
bažnyčios, lydimas komiteto narių: Vlado Danskio iš Levaniškių k., Jono Vinslauskio iš Levaniškių k., Kazio Šidagio
iš Žiūrų k. ir Karolio Burlėgos iš Zibalų
k., – važiavo į Vilnių pirkti kai kurių liturginių daiktų naujai atidaromai Zibalų
bažnyčiai. Atvykus į pirmą lenkų sargybos postą Jauniūnuose, kun. K. Lajauskas
paprašė leidimo sau ir žmonėms vykti į

Maišiagalą. Vietos komendantas (raštiško) leidimo nedavė, bet paskyrė kareivį,
kuris pervestų pro sargybą. Dar nepasiekus Maišiagalos, kun. Lajauską su žmonėmis sutiko du tipai, apsirengę civiliai,
kurie, pamatę kun. Lajauską, pasišnibždėjo tarpusavyje, aplenkė važiavusius kunigą su žmonėmis, grįžo į Maišiagalą pas
komendantą ar žandarą ir įspėjo apie kun.
Lajausko atvažiavimą. Kun. Lajauskui atvykus į Maišiagalą, jis buvo smulkmeniškai iškratytas. Kratos metu iš jo sakvojažo dingo apie tris tūkstančius rublių.
Kun. Lajauskas su žmonėmis buvo
grąžinti į Jauniūnus. Kovo 15 d. Jauniūnuose žandarmerijos vachmistras pasakė
žmonėms: „Esate suimti ir būsite išsiųsti į Vilnių, kunigą Lajauską išsiųsime į
neutralią zoną“. Tuo būdu kun.Lajauską
atskyrė nuo žmonių. Kovo 16 dieną kun.
Lajauskas norėjo išsinuomoti Jauniūnuose
pastotę važiuoti į Širvintas, bet jam nebuvo
leista. Žandarmerijos vachmistras pasakė,
kad jam duosiąs žmonių, kurie panešės jo
daiktus iki neutralios zonos ribos, o ten
kunigas ras pastotę. Kiek anksčiau į mišką, esantį netoli Jauniūnų, išėjo du žmonės
– vienas su kastuvu, kitas su šautuvu. Šie
du žmonės, kurie sutiko Maišiagalon važiavusį kunigą Lajauską, buvo Jauniūnuose ir tarėsi su žandarmerijos vachmistru.
Kun. Lajausko daiktus į mišką nešė du
žandarai. Vienas iš jų vadinosi Alfonsas
Begonis, kito pavardės nežinau.
Miške kun. Lajausko pėdsakai išnyko. 1921 m. kovo 16 dieną, praėjus keletai
valandų po kun. Lajausko išsiuntimo, jo
žmonėms buvo įsakyta važiuoti namo.
Paieškojus keletą dienų, balandžio 27 d.
buvo rasti kun. Lajausko palaikai, užkasti
vokiečių apkasuose, daugiau negu dviejų
aršinų (vienas aršinas – 71,12 cm – red.
pastaba) gilumo smėlyje, be sutanos.
Apmazgojus lavoną, buvo rasta žaizda
galvoje, peršauta skrybėlė. Šauta į pakaušį, kulka išėjo žemiau kaktos, prie akies.
Lenkų žandarmerija Jauniūnuose ir Maišiagaloje visą laiką su pasityčiojimu atsiliepdavo apie kun. Lajausko žuvimą. Maišiagaloje vienam žmogui žandaras sakė:
„Neieškokite kunigo. Lietuviai kunigai
net su batais paimti į dangų.“ Patys sakė:
„Kunigas nepražus, yra Krokuvoje vienuolyne.“ Todėl taip ilgai neieškota kun.
Lajausko palaikų. Be to, bijota žandarmerijos keršto. Pagaliau balandžio pabaigoje
velionio motina kartu su keletu moterų
atrado a.a. kun. Lajausko palaikus.
Ar vedamas koks tardymas siekiant
nubausti žmogžudžius, nežinau. Apie a.a.
kun. Lajausko nužudymą pranešiau Jūsų
Ekselencijai š.m. kovo 22 d. raportu, taip
pat Tautų Sąjungos Karinei kontrolės komisijai. Pranešimą įteikiau anglų majorui

Kunigas Kazimieras Lajauskas (1892-1921)

Sukako 100 metų kai buvo nukankintas kunigas K. Lajauskas ir sušaudyti 6 Lietuvos kariai

P.Keenanui. Dėl viso to neturiu ramybės iš
vietos lenkų žandarmerijos organų pusės,
ir tolesnis mano buvimas Širvintose laikinai yra negalimas. Norint surasti kun. Lajausko žudikus, tai padaryti labai lengva.
Juos privalo tiksliai žinoti žandarmerijos
vachmistras, kuris kovo 16 d. buvo Jauniūnuose ir gyveno Rudako name.“
Pasak J.Lebionkos kunigo K.Lajausko
žudikai 1926 m. Vilniuje buvo teisiami.
Jiems skirta 8 mėnesių kalėjimo bausmė…
1938 m. kovo 17 d. Lenkijos vyriausybė įteikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą, reikalaudama užmegzti diplomatinius santykius ir grasindama panaudoti
jėgą, jeigu Lietuva nesutiks to padaryti
ir tokiu būdu de facto pripažinti Vilniaus
kraštą Lenkijai.
Protestuodama po 1920 m. įvykusios
Vilniaus krašto okupacijos Lietuva atsisakė turėti bet kokius diplomatinius santykius su Lenkija. Europoje kylant įtampai
prieš Antrąjį pasaulinį karą Lenkija ėmėsi
savo šiaurinių sienų apsaugos. Prieš penkias dienas iki ultimatumo paskelbimo
įvykęs Anšliusas bei jo tarptautinis pripažinimas paskatino Lenkiją veikti. Ultimatumu iš Lietuvos buvo reikalaujama besąlyginio diplomatinių santykių su Lenkija
užmezgimo per 48 valandas.
Lietuva bijodama karo ultimatumą
priėmė kovo 19 d. Nors diplomatiniai
santykiai buvo užmegzti, Lietuva nesutiko su de jure Vilniaus krašto pripažinimu
Lenkijai. Panašų ultimatumą pasinaudodama Sudetų krize Lenkija tų pačių
metų rugsėjo 30 d. įteikė Čekoslovakijai
reikalaudama Zaolzės dalies. Tiek Lietuvos, tiek Čekoslovakijos atvejais Lenkija
pasinaudojo tarptautinių krizių priedanga
ginčams dėl sienų spręsti.
Pagal www.sirvinta.net, http://sirvis.lt
ir kitus šaltinius parengė Jonas Vaiškūnas
1. Šaltinis: [Lietuvos kariuomenės štabo I skyriaus]
Operacijų planas nr. 3 „L“, 1937 m. Originalo saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 929,
ap. 3, b. 995. (Paskelbta: http://briai.ku.lt/downloads/
AHUK_36/36_177-242_Source_Jokubauskas,_Tamkvaitis.pdf).
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Lietuvių kalbos dienos Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijoje
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios
Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių
kalbos dienos. Šis šventinis laikotarpis pasirinktas ne atsitiktinai, juk kalba – valstybės
kūrimo pagrindas, šiuolaikinės Lietuvos
valstybės kertinis akmuo. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijoje taip pat vyko renginiai,
skirti Lietuvių kalbos dienoms.
Vienas iš Lietuvių kalbos dienų renginių –
literatūrinė popietė, skirta 100-osioms poeto
Vytauto Mačernio gimimo metinėms paminėti.
Nuotolinio renginio metu apie Vytauto Mačernio
asmenybę ir kūrybą mokiniai sužinojo, pažiūrėję
vaizdinę medžiagą. Vėliau mokiniai deklamavo
poeto eiles, su mokytojomis aptarė Vytauto Mačernio kūrybos ypatumus, o renginio pabaigoje
dar kartą pasitikrino savo žinias apie poeto asmenybę ir kūrybą, dalyvaudami Kahoot žaidime.
Kovo 3 dieną Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos mokiniai nuotoliniu būdu lankėsi Lietuvių
kalbos instituto Kalbos muziejuje „Lituanistikos
židinys“ ir dalyvavo virtualioje edukacijoje. Veiklos metu mokiniai sužinojo daug naujų ir įdomių
dalykų: susipažino su svarbiausiais įžymių kalbininkų darbais, prisiminė lietuvių kalbos tarmes,
sužinojo, kaip atsirado įvairūs lietuvių kalbos
žodžiai, kaip buvo sudaromas Didysis lietuvių
kalbos žodynas. Muziejaus edukatorė sudomino mokinius kalbos žaislais – unikaliais eksponatais, kurie padeda suvokti žodžių kilmę. „Žodžių kilmės name“ buvo nesunku išsiaiškinti,
iš kur į mūsų kalbą atkeliavo žodžiai. Atidarius

Paberžės „Verdenės“ gimnazija
namo langelį su žodžiu, buvo matyti jo kilmė.
Dėmesį patraukė ir žaidimas „Tarmių dėlionė“. Apžiūrėję ir išbandę kalbos žaislus, mokiniai
,,pakilo“ į antrą muziejaus aukštą, kur susipažino
su XX tomų „Lietuvių kalbos žodynu“. Veiklos
pabaigoje mokiniai turėjo galimybę atlikti interaktyvias užduotis ir pasitikrinti savo žinias.
Kovo 1-5 dienomis ,,Verdenės“ gimnazijoje
vyko pradinių klasių lietuvių kalbos savaitė ,,Kalbos medis“. Visi pradinių klasių mokiniai turėjo
puikią progą parodyti, ką geriausiai geba. Mokiniai demonstravo dailiausią rašyseną, vėliau
pasinėrė į tautosakos lobynus, trečiąją lietuvių
kalbos savaitės dieną buvo renkami raštingiausi
pradinių klasių mokiniai. Ketvirtadienį mokiniai
iliustravo pasaką arba knygą, o paskutinę lietuvių kalbos savaitės dieną, penktadienį, pradi-

Nuomonė

„Bandant apginti antikonstitucinius siūlymus įteisinti asmenvardžius pasuose nevalstybine kalba vietoje valstybinės jau
ne vienerius metus žiniasklaidoje ir visuomenėje skleidžiami
absurdiški mitai: neva tai būtų vakarietiška, neva esame tai įsipareigoję Lenkijai, neva egzistuoja žmogaus teisė į asmenvardį
norima kalba ir t.t. Visa tai netiesa. Beveik jokioje Vakarų šalyje neįsivaizduojama, kad pasuose piliečiai rašytų ne valstybine kalba, tokių atvejų yra tik keliose mūsų regiono šalyse.
Tarkime, jokie JAV piliečiai lietuviai savo pavardės pasuose
Laba diena,
Norėčiau išsakyti savo nuomonę .
Lietuvių kalba yra valstybinė Lietuvos
Respublikos kalba, tai įtvirtinta Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, tad Seimo
nario svarbiausia pareiga yra vykdyti priesaiką.
„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti
ištikimas Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių
vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti
Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai
tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos
žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!“
- Bet kurį asmenvardį, nesvarbu kokia
jo kilmė, galima užrašyti bet kuria pasaulio
kalba, kuri turi raštą.
- Rašydami asmenvardį valstybine lietuvių kalba, mes napanaikiname piliečio

nukai virtualioje aplinkoje susitiko su gimnazijos
bibliotekininke. Susitikimo metu bibliotekininkė
mokiniams pasakojo apie knygas, knygų draugus, įvairių rūšių skirtukus, pristatė vaikų skaitomiausias knygas.
Džiugu, kad Lietuvių kalbos dienų veiklos
mokiniams patiko ir buvo labai prasmingos. Vaikai ne tik praplėtė akiratį, bet ir sužinojo daug
naujų ir unikalių dalykų apie lietuvių kalbą. Tikimės, kad renginiai, vykę mūsų gimnazijoje, prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos, stiprins lietuvių
kalbos mokymosi motyvaciją, didins lietuvių kalbos reikšmę.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
L.Mikutytė, V.Kaziūnienė.
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija,
www.voruta.lt

nerašo lietuviškais rašmenimis. EŽTT aiškiai įtvirtinusi, jog
rašymas tik valstybine kalba nepažeidžia jokios žmogaus teisės.
Lietuvos-Lenkijos 1994 metų sutartyje numatyta pasuose rašyti
originalias (nesulietuvintas ir nesulenkintas) pavardes pagal
skambesį tos šalies valstybine kalba. Tas Lietuvoje ir yra daroma, sutartis nepažeidžiama. Pagaliau svarbiausia, įrašai pasuose nevalstybine kalba tiesiogiai prieštarautų Konstitucijai,
ką ne kartą yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas“, – teigė Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas politologas Vytautas Sinica.

Laiškas

teisės pasirinkti asmenvardį /Gžegošas,
Darijušas, Leila ir t.t./ .
- Daugybė pasaulio valstybių savo savo
piliečių pasuose asmenvardžius rašo valstybine ir anglų kalba: Graikija ir Latvija,
Izraelis, Gruzija (Sakartvelas), Kinija ir
t.t. tačiau teisiškai galiojantis įrašas yra tik
valstybine kalba, nes ja yra rašomi visi kiti
valstybės dokumentai.
- Lietuvių valstybinės kalbos vartojimas valstybinėje raštvedyboje užtikrina
visų Lietuvos valstybės piliečių lygiateisiškumą nepriklausomai nuo jų tautybės.
- Valstybinės kalbos vartojimo siaurinimas yra laikomas antivalstybine veikla.
- Asmenvardžių rašyba kitomis kalbomis, Lietuvos valstybės dokumentuose,
sukurtų teisinį prieštaravimą, kai Lietuvos
valstybės pilietis norėdamas rašyti kitų
piliečių asmenvardžius lietuviškai t.y. LR
konstitucijoje įtvirtina teisę, būtų už tai
baudžiamas.

- Ar tikrai vienintelis būdas pasiekti
pergalę propagandiniame ir psichologiniame kare su Rusija būtų griauti Lietuvos
valstybės pamatus?
- Daug Vilnijos lietuvių, kalbančių „po
prostu“ identifikuoja save lietuviais, o ne
Lietuvos lenkais, ar mokindami juos lenkiškai, bei transliuodami už Lietuvos Respublikos iždo pinigus lenkų komercines
televizijas, mes auginame piliečius Lietuvos Respublikai?
- Kiekvieno valstybininko, politiko
ar valstybės tarnautojo, pareiga įvertinti
teisėkūros siūlymus pagal paprastą kriterijų, ar tai stiprina Lietuvos valstybę ar
ją silpnina arba, tiesiog, ar tai skatina jos
išvalstybinimą.
Pabaigai:
Akivaizdu, kad jeigu dabar kažkam
trukdo lietuvių kalba, tai vėliau trukdys
ir patys lietuviai.
Pagarbiai,
Mindaugas Karalius
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Lietuvos krepšinio komanda pagaliau laisva

Ispanijos lairaštis pranešė, kad lietuvai Sabonis ir Chomičius pasakė NE
SSRS krepšinio rinktinei. Gigantes del basket nuotauka, 1990 balandžio 1 d.

Praėjus vos porai dienų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo lietuviai nebežaidė SSRS rinktinėje ir nebedalyvavo jos rengiamuose čempionatuose, nors dėl to kurį
laiką ir apskritai liko be jokių varžybų bei galimybių kur nors pasirodyti. Milžinišką smūgį SSRS krepšinio ir viso sporto galybei sudavė 4 olimpinių čempionų – A.Sabonio,
Š.Marčiulionio, R.Kurtinaičio ir V.Chomičiaus – atsisakymas padėti sovietų komandai.
Tačiau nesiskundė, nes laisvė ir patriotiški jausmai tuo metu buvo gerokai svarbesni
bei brangesni už bet kokius sportinius laimėjimus, medalius ar rekordus.
„Lietuvos komanda: pagaliau laisva. Dabar jie laimi sau, nebe Maskvai“, –
skelbė „Chicago Tribune“. „Pergalė 37 taškų skirtumu pradeda grąžinti skolą už
52 metus: Lietuva pervažiavo NVS“, – rašė „Los Angeles Times“. „Po rungtynių,
kurių Lietuva laukė 52-ejus metus, neliko abejonės, kur visą laiką slypėjo tikroji Sovietų Sąjungos rinktinės galia“, – konstatavo „Associated Press“. „Svarbiausiame visų laikų mače lietuviai susitiko kelis senus draugus ir sunaikino tai,
kas vadinosi NVS. Nors iš už uždarytų rūbinės durų sklido lietuviški žodžiai,
buvo nesunku suprasti, kad ten vien džiaugsmas ir laimė“, – to vakaro dvasią
vaizdingai apibūdino „New York Times“. Susigroję lietuviai nenustojo triukšmauti ir
pačioje Barselonoje, kuri visiems įsiminė ne tik pusfinaliu su JAV „Svajonių komanda“,
bet ir dar viena itin saldžia pergale 82:78 prieš Nepriklausomų valstybių sandraugą
(NVS) bei pirmąja lietuviška olimpine bronza.
Gediminas Ruzgys

Sakmės, padavimai apie koronvirusą, Užgavėnių kaukes ir juokeliai
Velykos bus rudenį

Po antrosios sovietų okupacijos Lietuvoje pradėti steigti
kolchozai. Lietuvą užplūdo kolonistai iš SSRS. Lietuviai buvo
įbaudžiavinti, neteko savo ūkių ir turėjo paklusti rusams.
Grįžta buvęs ūkininkas Kęstutis iš kolchozo susirinkimo
nusiminęs. Žmona Danutė jo kausia, kas atsitiko. Vyras atsako,
kad pirmininkas Vasiljevas 10 kartų pakartojo: „velykos bus
rudenį“ (velykaja rodina, velykaja rodina, velykaja rodina...)
Andrius Mizara

Baisiau už koronvirusą

Vienas žmogus labiau nei koronaviruso bijojo pasigauti
antisemitizmo užkratą, todėl prieš užmigdamas nuodugniai
apsičiupinėdavo net geriausiai pridengtus savo paslėpsnius,
siekdamas įsitikinti, ar viskas guli kaip pridera savo vietoje, ar
neprasidėjo kokie nors neatšaukiami mutacinio pobūdžio pokyčiai, tarkime, ar nesiruošia prasikalti antisemito uodega ar
netolerantiško asilo ausys? NeduokDie – prabusi ryte, vietoj
savęs ant pagalvės rasdamas šlykščią antisemitizmo kirmėlę
arba nukirstą užsispyrusio asilo galvą!
Edvardas Čiuldė

Kas šaudė pirmas

Norėdamas paneigti įtarimus, kad pasikėsinimą į popiežių
Joną Paulių II 1981 metais surengė sovietai, Politinis biuras iniciavo savą tyrimą, turėjusį nustatyti, kodėl Mahmetas Agdža
šovė į popiežių Šv. Petro aikštėje ir sunkiai jį sužeidė. Po keleto
mėnesių tyrimo Kremliaus nurodymu „Pravdoje“ pasirodė išsamus straipsnis, kuriame buvo daroma išvada, jog popiežius
ėmęs šaudyti pirmas.
„Ar tau nejuokinga, drauge?“
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Užgavėnių ypatingumas slypi tame, kad jų turinio nekeitė krikščionybė. Įdomiausia ir laukiamiausia Užgavėnių dalis – persirengėlių
vaikštynės, jų krečiami pokštai, šmaikštūs dialogai, dainuškos, improvizacijos, šokiai, juokas, vaišinimaisi blynais. Seniausios esančios gyvūnų – gervės, ožio, me škos – pavidalo apeiginės kaukės,
su kuriomis, tikėta, vaikštančios protėvių vėlės. Naujesniais laikais
atsirado elgetos, žydo, čigono, vengro, vokietuko, vaistininko kaukės, o mūsų laikais esama ir gydytojo, seselės, kitokių personažų,
persirengėlių. Vokietukai, čigonai, kareiviai vaikščiodami skųsdavosi, kad jų kumelė padvėsusi ir siūlydavę pirkti ją dalimis. Kiekvienas
žydas rankose turėdavo po skambalą ar barškalą. Jie pasakoja
melus apie savo keliones, siūlo visokių niekų pirkti. Besiderėdami
susipyksta tarpusavyje, apsilaisto vandeniu. Stambūs, aukšti vyrai
persirengdavo moterimis, o smulkios moteriškės – vyrais.
Užgavėnių kaukės vaizduojančios žydus, sulaukė gudročių
minčių, „užuodė“ antisemitizmą. Jas siūlo uždrausti. Taip iš didelio rašto (gal bukagalviškumo ar
subinlaižystės) išeinama
iš krašto...
VARPAS

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:

Už nuotraukas dėkojame:

Jonui Česnavičiui, Raimundui Kaminskui, Jonui Burokui,
Ernestui Subačiui, Gediminui Ruzgiui
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Vyčių kūrėjas
Gintaras Karosas:
Laisvės karys turėjo iškilti
Lukiškių aikštėje

Pagaliau paaiškėjo, kad plačiai paplitusių Vyčių autorius yra
JAV lietuvis Gintaras Karosas.
Jo sukurti Vyčiai yra užspausdinami ant suvenyrų, drabužių,
lipdukų, o Lietuvos valdžios
vyrai taip pat dažnai įsisega Gintaro sukurtą mūsų mylimą ženklą. Vytį
pamėgo užpiešti ant automobilių skaitlingas automėgėjų būrys, Vyčiu padabintu
automobiliu Dakaro lenktynėse važiavo
B.Vanagas, milijoniniu tiražu išleisti pašto ženklai. Šiuo metu raiteliai su kalaviju
yra ant 100 traukinių ir lokomotyvų. Į LG
bendrovę kreipėsi pats G.Karosas, su juo
dabar tariamasi dėl bendradarbiavimo.
Prieš kelerius metus, kai G.Karosas dar
nebuvo žinomas kaip stilizuoto Vyčio autorius, vienas tatuiruočių meistras Valstybiniame patentų biure bandė registruoti
G.Karoso Vytį lyg savo sukurtą prekių
ženklą. Tokių gudragalvių, švelniai kalbant, pasitaiko visame pasaulyje. Esu
skaitęs, kad panašios doros tipas pabandė
patentuoti ratą kaip savo išradimą...
Lietuvos Respublikos prekių ženklų
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punkte
numatyta, kad žymuo nepripažįstamas
ženklu ir neregistruojamas, jeigu jis yra
sudarytas iš Lietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio (trumpojo) valstybės pavadinimo, herbo, vėliavos ar kitų
valstybės heraldikos objektų ar juos
mėgdžiojantis, taip pat garantinių ir
prabos ženklų, antspaudų, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklų, jeigu nėra
Teisingumo ministerijos nustatyta tvarka išduoto leidimo naudoti juos ženkle“.
G.Karosas, kol kas nesikreipė į Valstybinį patentų biurą. Tačiau jei jis siektų
registruoti savo sukurtą Vytį, būtų atliekama ekspertizė.
Lietuvis atsivežė į Lietuvą piešinių
originalus, kurie patvirtino jo autorystę.
Karoso Vytis yra populiarus ant suvenyrų, be to, juo papuošti ir kai kurie šalies
traukiniai. Lietuvos valstybės simbolį
įvairius Vyčius dar prieš šimtmetį piešė
dailininkai Antanas Žmuidzinavičius,
Tadas Daugirdas, Burba, žnoma, ir Zikaras. M.K.Čiurlionio paveiksluose Vytis –
irgi dažnas motyvas, Vyčių tyrinėtojas
dailininkas Juozas Galkus, išleido dide-

Gintaro Karoso sukurtas Vytis ant traukinio.
Lietuvos geležinkelių nuotr..

lės apimties monografiją, kurioje šimtai
žinomų, nežinomų Vyčių ir įtarė, autorius – JAV lietuvis, Gintaras Karosas –
lietuvių išeivių sūnus, gimęs JAV ir ten
gyvenantis. Jis ir jo įmonė „Baltic Enterprises“, JAV kūrė ir gamino lietuvių
tautinę atributiką: lipdukus, marškinėlius, vėliavas, tarp jų – ir tuos, kuriuose
yra vaizduojamas dabar plačiai žinomas
Vytis. Pirmąjį Vytį pradėjęs piešti 1976
m., o baigęs po 3 metų G.Karosas, negali
suskaičiuoti, kiek Vyčio eskizų ir versijų
yra iš viso – 50 yra tikrai. Amerikos lietuvis pripažįsta, kad ieškoti paties pieštų
Vyčio originalų ir nurodyti autorystę pastūmėjo nuotykis suvenyrų parduotuvėje
Vilniuje, kurioje pelnomasi iš jo kūrinio.
Draugai ragino Gintarą neužsiklęsti,
todėl jis ieškojo originalų ir juos rado, ne
viską rado, tačiau paieškų pabaiga jau ne
už kalnų, galbūt, dalis piešinių išmesti.
Vyčio autoriui G.Karosui Sąjūdžio laikais, ginti autorines teises nebuvo svarbu.
Lietuviškumo skleidimas anapus
Atlanto prasidėjo nuo bendraminčių lietuvių steigiamo informacinio centro leidinio. Vienas daugiausiai prisidėjusių
lietuvių steigiant informacinį centrą buvo
„Amerikos balso“ laidų lietuvių kalba
žurnalistas Romas Sakadolskis. Buvo sukurtas lietuvių informacinio centro biurų tinklas 30-tyje Amerikos miestų, kad
žmonės susisiektų su centru, sužinotų,
kas dedasi sovietų okupuotoje Lietuvoje.
O leidinį išleido, kad palaikytų ryšį su
lietuvių kilmės jaunimu. G.Karosas rodė
viename pirmųjų leidinių yra atspausti G.Karoso sukurti Geležinio Vilko bei
Vyčio ženklai. Po kelerių metų atributika pradėta kurti plačiai. Buvo sukurti
ir spausdinami ne tik įvairūs Vyčiai, bet
ir Lietuvos trispalve papuošti lipdukai,
ženkliukai, marškinėliai, net kūdikiams
skirti drabužėliai. Lipdžių G.Karosas turi
daugiausia – jų apsčiai tiek su Vyčiu, tiek
su Geležiniu Vilku. Taip pat gaminta ir

Gintaras
Karosas
su kurtų
Vyčių
eskizų
aplanku

paskleista šūkiai, kuriuose anglų kalba
užrašyta apie Lietuvos norą būti laisvai,
kaip nuostabu būti lietuviu. Informacinis
centras važinėjo po visą Ameriką, turėjo
paviljonus, reklamavo Lietuvą, važiavo į
amerikiečių tarptautinius festivalius.
Jo įmonė „Baltic Enterprises“ JAV
skleidė žinią apie Lietuvą. Archyvuose
yra ir medžiagos apie 80-ties dienų lietuvių jaunimo kelionę po visą Ameriką,
kai ant autobusiuko uždėtos tautinės iškabos, kurios sulaukdavo daug dėmesio
tiek iš gyventojų, tiek iš žiniasklaidos.
JAV Prezidento Ronaldo Reagano laikančio juostą su užrašu „I love Lithuanians“
(Aš myliu lietuvius) nuotrauką VARPAS
išspausdino 2021 vasarį.
Prasidėjus Atgimimui G.Karoso Vyčius gabeno slaptai, suvokiant, kokią
svarbą turi tautinė atributika, tada sustojo
kiti įmonės planai, nes viską gamino Sąjūdžiui. Buvo išleista virš 50 000 įvairių
patriotinių lipdžių, simbolių. Lietuviui,
svarbu buvo kuo greičiau gaminti, gabenti ir dalyti. Veždavo per turistines grupes,
žmonėms duodavome dovanų. Sukurdavo
rusiškų lipdžių, simbolikų, sumaišydavo
tarp lietuviškų ženklų. Daug rusų ir nesusigaudė tarp simbolių...
Šie Vyčiai yra išplitę po visą Ameriką, ir niekas nesusimąstė pasižiūrėti į
mažą eilutę, kur nurodytas pavadinimas
– įmonė „Baltic Enterprises“. Kai surinks ir atveš į Lietuvą likusius originalus, G.Karosas surengs parodą, numalšins
dvejones dėl Vyčio autorystės. Tai bus dar
vienas įrodymas, ką veikė lietuvių išeivija. Svarbu atlikti darbai ir kad ,Lietuva
yra laisva.
G.Karosas įsitikinęs, kad karys turėjo 2018 m. iškilti Lukiškių aikštėje.
Aldona Butrimaitė

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

Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjunga švenčia Kovo 11-ąją

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nariai: iš kairės Laimas Dieninis, LLKS Garbės pirmininkas
Jonas Burokas, Birutė ir Kęstutis Akelaičiai, Vytautas Gipas, Gintaras Mackonis,
Pirmininkas Ernestas Subačius uždegė žvakes, padėjo vainikus prie 1863 m. sukilėlių kryžiaus Lukiškių
Lukiškių aikštėje
prie relikvijų
deglus uždegė
Iš dešinės:
LLKS valdybos
pirmininkas
E.Subačius,
Robertas
Ščerbavičius
LLKS Garbės
pirmininkas
J.Burokas laiko
iškėlęs vėliavą

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nariai: iš kairės Andrius Tučkus, Mintautas Daulenskis, Robertas Ščerbavičius, LLKS valdybos
pirmininkas Ernestas Subačius, LLKS Garbės pirmininkas Jonas Burokas, Gintaras Mackonis padėjo
vainikus prie LLKS pastangomis pastatyto paminklo Žinia (skulptorius Kęstutis J.Patamsis)
Kaune

LLKS nariai kauniečiai prie
Kovo 11-sios signataro Algirdo Patacko kapo

Kovo 11-sios važiuotynės Lietuvoje
Vilniuje

Anykščiuose

