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Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nariai 
pas Dianą Nausėdienę prezidentūroje

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos paroda 
skirta Lietuvos 1941 m. birželio  22-28 d. 

sukilimo 80-mečiui

2021 m. birželio 14 d. jo ekscelen-
cijos Lietuvos Prezidento Gitano 
Nausėdos žmona Diana pakvietė 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun-
gos bei politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijų atstovus susitikti pre-
zidentūros sode. Prezidentienė 
yra iš tremtinių šeimos, todėl jai 
suprantamos šių labiausia nuo 
okupacijų, ypač nuo SSRS oku-
pacijos ir aneksijos, nukentėjusių 
Lietuvos piliečių ir jų palikuonių 
netektys, juos slegiantys rūpes-
čiai. 
VARPO nuotraukoje iš kairės: 
Kęstutis Akelaitis, Kęstutis Bal-
čiūnas, Ernestas Subačius, Diana 
Nausėdienė, Jonas Burokas, Ge-
diminas Ruzgys, Robertas Ščer-
bavičius. 

Priešais LAF‘o Vilniaus 
karinio štabo pogrindinę 
būstinę (Gedimino pr.  29) 
LLKS nariai Gintautas 
Šeimyniškis ir Gediminas 
Ruzgys parodė visuomenei 
Lietuvos 1941 m. birželio 
22-28 d. sukilimo 80-mečiui 
skirtą parodą. Talkino 
Gaudentas Aukštikalnis.  
Jono Česnulevičiaus nuotr.
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2021 m. liepos mėn. sukaktys

Liepos 6-oji – LIETUVOS VALSTYBĖS diena
Liepos 13-oji – DURBĖS MŪŠIO diena

Liepos 15-oji – ŽALGIRIO MŪŠIO diena
Prieš 710 metų, 1311 07 02  pirmą kartą paminėti Šalčininkai.
Prieš 110 metų, 1911 07 02 gimė Vladas Nausėda – poetas, vertėjas. 
Mirė 1983 06 06.
Prieš 115 metų, 1906 07 04 gimė Jurgis Gliauda – visuomenininkas, 
vienas iš žymiųjų lietuvių rašytojų. Mirė 1996 01 03
Prieš 615 metų, 1406 07 02 Vytautas patvirtino Rygos ir Polocko 
prekybos sutartį.
Liepos 6-oji LIETUVOS VALSTYBĖS –  
MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA.
2021 07 10–18, minint Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju metines 
bei švenčiant 150 metų nuo jo gimimo, Marijampolės Šventojo Arkangelo 
Mykolo bazilikoje švenčiami tradiciniai atlaidai.  
Prieš 90 metų, 1931 07 11 gimė pedagogė, literatė Amelija 
Vyšniauskienė-Miltenienė, eilėraščių ir spalvinimo knygelių „Raidžių šokis“, 
„Metų žingsneliai“ ir „Velykos miške“ autorė.
Prieš 80 metų, 1941 07 12, Maskvoje (SSRS) buvo sušaudytas 
Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis.
Liepos 13-oji – DURBĖS MŪŠIO DIENA    
Prieš 90 metų, 1931 07 13 gimė  Algimantas Polis – prozininkas. Mirė 
2019 04 27.
Liepos 15-oji – ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
Liepos  17-oji – PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS 
DIENA
Prieš 125 metus, 1896 07 18 gimė  Marija Kotryna Radkevičiūtė-
Navikevičienė – prozininkė, poetė, politikos, kultūros ir visuomenės veikėja, 
kovotojų už Lietuvos laisvę rėmėja. Mirė 1987 04 26.

Prieš 95 metus, 1926 07 18 gimė  Eduardas Šmitas – pedagogas, 
visuomenininkas, solistas, chorų vadovas,  2009 01 21.
Prieš 30 metų, 1991 07 19 rytą buvo nužudytas pasienietis Gintaras 
Žagunis. Žudikai iš Gudijos SSR atvažiavusi ginkluota teroristų grupė.
Prieš 150 metų, 1871 07 25 gimė  Jokūbas Stikliorius – Mažosios 
Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas. Mirė 1942 02 19.
Prieš 150 metų, 1871 07 29 Žiežmariuose gimė Aleksijus Racevičius  – 
lietuvybės skleidėjas, knygnešys, kanauninkas Vilūnų klebonas. Mirė – 1956 
01 24 Vilūnuose, palaidotas Žiežmarių bažnyčios šventoriuje
Prieš 80 metų, 1941 07 30, Maskvos (SSRS) Butyrkų kalėjime buvo 
sušaudyti Lietuvos kariuomenės atsargos brigados generolas, IV Seimo narys, 
XVII ministrų kabineto vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas, Lietuvos 
kariuomenės generolas, ypatingųjų reikalų karininkas prie Krašto apsaugos 
ministerijos ir karo atašė Maskvoje, XX ir XXI ministrų kabineto vidaus reikalų 
ministras Kazimieras Skučas, teisininkas, Steigiamojo Seimo narys, XX ir XXI 
ministrų kabineto teisingumo ministras Antanas Tamošaitis. 
Prieš 135 metus, 1886 07 31 gimė Ignas Končius – fizikas, 
kraštotyrininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Mirė 1975 02 19 Putname, 
JAV.
Prieš 30 metų, 1991 07 31, Medininkų pasienio punkte nužudyti „Aro“ 
policininkai Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Kelių policijos 
valdybos policininkai Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Vilniaus 
muitinės inspektoriai Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, vėliau nuo 
žaizdų mirė Ričardas Rubavičius. Žudė SSRS vidaus reikalų ministerijos 
ypatingosios paskirties milicijos būrio (OMON) smogikai. Išgyveno tik sunkiai 
sužeistas muitinės pareigūnas Tomas Šernas.

Po 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS 
įvykdytos Lietuvos aneksijos 1940 m. 
rugpjūčio 10 d. JAV susikūrė Amerikos 
lietuvių taryba, vienijusi įvairias išeivi-
jos organizacijas, o Romoje vykusioje 
konferencijoje sudarytas Lietuvos tauti-
nis komitetas, kurio pagrindinis tikslas 
buvo atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 
Šį tikslą turėjo įgyvendinti 1940-ųjų 
lapkričio 17 d. Berlyne įsteigtas Lietu-
vių aktyvistų frontas (LAF). 

Lietuvos atstovas emigracijoje (Ber-
lyne) Kazys Škirpa vadovavo LAF‘o 
steigiamajam susirinkimui, kurio pro-
tokolą pasirašė 28 įvairių politinių pa-
žiūrų asmenys. Tų metų gruodį pogrin-
dinė LAF‘o grupė atsirado ir Lietuvoje. 
1941-ųjų vasarį Kaune buvo įkurtas 
LAF‘o štabas. Buvo pradėta rengtis su-
kilimui prieš bolševikus ir sukilti prasi-
dėjus Vokietijos ir SSRS karui, 

Sukilimas turėjo reikšti, kad vo-
kiečiai užimtų ne SSRS dalį, o nepri-
klausomą Lietuvą. LAF‘ininkai orien-
tavosi į tai, kad pasinaudos Vermachto 
karine mašina ir padės jai triuškinti 
Raudonąją armiją.

Birželio sukilimas buvo numatytas 
gana tiksliai – birželio 22 d. 10 val., nes 
tuo metu jau šešias valandas pasienyje 
griaudėjo karo kanonada, ir vokiečiai 
keliais galingais frontais sparčiai veržė-

Sukilimo  paroda žengė į Vilniaus gatves
si į SSRS gilumą. Pagal Sukilimo planą 
vakare buvo užimtas radiofonas, radijo 
stotis, ryšių centrai, svarbesni Kauno 
objektai, tačiau tiesioginių susirėmimų 
su Raudonąja armija buvo stengiamasi 
išvengti. Kitą dieną buvo parengta Ne-
priklausomybės atkūrimo deklaracija, 
pagrindinis jos tekstas dingo, todėl teko 
kurti naują. Ji buvo perskaityta per ra-
diją.

Penki vokiečių žvalgybos kariai 
Kaune pasirodė tik birželio 24-ąją, kai 
iš esmės miestą jau kontroliavo suki-
lėliai. Čia veikė 36 jų grupės, o liepos 
pradžioje užregistruota apie 6 tūkst. su-
kilėlių. Vilniuje sukilimas prasidėjo bir-
želio 24-ąją, nors jau 23-iosios popietę 
ant Gedimino pilies bokšto suplevėsavo 
trispalvė. 

Naciai buvo sumanę Lietuvą pavers-
ti Vokietijos aruodu. Todėl iš pradžių 
vokiečių okupantai nekliudė Laikinajai 
Vyriausybei veikti. Bet netrukus LAF‘o 
sudaryta Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 
išsilaikiusi 43 dienas buvo likviduota. 
1941 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos gene-
ralinis komisaras A.T. fon Rentelnas 
pareiškė, kad, įvedus civilinę vokiečių 
administraciją, Vyriausybės darbas 
„turi būti laikomas baigtas“. Sukurtos 
lietuviškos institucijos buvo smulkme-
niškai vokiečių prižiūrimos.

Po tokio vilčių žlugimo Vyriausybės 
vadovas Juozas Ambrazevičius įkūrė 
antinacistinio pasipriešinimo organiza-
ciją „Lietuvių frontas“, vėliau vadovavo 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo ko-
miteto padaliniui, tačiau idėja atkurti 
nepriklausomą valstybę sudegė karo 
ugnyje. Šiuo neilgu 43 dienų laikotarpiu 
lietuviai parodė, kad Tautos gelmėse ne-
užgeso nepriklausomybės žaizdras, jog 
jo liepsna vis tiek kada nors išsiverš iš 
po storo okupacijos kiauto.

LAF‘o susikūrimas ir jo surengtas 
Birželio sukilimas parodė, kad Lietuva 
buvo pajėgi skelbti antrąją XX a. vals-
tybės atkūrimo deklaraciją, parodyti 
visam pasauliui savo Valstybės siekį. 
Ir nors pasibaigus II pasauliniam ka-
rui  karui nepriklausomybės siekis de-
šimtmečiams persikėlė į antisovietinį 
pogrindį (buvo ir 1949 m. vasario 16-
sios valstybės atkūrimo deklaracija), 
aštuonių šimtmečių (su pertrūkiais) 
valstybingumo tradicija buvo vainikuo-
ta 1990 m. kovo 11-sios Lietuvos nepri-
klausomybės  atstatymo aktu.

Tautos Sukilimo 80-mečiui LLKS 
nariai G.Šeimyniškis ir sukilėlio Ge-
dimino K. Ruzgio sūnus  G.Ruzgys 
parengė parodą, kurią išstatė prie 
Konstitucinio teismo.

VARPAS
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mės prasidėjo pamaldomis 
Aušros Vartuose, kur pirmą 
kartą po 19 metų lietuvių 
kalba skambėjo maldos ir 
giesmės. Pamaldose da-
lyvavo ir Gedimino pulko 
karių Garbės kuopa su vė-
liava, kurioje 19 metų buvo 
įrašyta „O, Marija, grąžink 
mums pavergtą Vilnių“. Tos 
pačios dienos 14 val. 15 
min. Gedimino kalne iškilo 
didžiulė Lietuvos trispalvė. 
Ją pasveikino 21 patrankos 
šūvis ir minios giedama 
Tautinė giesmė.

Spalio 27 d. Preziden-
tas paskelbė apie įvedamą 
įstatymą, kad Vilniuje ir Vil-
niaus krašte veikia Lietuvos 
teisės nuostatai, jog teisėta 
mokėjimo priemone greta 
lito laikinai paliekamas Len-
kijos zlotas, o aukščiausią ją 
Vilniaus valdžią – burmistrą 
su jo padėjėju ir 12 narių 
Miesto tarybą laikinai ski-
ria Lietuvos Respublikos 
Ministrų Taryba. Labai 
svarbus buvo šio įstatymo 
punktas, kad Lietuvos pi-
liečiais gali būti asmenys, 
1920 m. liepos 12 d. gyvenę 
Vilniuje ir Vilniaus krašte, 
taip pat šių asmenų vaikai. 
Tai reiškė, kad okupacijos 
ir aneksijos laikotarpiu iš ki-
tur, daugiausia iš Lenkijos, 
į Vilniją gyventi atvykę ko-
lonistai ir jų vaikai negalės 
tapti Lietuvos piliečiais.

Tą pačią spalio 27 d. 
buvo paskelbtas ir Vyriau-
sybės įgaliotinio Vilniui ir 
Vilniaus kraštui įstatymas. 
Įgaliotinis turėjo prižiūrėti 
visų valstybės ir savivaldybių įs-
taigų darbą, tvirtinti jų viršininkų 
skyrimą, atleidimą ir kt. Pirmuoju 
Įgaliotiniu buvo paskirtas buvęs 
Kauno miesto burmistras Antanas 
Merkys, o nuo lapkričio pabaigos, 
Kazys Bizauskas. 

Lapkričio 29 d. Lietuvos politi-
kos Vilniuje ir Vilniaus krašte gai-
res kalbėdamas Seime nužymėjo 
Prezidentas A.Smetona: „Per 20 
okupacijos metų Vilnius nutolo nuo 
Kauno ir visos Lietuvos, dabar ten-
ka Vilnių gydyti vėl į Lietuvos kūną, 
kad sveikas su juo sugytų...   ...Lie-
tuvos valstybė, suteikdama vilnie-
čiams lygias teises, laukia iš jų jei 
ne nuoširdumo, tai bent lojalumo...   
...Lietuva tenkins vilniečių reikalus, 
gerbs jų kultūros savybes, kiek tatai 
žada mūsų pagrindiniai įstatymai, 
žinos betgi, jog Vilnius – Lietuvos 

sostinė, jog (tautinės) mažumos 
privalo taikintis į dauguomenę – į 
lietuvių tautą...   ...Vilniaus privilegi-
ja bus gauti daugiau lėšų iš mūsų 
bendro aruodo.“

Lenkijos vyriausybė, vykdy-
dama Vilnijos lenkinimą, skatino  
Rytų ir Pietryčių Lietuvos koloniza-
ciją. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
duomenimis, iki 1940 m. gegužės 
15 d. Vilniuje buvo užregistruo-
ta 87 000 kolonistų iš Lenkijos 
atvykusių į Vilniją po 1920 m. lie-
pos 12 d. Vien tarp Stepono Batoro 
universiteto personalo buvo 2900 
atėjūnų (kartu su vaikais), tarp ge-
ležinkelininkų – net 13 700, tarp 
pensininkų – 4300.

Išsvajotasis Vilnius Lietuvai 
ekonominiu atžvilgiu buvo sunki 
našta. Per 20 lenkų okupacijos  ir 
aneksijos metų miestas buvo labai 

apleistas, jame pastatyta tik viena 
didelė gamykla (radijo aparatų fab-
rikas „Elektrit“) ir vos keli didesni 
namai. 1939 m. Vilnius turėjo net 
mažiau gyventojų negu prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą, o Kaunas per 
tą patį laikotarpį išaugo trigubai. 

Raudonoji armija, prieš 
perduodama Vilnių Lietuvai, jį 
apiplėšė. Į SSRS buvo išgabenta 
modernesnių įmonių įrengimai,  net 
jų darbuotojai, Turniškėse pradėtos 
statyti hidroelektrinės žemės kasi-
mo mašinos, 97 garvežiai, 1,5 tūkst. 
vagonų ir kitokio turto. Plėšė mūsų 
kultūros paveldą, muziejus ir biblio-
tekas, ypač lituanistinius lobius.

Vilnių perėmus Lietuvai, daugu-
ma įmonių nedirbo. Prie veikiančių 
maisto parduotuvių nuo vidurnakčio 
rikiuodavosi ilgiausios eilės, ta-
čiau duonos užtekdavo nevisiems. 

Lietuvą pasiekė žinia apie 1939 
m. spalio 10 d. Maskvoje pasirašytą 
„Vilniaus bei Vilniaus srities Lietu-
vos Respublikai perdavimo ir Lietu-
vos – Sovietų Sąjungos savitarpio 
pagalbos sutartį“. Išaiškėjo kad 
Lietuva pagal šią sutartį gavo 
7 tūkst. km2 t.y. tik ketvirtadalį 
1920 m. liepos 12 d. Taikos su-
tartimi su Sovietų Rusija pripa-
žintos teritorijos, be Druskinin-
kų, Marcinkonių, Švenčionių ir 
kitų lietuvių gyvenamų vietų.  

Mykolas Riomeris savo die-
noraštyje rašė: „Toji „savitarpio“ 
pagalba greičiau primena vienos 
šalies okupaciją arba vasalinę pri-
klausomybę, apdraustą bazėmis“. 
Mirties patale gulėjęs Mykolas 
Sleževičius, išgirdęs apie sutarties 
pasirašymą, pasakė: „Nebėra ne-
priklausomos Lietuvos.“ Tauta savo 
požiūrį į spalio 10 d. sutartį išsakė 
liūdnu sakiniu: „Vilnius – mūsų, o 
mes – rusų.“ 

Kai kas mano, kad savo nepri-
klausomybe Lietuva sumokėjo už 
atgautą Vilnių. Trijų Baltijos šalių 
okupaciją ir aneksiją 1940 m. nu-
lėmė geopolitiniai veiksniai ir Mo-
lotovo–Ribentropo paktas. Lietuva 
1940 m. vis tiek būtų SSRS anek-
suota. SSRS nuosekliai ir klastingai 
siekė prisijungti buvusias Rusijos 
imperijos teritorijas. (Atgimimo 
metais teko matyti SSRS 1938 m. 
parengtus žemėlapius, kuriuose 
Lietuva jau buvo nupiešta kaip 
SSRS dalis).

Tuo metu šiam planui trukdė 
tik tai, kad Molotovo–Ribentropo 
pakte Lietuvos Respublika turėjo 
tapti Vokietijos valdoma. Todėl šia-
me sandoryje A.Hitleris iš J.Stalino 
išsireikalavo ir Vilniaus miesto. Tik 
išsikeitusios Lietuvą į Lenkijos Liu-
blino sritį grobikės trumpam aprimo.

Spalio 27 d. pasirašius Mas-
kvoje Lietuvos–SSRS valstybi-
nės sienos aprašymo protokolą, 
iš įvairių Lietuvos kariuomenės 
rūšių sudaryta Vilniaus rinktinė 
ties Širvintomis ir kitose vietose 
peržengė demarkacijos liniją ir 
nužygiavo į Vilnių. 

Spalio 28-osios rytą Lietuvos 
kariuomenė jau buvo Vilniaus prie-
miesčiuose ir greitai pasiekė Ka-
tedros aikštę. Čia karius sveikino 
Vilniaus lietuvių komiteto pirminin-
kas Konstantinas Stašys, taip pat 
žydų, lenkų krajovcų, rusų, gudų ir 
totorių atstovai. Po kalbų nuaidėjus 
Lietuvos himnui, sugaudė Vilniaus 
bažnyčių varpai, Laisvės varpas 
Kaune, Lietuvos bažnyčių varpai.

Lietuvos kariuomenės įžengi-
mo į Vilnių antrosios dienos iškil-

Lietuvos Respublikos teritorija įvairiais laikotarpiais 

 Lietuvos Respublikos rytinė ir pietrytinė siena po 1920 m. liepos 12 d. pasirašytos 
Taikos sutarties su Sovietų Rusija (RTFSR). © VARPAS.

Lietuvos Respublikos rytinė ir pietrytinė siena, kai 1939 m. spalio 10 d. su SSRS buvo 
pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų 
Są jungos savitarpio pagalbos sutartis“.  Be didelės dalies lietuvių gyvenamų žemių...
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Kartu su Lietuvos kariuome-
ne į Vilnių atvyko „Maisto“ ir 
„Pienocentro“ sunkvežimiai. 
Ištuštėjusios parduotuvės vėl 
pakvipo kumpiais, rūkytomis 
dešromis, sviestu, cukrumi ir 
kitais maisto produktais. Ga-
tvėse prie kariuomenės lauko vir-
tuvių nutįso ilgos eilės išbadėjusių 
vilniečių, kuriems veltui buvo da-
lijama karšta sriuba ir duona, net 
20–25 tūkst. porcijų per dieną.

Zlotai tapo makulatūra, tačiau 
Lietuvos Vyriausybė, atsižvelgda-
ma į sunkią Vilnijos gyventojų pa-
dėtį labai palankiomis sąlygomis 
supirko dalį jų turėtų zlotų (iki 300 

zl.), už 1 zlotą mokėdama 50 centų. 
Zlotų keitimo operacija Lietuvos iž-
dui atsiėjo per 20 mln. Lt. Kaupiant 
lėšas Vilniaus krašto atkūrimui, 
buvo priimtas Vilniaus paskolos 
įstatymas. Remiantis juo, Finansų 
ministerija išleido 50 mln. litų vertės 
paskolos lakštus, kuriuos per pusę 
metų privalėjo išpirkti visų Lietuvos 
įmonių ir įstaigų darbuotojai, kiti 
gyventojų sluoksniai, išskyrus ūki-
ninkus.

Kazimieras Aukselis, VARPAS.
Straipsnyje taip pat pasinaudota ir 
Liudo Truskos straipsniu „Lietuvos 

teritorijos pokyčiai įvairiais 
istoriniais laikotarpiais“

Pabėgėliai iš Lenkijos Lietuvoje 1939 m. rugsėjį, Vokietijai ir SSRS Lenkiją 
užgrobus. Edmundo ir Boleslavos Zdanauskų nuotr., MKČ Dailės muziejus.

Pilieti Valdai Rakuti, man vakar teko filmuoti Bir-
želio sukilimo minėjimą prie Genocido aukų pamin-
klo. Negalėjau jūsų pasisakymo įjungti į video įrašą, 
nes mane nustebino, kai jūs, istorikas, nepamenat su 
kuo ir kada kalbėjot, ir bandot susieti Sukilimą su 
holokausto pradžia. Manau, kad jus turėtume žinoti, 
kad sukilimo metu kovos vyko su okupantais ir jų pa-
galbininkais. Ir šių pusėje galėjo žūti ne tik žydai, jei 
dirbo okupanto naudai. O dauguma Lietuvos žydų, iš-
sižadėjusių šalies, kurioje gyveno ir kurios piliečiais 
buvo, stojusių ir veikusių baisiausio žmonijos priešo 
pusėje. Nors Lietuva beveik penkis šimtmečius teikė 
jiems prieglobstį apsaugodama nuo persekiojimų Vakarų Europoje ir pogromų Rusi-
joje, o tarpukariu žydams sukūrė sąlygas, kurios buvo išskirtinės visoje Europoje... 
Apie tai rašė patys žydai.

Man rodos, dabar svarbu nustatyti, būtent kodėl tas įvyko, kodėl žydai perėjo į 
okupanto pusę, kad mes visi ateityje galėtume saugiai gyventi ir sugyventi.

Žymus Vilniaus rašytojas – Juozapas Mackevičius (Jozef Mackevič) – dažnai 
pabrėždavo, kad [...] tik tiesa yra įdomi... Manau, kad jis yra absoliučiai teisus. O 
kaltinti lietuvius neįsigilinus, iš nuogirdų, kaip man atrodo – tai kelias į niekur.

Tikiu sulaukti jūsų paaiškinimo dėl minėto pasisakymo.
Ryšard Maceikianec, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, www.pogon.lt

Dėl V.Rakučio pasisakymo

Ryšardas Maceikianecas

OSTLANDAS
Lietuvos generalinė sritis

1941 m. Lietuvą užėmusi Vokietija Lie-
tuvos Laikinosios Vyriausybės nepripažino, 
naujai braižė okupuotos Lietuvos sienas, o 
1941 07 17 slaptu A.Hitlerio įsaku „Dėl nau-
jai užimtų Rytų sričių valdymo“ sudarė Os-
tland‘o Lietuvos generalinę sritį (žemėlapį 
spausdiname pirmame VARPO viršelyje). 

Administracinis centras – Kaunas. Srities 
plotas – 67 056 km².  Gyventojų – 2 844 000 
(1942).Oficialios kalbos – vokiečių. Generali-
nis komisaras – T.A. fon Rentelnas.  

Sritis apėmė Lietuvą, išskyrus Klaipėdos 
kraštą ir Suvalkų, Seinų, Augustavo, Gardino 
žemes. Didžiausi ribų stumdymai vyko Rytų  ir 
Pietryčių Lietuvoje: 1941 m. liepą prie Baltaru-
sijos generalinės srities prijungė Druskininkus 
su gretimais kaimais ir Marcinkonių valsčių. 
Prie Švenčionių apskrities buvo prijungtas 
Vidžių valsčius, 1941 m. pabaigoje prie Balta-
rusijos generalinės srities priskirti Šalčininkų 
ir Dieveniškių valsčiai, 1942 m. sausio mėn. 
vėl perduoti Lietuvos generalinei sričiai. 

1942 m. balandžio mėn. prie Lietuvos 
generalinės srities buvo prijungti Baltarusi-
jos generalinės srities Ašmenos apskritis, 
ir iš naujo sudaryta Svyrių apskritis, prie iš 
naujo sudarytos Eišiškių apskrities – Be-
nekainių valsčius ir keli Vilniaus, Trakų, 
Švenčionių apskričių valsčiai, bet atskir-
tos Marcinkonių, Druskininkų apylinkės ir 
į jungtos į Baltarusijos generalinę sritį. 1943 
m. rugpjūčio mėn. – iš Lydos apskrities te-
ritorijos dalies sudarytas Kaniavos valsčius. 
1943 m. rugsėjo mėn. Lietuvos generalinę 
sritį (plotas – 67 056 km²) sudarė 25 aps-
kritys su 290 valsčių ir Vilniaus bei Kauno 
miestų administraciniais vienetais. 1942 m. 
gegužės 3 d. surašymo duomenimis gyveno 
2,844 mln. žmonių, iš jų apie 46 000 žydų. 
Generalinę apygardą sudarė 6 apygardos: 
Vilniaus krašto apygarda, Kauno miesto 
apygarda, Kauno krašto apygarda, Šiaulių 
krašto apygarda, Panevėžio krašto apygar-
da, Vilniaus krašto apygarda buvo Ostland‘o 
teritorinis vienetas 1941–1944 metais. 600,2 
tūkst. gyventojų (1942). Centras – Vilnius. 

VARPAS, Vitas Povilaitis
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Tie užsispyrę ir 
nesukalbami lietuviai
Gediminas Zemlickas.  Vis 

dar girdime balsų, teigiančių, 
kad sukilimą Lietuvoje organiza-
vo Vokietijos specialiosios tarny-
bos, t. y. naciai? Todėl sukilimą 
vertinantys kartais nelengvai 
susišneka, būna priešingų nuo-
monių. Ar Jūs jautėtės vykdantis 
nacių valią?

P.Narutis. Sukilimo idėja 
kilo kartu su sovietų represijo-
mis prieš Lietuvos gyventojus. 
Iš Lietuvos liaudies kariuomenės 
okupantai suformavo Raudono-
sios armijos 29 šaulių teritorinį 
korpusą. Dalis karininkų ir civilių 
tarnautojų buvo išleisti į atsargą, 
kiti patys nesutiko tarnauti oku-
pantams. Lietuvių karininkais ir 
kareiviais nepasitikėta, korpusas 
turėjo būti likviduotas. Buvo už-
drausta šaulių sąjunga, studentų 
ir jaunimo organizacijos. Tačiau 
visos tos organizacijos veikė ne-
legaliai, telkėsi į būrelius, jų nariai 
ir sudarė tą aktyvųjį sluoksnį, iš 
kurio formavosi būsimieji suki-
limo dalyviai. Prasidėję areštai, 
masinės represijos dar labiau su-
stiprino neapykantą okupantams 
ir pasipriešinimo nuotaikas. Vis 
labiau plintant būsimo karo nuo-
jautai, iš Vokietijos pasiekiančios 
žinios žadino viltį, kad sovietų 
okupacija tėra laikina. Nuo per-
sekiojimų į Vokietiją pabėgusieji 
Lietuvos piliečiai ir sudarė tą 
branduolį, iš kurio formavosi 
LAF. Tai buvo ne nacių, bet pačių 
pasitraukusių lietuvių iniciatyva 
sukurta organizacija. Vėliau Vil-
niuje daugiausia lietuvių kariškių, 
o Kaune universiteto dėstytojų ir 
studentijos pastangomis kūrėsi 
svarbiausi sukilimo centrai. Mūsų 
tikslas buvo atkurti Lietuvos vals-
tybingumą, tam turėjo pasitar-
nauti sukilimas, kurį planavome 
pradėti, kai tik Vokietija pradės 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

G.Z.  Tačiau naciai pasinau-
dojo lietuvių nuotaikomis ir sie-
kiais, leido sukilimą organizuoti 
ir sukilti?

P.Narutis. Ruošdamiesi ka-
rui su Sovietų Sąjunga naciai 
iš pradžių palaikė sukilimo Lie-
tuvoje idėją, bet ne Laikinosios 
vyriausybės sudarymo ir kitų 

politinių tikslų kėlimo idėją. Lietu-
vos nepriklausomybės Vokietijos 
naciams nereikėjo, buvo tik kliū-
tis jų pačių siekiams įgyvendinti. 
Būtų galima pateikti daug faktų, 
rodančių kaip naciai kenkė suki-
lėliams ir Laikinajai vyriausybei. 
Juk pulkininko K. Škirpos iš Ber-
lyno į Lietuvą neišleido, kaip ir 
kitų LAF štabo narių. Turėjome 
įrodymų, kad gestapas sovietų 
NKVD pakišo ne vieną sukilė-
lį. Taip naciai sovietų rankomis 
baudė nesukalbamus lietuvius, 
pasiryžusius atkurti Lietuvos ne-
priklausomybę.

Prisiminkime Leono Prapuo-
lenio likimą. 1941 m. rugsėjo vi-
duryje jis gestapo buvo suimtas 
ir išvežtas į Dachau koncentra-
cijos stovyklą. Tik didžiulėmis 
K.Škirpos (1895–1979), turėjusio 
ryšių Vokietijos užsienio reika-
lų ministerijoje, pastangomis 
L.Prapuolenį 1942 m. balandžio 
2 d. pavyko išvaduoti. Į Lietuvą 
jam vokiečiai uždraudė išvažiuo-
ti, gestapininkų priežiūroje gyve-
no Miunchene. 

G.Z.  Vokiečiai nepasitikė-
jo ir LAF organizatoriumi Kaziu 
Škirpa, kuris buvo numatytas 
tapti Lietuvos laikinosios vyriau-
sybės ministru pirmininku. Jis 
Berlyne buvo priverstas gyventi 
ir veikti namų arešto sąlygomis. 
Kita vertus, vokiečiai lyg ir palai-
kė sukilimo Lietuvoje idėją, ža-
dėjo sukilėlius paremti ginklais. 
Kaip paaiškintumėte tokį vokie-
čių veiksmų nenuoseklumą?

P.Narutis. Birželio 25 d. 
K.Škirpa buvo iškviestas į Vy-
riausią ją reicho saugumo valdy-
bą (Reichssicherheitshauptamt, 
RSHA) pasiaiškinti, kodėl pa-

skelbta Lietuvos Nepriklauso-
mybė, sudaryta vyriausybė, o 
jos Ministru pirmininku paskelb-
tas jis, Škirpa? Vokiečiai K. Škir-
pai paskyrė namų areštą ir prie 
jam skirtų Laikinosios vyriausy-
bės pareigų neprileido. Kol so-
vietai nebuvo Lietuvos okupavę, 
K.Škirpa kaip diplomatas ir pro-
fesionalus kariškis, Lietuvos pa-
siuntinys Vokietijoje ir ministras 
specialiems pavedimams, turėjo 
daug ryšių su kitų valstybių di-
plomatais Romoje, Didžiojoje 
Britanijoje, JAV, net Japonijoje. 
Todėl vokiečiai stengėsi izoliuoti 
K.Škirpą nuo aktyvesnių tarp-
tautinių ryšių. Tai, kad Vokietija 
su Anglija kariavo, taip pat turė-
jo įtakos.

Su Vokietijos kariuomene iš 
Berlyno į Lietuvą vokiečiai leido 
ne tik atvykti divizijos generolui 
Stasiui Raštikiui, bet birželio 27 
d. kartu su operatyvinės grupės 
A štabu jį pristatė į Kauną. Vo-
kiečiams S. Raštikis atrodė su-
kalbamesnis, tokių tarptautinių 
ryšių kaip Škirpa jis neturėjo, 
tad su juo tikėjosi lengviau rasti 
bendrą kalbą. Svarbiausia buvo 
lietuvius įtikinti nutraukti Laikino-
sios vyriausybės veiklą ir nesiek-
ti realios nepriklausomybės. LAF 
surengė sukilimą, padėjo vokie-
čiams be didesnių aukų įžengti 
į Lietuvą, atliko savo vaidmenį ir 
buvo verčiamas nutraukti veiklą.  

Iš pradžių kovota kone 
plikomis rankomis
G.Z.  Bet ginklų, be J.Vėbros 

gaminamų sprogmenų, sukilėliai 
juk neturėjo? Ar turėjo? Plikomis 
rankomis nelabai pakovosi.

P.Narutis. Buvo liepta gin-
klais pasirūpinti, dalis ginklų 
įvairiais būdais buvo gauta iš tų 
pačių rusų, kiti turėjo šautuvus 
kaip medžiotojai. Kai sovietai 
uždraudė šaulių organizaciją, 
ne visi jos nariai atidavė ginklus. 
V. Bulvičius buvo susitaręs su 
vokiečiais, kad prasidėjus karui, 
jie numes sukilėliams ginklų iš 
lėktuvų už Vilijampolės. Romo 
Šato buvome įspėti vokiečiais 
nepasitikėti, todėl rezidentas lei-
tenantas Vytautas Stonis sudarė 
savo grupę, kuri turėjo priimti vo-
kiečių pažadėtus atsiųsti ginklus 
prie Devintojo forto. Gautuose 

Vilniaus LAF štabo nurodymuo-
se pranešta, kad ginklai bus iš 
lėktuvų numesti Linksmadvaryje 
(Marvelėje) ir prie Vilijampolės 
už Linkuvos netoli Devintojo for-
to. Linksmadvario teko atsisaky-
ti, nes ten Aleksoto aerodromas, 
kur kilo ir leidosi sovietų lėktuvai, 
o patogios vietos priimti siunčia-
miems ginklams neradome, tad 
nutarėme turėjusiems atskristi 
su ginklais vokiečių lėktuvams 
signalizuoti tik prie Vilijampolės. 

Vytautas Stonis buvo numa-
tęs, kad gautieji ginklai turėjo būti 
paskirstyti, pirmiausia – prie radi-
jo stoties Žaliakalnyje, prie radio-
fono ir prie pašto-telegrafo stočiai 
užimti ir prireikus ginti. Norint 
ginklus atvežti reikėjo prieš prasi-
dedant karo veiksmams išminuoti 
Vilijampolės tiltą per Nerį. Šią 
užduotį sėkmingai atliko V. Sto-
nio vyrai. Buvo ir kita grupė, kuri 
taip pat buvo pasirengusi priimti 
siunčiamus ginklus. Labai svarbu 
buvo sukilėliams gauti ginklų. Ne 
tam, kad veltumėmės į kovą su 
besitraukiančiais raudonarmie-
čiais, bet reikėjo ginti strategiškai 
svarbius objektus.

G.Z. Bet vokiečiai žadėtų 
ginklų neatsiuntė?

P.Narutis. Neatsiuntė. Bir-
želio 22 dieną, vakare V.Stonis 
su savo vyrais Vilijampolėje 
laukė atskrendančių vokiečių 
lėktuvų su žadėtais ginklais, bet 
nesulaukė. Lėktuvai skrido, bet į 
mūsų signalus nereagavo. Radi-
jo stotį, radiofoną ir pašto-tele-
grafo stotį užėmę sukilėliai, jeigu 
raudonarmiečiai pultų, būtų turė-
ję ginti plikomis rankomis. Beliko 
laukti Stonio vyrų, kad bent jie 
sutvirtintų tų objektų apsaugą. 
Jautėmės vokiečių apgauti, pa-
našiai kaip ir su užtikrinimu, kad 
karas tikrai prasidėsiąs 1941 m. 
gegužės pradžioje. Kaune pra-
dėjome įsitvirtinimą be ginklų. 
Teko štabe aptarti naują veiklos 
strategiją – gynimąsi be ginklų. 
Vėliau sužinojome, kad vokiečiai 
atšaukė savo desantus ir ginklų 
išmetimą sukilėliams, matyt, 
nepasitikėdami sukilimu, kuris 
vokiečiams atrodė nelabai nau-
dingas. O ypač jie nenorėjo, kad 
būtų sudaryta ir paskelbta Lietu-
vos laikinoji vyriausybė.

Pilypas Narutis prisimena 1941-ųjų birželį... (2)

Pilypas Narutis (Žukauskas)
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Sukilėliai perėmė iniciatyvą
G.Z.  Prasidėjus karui Kau-

ne rusai labai panikavo. Kaip 
klostėsi įvykiai? 

P.Narutis. Sužinoję apie 
prasidėjusį karą, sovietai su-
mišo, o mes vos išgirdę tuojau 
pat paskelbėme sukilimą. Visi 
parengtieji sukilėliai užėmė 
jiems iš anksto numatytus ko-
vos postus: miestų savivaldy-
bių administracinius pastatus, 
Kauno radiofoną ir radijo stotį, 
pašto įstaigas ir daugelį kitų 
objektų. Kauno radiofone buvo 
mūsų patikimi žmonės dar prieš 
sukilimą. Kauno miestą sukilėliai 
iškart užėmė. Rusai buvo visiš-
kai pasimetę, tokiems įvykiams 
nepasirengę, todėl nešė kudašių 
kaip kas išmanė, faktiškai Kau-
ną, apskritai Lietuvą, paliko be 
jokios apsaugos. 

Sukilėlių rankose buvo Kau-
no centrinis paštas, kur tvarkėsi 
jo tarnautojas Juozas Rudokas. 
Pavyko nutraukti per Kauno te-
lefono-telegrafo stotį ėjusį ryšį iš 
Maskvos su Lietuvoje dislokuo-
tų Raudonosios armijos divizijų 
štabais. Prieš išjungdami tele-
foną-telegrafą sukilėliai sovietų 
karo komendantui Kaune ir Rau-
donosios armijos štabui rusiškai 
pranešė, kad „vokiečių desantas 
Kaune“, užima paštą ir telefo-
no-telegrafo pastatą. Sukilėliai 
skambino į kalėjimus ir sargybi-
niams įsakė kuo greičiau bėgti, 
jeigu nori išlikti gyvi. Į panikos 
kėlimą tarp raudonarmiečių 

buvo pasitelkta ir Aleksoto radijo 
stotis. Rusams buvo skelbiama, 
kad Kaune ir Žemaitijoje pasi-
rodė vokiečių desantas. Sovie-
tų kariuomenės štabas spruko 
Zarasų link. Kai 1941 m. balan-
džio 23 d. per Kauno radiofoną 
paskelbėme apie atkuriamą 
Lietuvos valstybę ir Lietuvos lai-
kinosios vyriausybės narių sąra-
šą, Zarasuose sovietai pamanė, 
kad Kauną jau užėmė vokiečiai, 
todėl iš Lietuvos toliau traukėsi į 
Daugpilį.

G.Z. Jeigu sovietų valdžios 
atstovai taip greitai spruko iš 
Lietuvos, tai nelabai susipažinu-
siems su to meto realijomis su-
kilėlių nuopelnai galėtų atrodyti 
ne kažin kokie, nes lyg ir nebuvo 
prieš ką kovoti?

P.Narutis. Sovietai manė, 
kad jie kontroliuoja padėtį, bet 
sukilėliai perėmė iniciatyvą į 
savo rankas. Telefonai iškart 
buvo atjungti, sovietų valdžios 
ir kariuomenės įsakymai nete-
ko prasmės, nes nepasiekdavo 
pavaldinių. Viską kontroliavo 
sukilėliai, veikę labai organizuo-
tai. Kreipimasis į tautą birželio 
23-iosios rytą per Kauno radio-
foną reiškė, kad reikia užimti val-
džios įstaigas ir vykdyti sukilimo 
plane numatytas pareigas. Vo-
kiečių pagrindinės karinės pa-
jėgos į Kauną įžengė birželio 25 
dieną, kai išvaduotame mieste 
jau kelias dienas tvarkėsi sukilė-
liai ir į įstaigas grįžtantys įstaigų 
Lietuvos tarnautojai.

Sukilimas parodė:  
tautos valia nepalaužta
G.Z.  Prisiminkime opųjį ir 

aktualumo vis neprarandantį 
„žydų klausimą“. Ką Jūs galėtu-
mėte apie tai pasakyti?

P.Narutis. Jokių nesutarimų 
su žydais mes neturėjome. Vy-
tauto Didžiojo universitete veikė 
studentų korporacijos, žydai taip 
pat turėjo savo korporaciją „Jor-
danas“. Man teko palaikyti ryšį 
su žydu Šakovu (Pirmojo pokal-
bio dalyje pavardė neteisingai 
užrašyta kaip Ušakovas – G.Z. 
pastaba). Žydų žudynės Lietuvo-
je – tai Vokietijos nacių darbas.

Pačioje karo pradžioje vo-
kiečiai į Lietuvą atsiuntė vokie-
čių saugumo policijos ir SD vadą 
Lietuvos generalinėje srityje bei 
3-iojo operatyvinio būrio vado-
vą SS štandartenfiurerį (armijos 
pulkininką atitinkantis laipsnis) 
Karlą Jegerį (K.Jäger), kuris tu-
rėjo valdyti Lietuvą. Įsitaisė sau-
gumo rūmuose, o SS brigaden-
fiureris ir policijos gen.mjr. teisės 
daktaras Valteris Francas Štale-
keris (W.F. Stahlecker) pradėjo 
akcijas prieš Lietuvos žydus.

Tas pats K.Jegeris 1943 m. 
kovo mėnesio 16 dieną areštavo 
50 vadinamųjų Lietuvos įkaitų už 
tai, kad naciams nepavyko Lie-
tuvoje organizuoti SS legiono. 
Tarp kitų suimtųjų buvau ir aš, 
kaip 1941 m. Birželio sukilimo 
dalyvis. Visi atsidūrėme Štutho-
fo koncentracijos stovykloje, kur 
kalėjome dvejus metus.

G.Z. Jums leidus, prie 
Štuthofo koncentracijos stovy-
klos prisiminimų dar sugrįšime, 
bet kiek vėliau. O prieš tai šiai 
pokalbio daliai bent trumpai api-
būdinkime 1941 m. Birželio suki-
limo padarinius Lietuvoje.

P.Narutis. Lietuvių tauta turi 
teisę didžiuotis, pakilusi į kovą su 
sovietiniais okupantais. Sukilėliai 
gynė tiltus, geležinkelio stotis, 
elektrines, pašto ir kitas įstaigas, 
kad besitraukiantys raudonar-
miečiai nesusprogdintų. Sukilė-
liai sutrukdė raudonarmiečiams 
statyti pontoninį tiltą ties Aukštą-
ja Panemune ir keltis per Nemu-
ną besitraukiančioms Raudono-
sios armijos pajėgoms. Pavyko 
išvaduoti 3 tūkst. politinių kali-
nių iš NKVD kalėjimų, kuriems 
grėsė pavojus žūti nuo sovietų 
rankų. Juk žinome, kas vyko 
Rainiuose, Pravieniškėse, Čer-
venėje ir kitose masinių žudynių 
vietose. Jei ne ryžtingi sukilėlių 
veiksmai, tokių masinių žudynių 
vietų būtų buvę daug daugiau. 
Svarbiausia, kad sukilimas sutel-
kė tautą, visam pasauliui parodė 
sovietų propagandos melą, girdi, 
lietuvių tauta savo noru įsiliejo į 
Sovietų Sąjungą. Birželio sukili-
mo dalyviai ir Laikinoji vyriausy-
bė vykdė tautos valią, siekiant 
atsikratyti sovietiniais okupantais 
ir jų talkininkais, atkurti Lietuvos 
valstybingumą. To nepavyko pa-
daryti, kai vieną okupantą pakei-
tė kitas, bet tai jau priklausė ne 
nuo mūsų.                   (Pabaiga)

1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo Žaliakalnio žvalgybos būrio vadas, 1941 m. 
birželio 22-28 d. Sukilėlių są jungos Vilniaus skyriaus pirmininkas, dimisijos vyr. ltn., 
architektas Kazimieras Gediminas Ruzgys ir jo sūnus – Lietuvos Laisvės Kovotojų 
są jungos narys Gediminas, 2011 m. Sukilimo 70-mečio konferencijoje LMA rūmuose.       
                                                                                              Gedimino Zemlicko nuotr.

Tylos minute per 1941 metų Birželio sukilimą žuvusių dalyvių atminimą 
pagerbia iš kairės: inž. Pilypas Narutis, politinis veikėjas ir disidentas 
Viktoras Petkus, visuomenės ir politinis veikėjas dr. Kazys Bobelis, 
Lietuvos Laikinosios Vyriausybės narys dr. Adolfas Damušis, jo žmona 
Jadvyga,  nežinomas. (2001 m.).                   Gedimino Zemlicko nuotr.

Lietuvos 1941 m. birželio 22 – 28 d. sukilimas parodė, kad Lietuva buvo pajėgi skelbti  
antrąją XX a. valstybės atkūrimo deklaraciją ir parodyti visam pasauliui savo Valstybės siekį. 
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Kai Faustinas Virkus (Wir-
kus) Pensilvanijoje 1915 m. įstojo 
į JAV jūrų pėstininkų korpusą, jis 
net neįsivaizdavo, kokie nuoty-
kiai jo laukia ateinantį dešimtme-
tį. Jau po kelių mėnesių lietuvio 
angliakasio sūnus su JAV kariais 
buvo pasiųstas į Haitį palaikyti 
taiką po kilusių neramumų. Hai-
tiečiai Virkų, skirtingai nuo kitų 
jūrų pėstininkų pulko narių, priė-
mė kaip savą ir kone „ant rankų 
nešiojo”. Gretimosios La Gona-
vės salos gyventojai F.Virkaus 
asmenyje įžvelgė antgamtinių 
savybių ir paskelbė jį karaliumi.  
 Tačiau pirmiausia susi-
pažinkime su Haičio Res-
publikos įkūrimo istorija. 
    Prieš Kristoforo Kolumbo lai-
kus dabartinė Haičio teritorija 
buvo vadinama Ajiti – pirmykštės 
Taino tautos kalboje reiškiantį 
„aukštų kalnų šalis”. 1492 m. čia 
atplaukęs K.Kolumbas apie Ajiti 
salos gyventojus sakė, kad jie 
dosnūs ir taikūs žmonės, juos 
bus galima pavergti. Salą per-
vadino Hispaniola, toji kolonija 
tapo San Domingu (prancūziškai 
Saint-Domingue), ir iki 1506 metų 
ispanai kone visus taino žmones 
išskerdė. Ispanų kolonistus 1625 
m. pakeitė prancūzai. Pritrūkus 
darbo jėgos, europiečių žvilgs-
nis nukrypo į Afriką, iš kurios jie 
pradėjo masiškai vežti žmones 
į vergų stovyklas už Atlanto. Af-
rikoje buvę savistovūs medžio-
tojai, juodosios rasės žmonės 
buvo pasmerkti vergauti cukrinių 
nendrių plantacijose. Tie, ku-
rie nepaklusdavo, buvo talžomi 
botagais ir kankinami. Tokiomis 
sąlygomis vergai išgyvendavo 
apie 3 metus, po to koloniza-
toriai įsigydavo naujų vergų. 
    Buvęs vergas Tusenas Lo-
veturas (Toussaint Louverture) 
(1743–1801) gavo prancūzišką 
karinį išsimokslinimą ir tapo ge-
nerolu. Įkvėptas Prancūzijos re-
voliucijos, jis siekė išlaisvinti San 
Domingo žmones, net buvo pra-
mintas „juoduoju Vašingtonu”. 
Loveturas apmokė daugiau kaip 
10 000 vergų bei mulatų armiją 
ir 1791 m. sukilo prieš kolonistus. 
Tūkstančiai sukilėlių žuvo kovo-
se, bet 1792 m. vergija ir prekyba 
vergais San Domingo kolonijoje 
buvo panaikinta – „Emancipa-

Lietuvis, Haičio salos karalius
tion Proclamation” įstatymas 
čia buvo paskelbtas 71 metais 
anksčiau negu JAV.Siekdamas 
atkurti vergiją, Napoleonas į Ka-
ribų jūrą nusiuntė 30 000 karių 
armiją, vedamą generolo Le-
klerko. Po to vyko dvylikos metų 
karas. Pirmąją 1804 metų dieną 
pasiskelbusi nepriklausomybę 
nuo Prancūzijos, San Domingo 
pasivadino Haičiu, ir taip gimė 
pirmoji konstitucinė juodaodžių 
respublika pasaulyje. Haičio Res-
publikos imperatoriaus titulą priė-
mė kariškis Žan-Žakas Desalinas 
(Jean-Jacques Dessalines). Po 
trejų metų jis savo tautiečių buvo 
nužudytas. 1844 m. rytinės Hai-
čio pusės ispanakalbiai atsiskyrė 
ir įkūrė Dominikos respubliką.
Jaunojo jūrų pėstininko 
nuotykiai

Faustinas Eduardas Virkus 
gimė 1896 m. Pitstone, PA. Jo 
tėvas Virkus buvo emigravęs iš 
carinės Lietuvos, motina Ona ki-
lusi iš Tilžės. Kai reikėjo krikštyti 
vaiką Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
motina neapsisprendė dėl vardo 
ir jį parinkti paprašė kunigo. Ku-
nigas (galimai klebonas Mykolas 
Šedvytis) pakrikštijo berniuką 
Faustinu, vardu, kuris atneš lai-
mę. Tėvas dirbo anglių kasyklo-
se ir tikėjosi, kad sūnus paseks 
jo pavyzdžiu – nesieks aukštojo 
mokslo, o bus angliakasys. Bet 
aštuoniolikmetis Faustinas, no-
rėdamas ištrūkti iš vargingų gy-
venimo sąlygų, suviliotas patrau-
klaus skelbimo, įstojo į JAV jūrų 
pėstininkus Vilks Baro (Wilkes-
Barre) mieste.

Po Haičio prezidento Vilbran 
Gijomo Samo (Vilbrun Guillaume 
Sam) nužudymo 1915 m., sos-
tinėje Port-au-Prince prasidėjo 
riaušės. Haitis buvo milijonus 
dolerių skolingas privatiems JAV 
bankams. JAV bijojo, kad prasi-
dės finansinė krizė ir nukentės 
Amerikos kompanijų investicijos, 
todėl liepos mėnesį prezidentas 
Vudrovas Vilsonas (Woodrow 
Wilson) pasiuntė JAV laivyną ir 
jūrų pėstininkus okupuoti Haitį 
ir palaikyti taiką. Miestai buvo 
lengvai užimti, bet maištininkai 
ir snaiperiai pasitraukė į sunkiai 
prieinamus kalnus provincijoje.

Haičio įlankoje, apie 40 mylių 
nuo kranto esanti La Gonavės 
sala buvo politiškai izoliuota. 

Ten veikė kalėjimas, į kurį buvo 
sodinami nusikaltėliai iš Haičio. 
Pagrindinė susisiekimo priemo-
nė saloje buvo asilai ir laivai, 
dauguma gyventojų vertėsi žve-
jyba. Nors Haitis oficialiai buvo 
krikščioniškas kraštas, Gonavės 
saloje dar jautėsi panteizmo įtaka 
– buvo garbinami įvairūs Afrikos 
dievai ir praktikuojamas vūdū kul-
tas. Valdžios pareigūnai ten retai 
lankydavosi, buvo pasakojoamos 
šiurpios istorijos, kad ten nesau-
gu. 1859 m. La Gonavės saloje 
neaiškiomis aplinkybėmis dingo 
Haičio karalius Faustin Souluque. 
Istorikai teigė, kad karalių nužudė 
jo varžovas Tabara Geffrardas.

1915 m. rugpjūčio mėnesį 
F.Virkus jūrų pėstininkų laivu at-
vyko į Port-au-Prince uostą. Jūrų 
pėstininkai, užėmę Haitį, ben-
dradarbiavo su vietine valdžia ir 
prezidentu Dartiguenave. Virkus 
pasižymėjo sugebėjimu bendrau-
ti su vietine žandarmerija „Garde 
d’Haiti”. Atstatydami tvarką jie su-
iminėdavo sukilėlių ir maištininkų, 
vadinamų „caco”, būrius. 1916 m. 
lapkritį Faustinas susilaužė ranką 
ir buvo išsiųstas į Ameriką gy-
dytis ligoninėje, o po metų buvo 
paskirtas į tarnybą Kuboje.

1919 m. seržantas F.Virkus 
grįžo į Haitį ir buvo paskirtas Ar-
cahaie rajono vadu. Jis, kartu 
su žandarmerija, patruliavo kai-
muose, baudė žmones už vūdū 
praktikavimą. 1920 m. kovo mė-
nesį Virkus vienas buriniu laiveliu 
nuplaukė į La Gonavę – norėjo 
susipažinti su vietinių žmonių gy-
vensena. Gandai, kad ten siaučia 
ligos, kad baltam žmogui nesau-
gu, nepasitvirtino. Jūroje plaukiojo 
delfinai, žmonės ganė galvijus, 
tropikinė gamta buvo idiliškai rami.

Grįžusiam į Port-au-Prince, 
Virkaus žinion buvo atiduoti ka-
liniai iš La Gonavės, kurie buvo 
suimti dėl vūdū praktikavimo. 
Viena iš suimtųjų buvo apkūni 
senyva moteris Ti Meminė, kuri 
jam pasirodė neeilinė. Virkus jos 
pasigailėjo ir pasiūlė teismui jos 
nebausti. Juodaodė Ti Meminė 
nustebo sužinojusi, kad jos ge-
radario vardas – Faustinas, toks 
pat, kaip Haičio karaliaus, vieš-
patavusio prieš 70 metų. Susiti-
kusi su lietuviu Ti Meminė nuo-
širdžiai padėkojo jam už malonę, 
o atsisveikindama sušnabždėjo: 
„Mes vėl kada nors susitiksime”. 
Toji apkūni juodaodė moteris 
buvo Haičio karaliaus palikuonė.
Lemtingas vardas 

1925 m. JAV jūrų pėstininkų 
vadovybė ieškojo valdytojo La 
Gonavės salai, turinčioje 12 000 
gyventojų. I pareigas įėjo: va-
dovauti 28 policininkams, rinkti 
mokesčius ir reformuoti žemės 
ūkį. Virkus pasisiūlė adminis-
tratoriaus pareigoms ir buvo pa-
skirtas į La Gonavę.

Virkaus palydovai pasta-
tė jam baraką. Reikėjo suburti 
ugniagesių būrį ir sveikatos ap-
saugos skyrių, plėsti infrastruk-
tūrą, tiesti kelius. Jis mokė vieti-
nius ūkininkauti, parūpino sėklų 
ir žemės ūkio įrankių. Paskirtas 
salos administratoriumi, Virkus 
nebausdavo smulkių nusikaltėlių 
piniginėmis baudomis – vietoj to 
versdavo juos dirbti. Jis sudarė 
salos sanitarijos būrius, suorga-
nizavo šlavėjus ir griovių kasi-
kus. Taip pat pratino gyventojus 
pamėgti švarą, laikytis higienos 
ir tvarkos. Virkus turėjo revol-
verį, bet niekada nepanaudojo 
ginklo prieš savo pavaldinius. Nu
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Jis gerai išmoko vietinę prancū-
zų-kreolų kalbą.

Virkus įgijo gyventojų pasi-
tikėjimą. Jie jį taip pamėgo, kad 
net priėmė į „Dvylikos Kongo“ 
draugiją, vūdū kulto organiza-
ciją, kuriai vadovavo karališka 
palikuonnė Ti Meminė. Virkus 
išgyveno vidinį konfliktą: kaip su-
derinti priesaiką JAV – uždarinėti 
nelegalias vūdū šventyklas ir pa-
tenkinti savo domėjimąsi haitie-
čių papročiais, vūdū ritualais.Jo 
nuomone, būtų neišmintinga už-
drausti vūdū praktikavimą liaudy-
je, jei tai neardo viešosios tvar-
kos. Retkarčiais apsilankydamas 
Port-au-Prince darbo reikalais, 
Virkus jūrų pėstininkams pasa-
kodavo apie La Gonavės karalie-
nę, tačiau jie iš jo tik juokėsi.

1926 m. liepos 18 d., šeš-
tadienį, karalienės Ti Meminės 
pasiuntiniai įteikė Virkui kvietimą 
nedelsiant atvykti į jos valdas 
Grand Source kaime. Kiek nu-
stebęs Virkus kvietimą priėmė 
ir po pietų išjojo į kaimą. Pake-
lėje rinkosi būriai šventiškai pa-
sipuošusių žmonių. Tolumoje, 
brūzgynuose dundėjo būgnai, 
lyg skelbdami, jog įvyks kažkas 
nepaprasta, iškilminga. Priartė-
jus prie karalienės valdų, bana-
nų paunksmėje matėsi keletas 
baltai tinkuotų trobų šiaudiniais 
stogais. Atvirame paviljone po 
brezentine pastoge jau buvo 
susirinkusi 400 žmonių minia. 
Devynios moterys baltomis su-
knelėmis pasitiko Virkų, pririšo 

jo arklį, o jį patį palydėjo į svečių 
trobelę. Pirmoji moteris liepė jam 
išsimaudyti vonioje ir pasiruošti 
audiencijai pas karalienę.

Jau buvo sutemę, kai jį nuve-
dė pas karalienę Ti Meminę. Ji 
sėdėjo fotelyje basa, vilkėjo spal-
vingą mantiją, jos akys spindėjo 
žvakių šviesoje. Pakėlusi medinį 
skeptrą tarė: „Esu be galo pa-
tenkinta tavo darbais, Faustinai. 
Mes įsitikinę, kad gerasis Dievas 
tave atsiuntė mums kaip stebuk-
lą”. Jūrų pėstininkas apstulbo, tik 
dabar sužinojęs, kodėl jis buvo 
iškviestas – jį vainikuos karaliu-
mi, Faustinu II. Karališkoji šeima 
buvo įsitikinusi, kad išsipildė pra-
našystė: karaliaus Faustino I dva-
sia sugrįžo į La Gonavę, įsikūni-
jusi Faustino Virkaus asmenyje! 

Ti Meminė užmetė geltoną 
šilko skarą ant Virkaus pečių ir 
pasodino jį į sostą, peržegnojo 
jį, ir, kalbėdama maldą, uždėjo 
karūną, papuoštą kolibrių plunks-
nomis ir gėlėmis. Mušant kongo 
būgnams, palydovas apšlakstė 
Virkaus rankas paaukoto gai-
džio krauju. Keturi vyrai pakėlė 
karalių Faustiną II su kėde ir tris 
kartus apnešė procesijoje aplink 
paviljoną. Choras giedojo speci-
aliai sukurtą giesmę „Karaliaus 
šauksmas”. Ekstazės pagauta 
minia šokinėjo su vėliavomis ir 
skandavo: Tegyvuoja Faustinas! 
Karūnavimo iškilmės tęsėsi ir po 
vidurnakčio.

Virkus 4 metus karaliavo La 
Gonavėje, jo rezidenciją saugojo 

sargybiniai. Karaliavimo metu jis 
aplankė gimines Flint, Mičigane, 
pripirko automobilių La Gonavės 
gyventojams. Karalienei ir jos 
dukrai Julijai dovanojo suknelių 
ir batų. Tik 1930 m. Haičio pre-
zidentas Louisas Borno sužinojo 
apie karalių Faustiną II ir iš pa-
vydo apskundė jį JAV jūros pės-
tininkų generolui Raselui. Jūros 
pėstininkai patikino prezidentą, 
kad Virkus tėra tik JAV seržantas 
ir negauna jokios karališkos al-
gos. Vis dėlto karalius Faustinas 
II buvo oficialiai atšauktas iš Hai-
čio, nes „jo silpna sveikata reika-
lavo jį išsiųsti gydytis į Ameriką”.
Filmo verta istorija   

Lietuvoje leistas laikraštis 
„Trimitas” 1931 m. balandžio 9 d. 
rašė: Lietuvis nuvirto nuo sosto 
– Karalius Virkus kurį laiką šalį 
valdė išmintingai. Tačiau Haiti 
salų centralinė valdžia užpro-
testavusi ir pareikalavusi, kad 
Virkus atsisakytų nuo sosto kaip 
svetimšalis. JAV pasiūlymu F. 
Virkus - Faustinas II paliko sos-
tą ir išvyko į savo tėviškę darbo 
ieškoti. Faustinas Virkus gimęs ir 
augęs Amerikoje ir gražiai kalbė-
jo lietuviškai. O Estijos laikraštis 
„Lampaeval” 1929 m. gegužės 11 
d. paskelbė straipsnį apie Wirkų 
„Lebulate fantastiline karjaar” 
(Džentelmeno fantastinė karjera). 

Haičio okupacija baigėsi 1934 
metais. Pasirašius sutartį iš dalies 
reguliuoti Haičio finansinius reika-
lus, JAV ginkluotos pajėgos buvo 
atitrauktos.

Virkus su Taney Dudley 
parašė biografinę knygą 
„Baltasis Karalius iš La Go-
navės” („The White King of 
La Gonave”), išleistą Dou-
bleday Co. 1931 metais. 
Išversta į prancūzų kalbą, 
knyga buvo išleista ir Pary-
žiuje. Grįžęs į JAV lietuvis 
apsigyveno Brukline, dirbo 
akcijų pardavėju. Keliavo po 
Ameriką ir skaitė paskaitas 
apie savo nuotykius Haityje.

Netrukus Virkus Holi-
vude susitiko su prodiuse-
riu Sol Lesseriu ir ryžosi 
sukurti pseudo-dokumenti-
nį filmą „Voodoo”. 1932 m. 
Virkus grįžo į La Gonavę 
filmuoti vaizduojamų vūdū 
apeigų, dalyvaujant vieti-
niams. Etnografine prasme 
šis filmas mažai ko vertas, 
nes scenarijus neatitiko ti-

krovės ir Virkaus patirties. 35 mi-
nučių trukmės filme pavaizduo-
tos jaunų moterų krikšto apeigos 
upelyje. Iš plakato galima spėti, 
kad geltonplaukė balta moteris 
buvo pagrobta ir pririšta primity-
vių afrikiečių-haitiečių, šokančių 
aplink ją – tai tipiškas požiūris to 
meto Amerikoje. Filmo premjera 
įvyko „Cameo” teatre Niujorke. 
1933 m. kovo 27 d. „New York 
Times” apie filmą rašė: „kai „Vo-
odoo” vaizduoja La Gonavės sa-
los papročius ir gyvenimo būdą, 
filmas tikroviškas, nors techniškai 
ir netobulas turistinis kūrinys. Bet 
kai stengiamasi žiūrovą dirbtinai 
priblokšti siaubu, dramatizuo-
jant pagoniškus burtus ir ponas 
Virkus tampa didvyriu, išgelbė-
jančiu mergaitę nuo paaukojimo 
džiunglių dievams, jis tampa fik-
cija.”). Deja, šis filmas nėra išli-
kęs Hollywoodo archyvuose. Bet 
YouTube galima pamatyti trumpą 
Faustino Virkaus pasakojimą – 
„Haiti avant Duvalier, le Chemins 
de Memoire” (pradedant nuo 
15:30 min.).

1934 m. Virkus vedė ame-
rikietę Juliją Fuler, jie susilaukė 
sūnaus Faustino. II Pasaulinio 
karo metu JAV lietuvis vėl įsirašė 
į jūrų pėstininkų rezervą, vado-
vavo JAV aviacijos daliniui Čapel 
Hile, NC. Virkus bendradarbiavo 
jūrų pėstininkų spaudoje. 1938 
m. vasario mėn. „Liberty” žur-
nalas išspausdino jo straipsnį „If 
America Intervenes in Haiti”.

Faustinas E. Virkus, USMC, 

Karalius Faustinas II rankose laiko karūną, 1926 m. Knygos „Baltasis karalius iš La Gonavės” viršelis, 1931 m. 
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pakirstas vėžio, mirė 1945 m. 
spalio 8 d. Karo laivyno ligoninėje 
Niujorke. 1945 m. lapkričio 30 d. 
„Draugas” įdėjo nekrologą: „Mirė 
lietuvis, buvęs Haiti salos kara-
lius”. Virkus palaidotas Arlingtono 
kapinėse Virdžinijos valstijoje.

Keista, kad Faustino Virkaus 
kilmę savinasi ne tik lenkai (kaip 
gi be jų – VARPAS), bet ir estai. 
Lenkai klaidingai teigia, kad lie-
tuvis gimė Lenkijoje. Dar nuos-
tabiau, kad Virkaus knyga „The 
White King of La Gonave” yra 
išleista estų kalba, jos vertėjas ti-
kina, jog Virkus esąs estų kilmės.

Draugas, 2021 balandžio 27 d.
Straipsnį redagavo VARPAS

Šaltiniai:
1) Faustin Wirkus, Taney Dudley 
„The White King of La Gonave”, 
Doubleday Co. 1931. 
2) Kruzė, Jonas – „Lietuvis 
Faustinas Virkus, La Gonave 
salos karalius”. Lietuva, Brooklyn. 
1940 nr. 5
3) Rapšys, R. John –  
„Haiti: Tironų replėse, Amerikos 
marinų rankose, vūdū daktaro 
naguose”.
„Draugas”,  
2010 m. vasario 3 d.
5) Crumley, Beth L. –  
„From Breaker Boy to King”.  
Fortitudine, 2014 no.1.
6) „Trimitas” 1931 m. balandžio 
9 d.

Eilė prie mėsos
irdvasininkus, po komunistų atėjimo į valdžią iš šalies neišvykusius 
aristokratus ir jų palikuonis, taip pat stambius ir smulkius žemės sa-
vininkus, atsisakiusius stoti į kolchozus.

Priverstinio darbo lageris, kuris buvo įrengtas pačiame Prahos 
centre, dabartinio Letnos parko teritorijoje. Šio lagerio gyventojai 
kažkada statė didžiausią Europoje paminklą sovietų diktatoriui Jo-
sifui Stalinui. 

Paminklo J.Stalinui statybos Prahoje prasidėjo 1949 metų pa-
baigoje – prabėgus metams po to, kai į valdžią Čekoslovakijoje už-
grobė komunistų partija. Skulptūrinės kompozicijos priekyje stovėjo 
J.Stalinas, o už jo nugaros – sovietinės liaudies atstovai (darbinin-
kas, mokslininkas, kolchoznikė, raudonarmietis) ir Čekoslovakijos 
atstovai (darbininkas, valstietė, novatorius ir karys –  kaip tai primena 
Vilnių). Dvi stovylos simbolizavo konkrečius žmones: žurnalistą Julių 
Fučíką (bolševiką) ir selekcionierių Ivaną Mičiuriną. Paminklas buvo 
atidengtas 1955-aisiais, jau po J.Stalino mirties ir likus metams iki to, 
kai N.Chruščiovas Sovietų Sąjungos komunistų partijos XX suvažia-
vime perskaitė žymųjį pranešimą, nuvainikavusį Stalino kultą. Pra-
hos monumentą, vietos gyventojai buvo praminę „eilė prie mėsos“.

Prabėgus šešeriems metams po pranešimo paminklą nugriovė: 
kai jį sprogdino, aplink pastatė aukštas tvoras, kad niekas negalė-
tų įamžinti monumento sunaikinimo akimirkų, tačiau į dangų pakilę 
dūmų ir dulkių debesys buvo matomi iš įvairių Prahos vietų.

VARPAS pagal užsienio spaudą

1945 m. gegužę, Prahą užėmė Raudonoji armija. Jos remiami 
1948 m. Čekoslovakijoje į valdžią atsisėdo iš SSRS atvežti čekų, 
slovakų ir vietiniai  komunistai.

Pagal sovietų pavyzdį pradėti steigti priverstinio darbo lageriai, 
pavadinti pagalbiniais darbo batalionais. Taip Čekoslovakijoje daž-
niausiai vadinti statybų būriai, į kuriuos komunistinis režimas išsiųs-
davo „perauklėjimui“ politiškai nepatikimus studentus, profesorius 

Apie dramblį
Pasaulio mokslininkai nutarė 

suruošti konferenciją, kurios tikslas 
buvo studijuoti dramblį – vispusiškai, 
iš pagrindų. Mokslininkai konferenci-
jai ilgai ruošėsi. Vokietis į konferen-
ciją atsivežė penkių tomų veikalą: 
„Įvadas į dramblį“. Anglas atsigabeno 
storą knygą „Dramblys ir kolonijos“. 
Lenkas  pasiėmė kišeninę knygą 

„Lenkijos istorija ir dramblys“. Pran-
cūzas atsivežė ploną knygutę „Dram-
blys ir meilė“. Gi rusai mokslininkai 
pateikė tris brošiūras: „Dramblio 
klausimas Stalino raštuose“, „Mark-
sizmo tėvai apie dramblį“ ir „Sovietų 
sąjunga – dramblio tėvynė“. Bulgarai 
parodė dokumentinį filmą „Bulgarijos 
dramblys – geriausias SSRS dram-
blio draugas“.

P.S. Vakarų laisvojo pasaulio demokratai sutrukdė konferencijoje 
pristatyti monografiją „Sovietų sąjungos dramblio įvykdyti nusikalti-
mai lietuvių Tautai, kai SSRS užgrobė Lietuvą“, todėl konferencijos 
dalyviams lietuviai išplatino savo pogrindinėje spaustuvėje penkio-
mis kalbomis išleistą šį leidinį.                           Mindaugas Butrimas Rožinis dramblys E.Ožeškienės gatvės kieme Kaune

Apie eiles prie mėsos soclageryje ir juokelis apie dramblio konferenciją

Vūdū” filmo reklama.
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1940 m., Sovietų Sąjunga nuvertė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybes, privertė Latvijos ir Estijos prezidentus pasirašyti šių 
valstybių sovietizacijos-užgrobimo aktus. Lietuvos prezidentas 
sugebėjo išsprūsti iš rusų nagų. (Vistiek besibaigiant II Pasauli-
niui karui, 1944 m., SSRS teroristų buvo nužudytas JAV...).

Reaguodamas į šią agresiją tuometinis Junginių Amerikos 
Valstijų valstybės sekretorius Samneris Velesas (Sumner Wel-
les) liepos 23 d. pareiškė, kad JAV niekuomet nepripažins 
Baltijos šalių okupacijos ir aneksijos, Lietuva, Latvija ir Es-
tija turi būti laisvos ir nepriklausomos valstybės. Tai tapo 
JAV Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikos, kuria 
JAV smerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą agresiją bei prievartinį 
ir neteisėtą Lietuvos, Estijos ir Latvijos inkorporavimą į Sovie-
tų Sąjungą, vykdant Molotovo-Ribentropo suokalbį, pradžia.

Ištrauka iš 1940 m. liepos 23 d. Sumner Veleso deklaracijos:
„Šios vyriausybės politika visiems žinoma. Jungtinių 

Amerikos Valstijų žmonės nepalaiko grobuoniškų veiksmų 
pasitelkiant jėgą ar grasinimus. Amerikiečiai taip pat nepa-
laiko bet kokio vienos valstybės, kad ir galingos, kišimosi į 
kitos suverenios valstybės, kad ir silpnos, vidaus reikalus. 
<…> Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi šių savo princi-
pų, nes amerikiečiai yra įsitikinę, jog norint išlaikyti sveiko 
proto, teisingumo ir įstatymo viršenybę, kitais žodžiais ta-
riant, – patį modernios civilizacijos pagrindą – privaloma 
vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose tarp skirtingų 
valstybių.“                                  (3, 4  pastraipos – VARPAS)

2021 m. birželio 15 d. Kybartuose atidengta atminimo lenta skirta Prezi-
dento A.Smetonos paskutiniam prieglobsčiui Lietuvoje – Kybartuose.

Kaip rašo Antano Smetonos asmeninis sekretorius Aleksandras Merke-
lis monografijoje „Smetona“, Prezidentas birželio 15-ąją 16.45 val. paliko 
Kauną, kur pražūtingų įvykių staigiai užklupta Lietuvos Vyriausybė pasi-
davė ir priėmė SSRS ultimatumą. Prezidentas tam prieštaravo, ypač Rau-
donosios armijos klausimu. Deja, A.Smetona negalėjo vienašališkai įsakyti 
mūsų kariuomenei priešintis, nes tam reikėjo ir Ministro pirmininko, ir ka-
riuomenės vado pritarimo – tai buvo numatyta įstatyme ir Konstitucijoje. 
Kaip žinome, nei A.Merkys, nei V.Vitkauskas, nei ministrų kabineto dau-
guma, nei politinė opozicija su tuo nesutiko. Prezidentas, nenorėdamas, kad 
svetima Lietuvai jėga priverstų jį subolševikinti kraštą, nutarė palikti šalį. 
A.Smetona raštu pavedė save pavaduoti Ministrui pirmininkui A.Merkiui. 
Sprendimas išvykti, pasak įvykių liudininko A.Merkelio, Prezidentui buvo 
labai skaudus. Iš Geležinkelio stoties prezidentas su palyda pasuko į Ky-
bartų gimnaziją. Čia atvyko ir prezidento žmona iš Užugirio dvaro, Kraš-
to apsaugos ministras Kazys Musteikis ir Teisingumo ministras Antanas 
Tamošaitis su šeimomis. Su pastaraisiais ministrais Prezidentas svarstė ir 
simbolinį pasipriešinimą Raudonajai armijai. Anot A.Smetonos, tai Lietu-
vos neišgelbėtų, bet turėtų didelės reikšmės mūsų šaliai ateityje.  Preziden-
to pasitraukimas tapo teisine kliūtimi sklandžiai sovietizuoti Lietuvą, nes 
Rusijos gruobuonys tam tikslui buvo suplanavęs būtent A.Smetonos parašą.
Ant Kybartų „Rasos“ mokyklos sienos pakabintas atminimo ženklą, žymintis, kad šiame 
pastate prieš pasitraukdamas į Vakarus buvo apsistojęs pirmasis ir ketvirtasis Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona. Susirinkusieji sveikino atminimo ženklo gamybos bei 
pakabinimo darbais besirūpinusį V. Katkevičių ir Kybartų seniūną Romą Šunoką. 

Eglės Kviesulaitienės nuotr.

JAV valstybės sekretoriaus 
Samnerio Veleso deklaracija. 
1940 m. liepos 23-ioji 

Paskutinė prezidento Antano Smetonos 
stotelė Lietuvoje – 1940 m. birželio 15-oji

 JAV valstybės sekretoriaus Sumner Veleso deklaracijos faksimilė



12  

Mokėjęs mirti už savo Žodį (1)
(Vytauto Mačernio gimimo šimtosioms metinėms) 

gyvens kartu su saule ir dievais“. Žmo-
nės tą poeto išskirtumą pastebėjo. Kaip 
liudija mokslininkas Vytautas Kubilius, 
kalbėjęsis su poeto motina Elžbieta 
1971 metais,  ir su Vytauto broliais Alo-
yzu, Jonu, Juozu Šarnelėje, kai jų bro-
liui buvo 60 metų gimimo dienos minė-
jimas: „Kartais V.Mačernį   pagaudavo 
haliucinacijos, keisti sapnai vidury die-
nos... Haliucinacijos, matyt,  būdavo pa-
kanakamai  stiprios, jei nuo šitokių vi-
zijų prasidėjo ir kūrybinis gyvenimas“.          

  Kiekvienas naujas eilėraštis – nauja 
pakopa. Atrodo, lyg paskutinis, rašomas 
žodis, atsisveikinant.  Tame žodyje – 
„tobulajame rutuly“ – jis surado stipry-
bę, atramą ir išsigelbėjimą. Savo egzis-
tenzijos pateisinimą. Iššauktais žodžiais 
galėjo džiaugtis, galėjo šypsotis. Švytė-
ti. Turėjo tiek  maža – ir tiek daug.  Kaip 
liudija poeto bičiulis  Paulius Jurkus, 
tais 1938 metais V.Mačernis įvyko jo 
gyvenimo lūžis, kuris padarė iš links-
mo berniokėlio paniurėlį. Jis smarkiai 
susirgo.  Jo draugas P.Jurkus prisimena: 
„Liga jam davė pasinerti į didelę retros-
pekciją. Viena po kitos griūva ant jo 
negandos: artimųjų  ankstyvos mirtys, 
išsiskyrimai, ir – sklindanti, besiple-
čianti Nežinia. Kas lieka trapiai, greitai 
pažeidžiamai sielai, nakties tamsybėse 
reginčiai savo baigtį, persekiojmai krau-
pių sapnų ir nuojautų?“ 

Knygos „Regėjimų naktis“ autorius 
Tomas Sakalauskas įdėmiai rašo: „Jis 
patrakusiai ieško pastovumo, atramos. 
Jis kuria. Jis tikisi suvokti savo trumpa-
laikės egzistencijos prasmingumą. Poe-
tas kurdamas viliasi įprasminti   gyve-
nimo būdą – pergalėti savo likimą. Gal 
– tiksliau tariant – ne pergalėti, o regė-
jimų naktį, kūrybos akimirką, pakilti iš 
mikrokosmo tamsos į makrokosmoso 
praskaidrėjimą. Pasiekti pastovumo ir 
amžinybės sferas. Įtikėti savo poetine 
misija... Septynioms nelaimėms – sep-
tynias Vizijas. Jomis byloja, kad yra jis 
yra pasiųstas Didžiojo kosmoso atlikti 
dvasinę misiją. Jis atėjo pasakyti tiesą. 
Ištarti žodį – ir išlaisvinti energiją, kuri 
neprapuola. Eilėraštis – išvaduota dva-
sia, plevenanti virš materijos pasaulio.   

T.Sakalauskas knygos gale rašo: „Vy-
tautas paskutinę dieną rašė „Songs of 
Myself“ XV giesmę.  Ji viską pasako: 
poetas susitaikė. Jis galutinai įsitikino, 
kad skirtas tai žemei. Jo lemtis – čia 
likti, čia būti. Jis žino, kaip atsakyti į 
klausimą: būti ar rūpintis, kaip apginti 
gyvenimą? Eiti ir išsaugoti kūną ar likti 

Afredas 
Guščius  

Kai su 
l i t e r a t ū r o s 
kritikų kur-
so Maskvoje 
klausytojais, 
1972 metais 
rudenį teko 

nuvykti į Jasnaja Poliana (Tulos sritis), 
ir pamatyti didžiojo rusų klasiko Levo 
Tolstojaus gimtinę. Joje jis ir palaidotas 
– ąžuolų parke šalia vieno iš daugelio 
takelių netikėtai išvydau nedidelį že-
mės kauburėlį...  Ir kai pamačiau vos – 
ne – vos už parko taką aukštesnį žemės 
kauburėlį, akimirksniu patyriau sielos 
sukrėtimą, tai kepurė savaime nukrito 
nuo galvos... Didelis, ryškus menininko 
talentas nesubręsta bevaisėje „niekieno“ 
žemėje ir geografine, ir dvasine prasme. 
Tą mintį paliudija, kai 1994 metais išvy-
dau žymaus lietuvių poeto Vytauto Ma-
černio kapą, atėjo į galvą būtent Kūrėjo 
– Gamtos analogija: ir Levas Tolstojus 
buvo suaugęs su Jasnaja Poliana, ir Vy-
tautą Mačernį, gimusį 1921 metais, siejo 
toksai pat ryšys su Šarnele. (Beje, šis že-
maičių poetas, labai palankiai vertino di-
džiuosius rusų  rašytojus Levą Tolstojų ir 
Fiodorą Dostojevskį, jiedu paskatino iš-
mokti rusų kalbą, rašė apie juos straips-
nį, kuris yra įdėtas į knygą „Po ūkanotu 
nežinios ūku“). Šių kūrėjų pasaulėjau-
ta  ir pasaulėžiūra susiurbė savo kraš-
to, savo tautos gyvybinguosius syvus. 
Jaunojo V.Mačernio dvasinio brendimo 
greitis – fenomenalus. V. Mačernis per 
nepilnus 24 metus savo gyvenimo metus 
paliko talentingų kūrinių; o juk, galima 
įsivaizduoti, kiek jisai dar būtų sukūręs, 
jeigu būtų gyvenęs, kaip Vincas Myko-
laitis – Putinas,  kaip Bernardas Braz-
džionis, kaip Justinas Marcinkevičius?   

1994 metais pasirodė Tomo Saka-
lausko esė knyga „Regėjimo naktis“ 
(V.Mačernio gyvenimo ir kūrybos 
vizijos). Autorius savo veikale  rašo: 
„V.Mačernis gyveno 23 metus ir 133 
dienas. Horizontalioji laiko ašis bema-
tant nulūš. Jis skuba. Sparčiai keliauja į 
save. Jis keičiasi su kiekviena diena. Ro-
dos, į jo  vieno pragyventą valandą kito 
sutilptų dvi trys, o gal ir dar daugiau.  
Gal dėl to jis nepritampa prie bendra-
amžių, nesuranda jų tarpe artimų sielų. 
Jo amžininkams, sulaukusiems 15, 16, 
17 metų, tokie klausimai ne galvoj:  tik 
prasideda įsisukt jų gyvenimo ratas, jis 
dar tik rieda į pavasarį. Jie mano, kad 

ir išgelbėti dvasią? Jis apsisprendė, kas 
turi pergalėti: žmogus – poetą ar poetas 
žmogų? Jis rašo Viziją apie save. Švelnūs 
XV giesmės balsai gieda pabaigą, kuri 
nėra pražūva.  Kuri nėra prapultis. Tai – 
žodžiai iš „aukštųjų poezijos akimirkų“.

T.Sakalauskas aprašo visas septy-
nias vizijas, iki poeto netikėtos mirties 
nuo patrankos sviedinio skeveldros. Jis 
žuvo 1945 metų spalį. Plati knygos isto-
rija, daug iškiliausių vardų. Nuo Naujo-
jo Testamento, nuo tarptautinių klasikų 
iki lietuvių rašytojų ir filosofų.   

Vytautas buvo poetas, bet jį domi-
no filosofija. Skaitė vokiečio filosofą F. 
Nyčę, S.Kjirkegero, kitus egzistenialis-
tus, o filosofas V. Sezemanas tikėjosi iš 
jo rimto filosofo ateities. Kai 1946 me-
tais išleistas poeto Alfonso Nykos – Ni-
liūno poezijos knyga „Praradimo simfo-
nijos“ , tai jo knygos eilėraštis „Marche 
Funebre“ buvo skirtas V.Mačerniui. 
(Nyka – Niliūnas buvo pasitraukęs į Va-
karus, ir per laiškus sužinojo, kad žuvo  
V.Mačernis). To eilėraščio pabaigoje 
Nykas – Niliūnas  rašė:
Tik Tu liepsnosi tamsoje šalia galingų 
šviesos fontanų: Artur Rimbaud, 
Lautreament, John Keats, 
Kol sups Tave ironiškos būties 
lopšinėmis gimtoji žemė, 
Neramiai amžių valandai  paguldžiusi 
akis“.  

Ar gyvenamasis laikas buvo len-
gvesnis V.Mačerniui? 1940 metais oku-
puojama Nepriklausoma Lietuva, 1941 
metų birželio 14 dieną – pirmieji lietu-
vių trėmimai į Sibirą, birželio 22 –ji vo-
kiečių – rusų karo pradžia.  Kokie bai-
sūs dalykai prasidėjo. O nepamirškim 
ir asmeninių šeimos negandų. Pagal 
prigimtį Mačernis – vienas liūdniausių 
Lietuvos poetų,  tačiau pagal sąmonigu-
mą – vienas tvirčiausių.  
                  Pavargimas
Mokėkime gyventi ir dūžtančiose 
formose
Aš taip skubėjau jau visada kažkur, 
Bet kartą ... pavargau.  
Atrodė, lyg laimėjimui pasaulin
būsiu aš atėjęs.
Dar saulėn akys žvelgs ne kartą,
Tačiau ir ten jos ras dėmių...
Todėl norėtųsi visai  
Be  pėdsako išnykt, pražūt.
Aš nežinau, kodėl šiandien toks 
pavargimas
 Sukaustė protą ir jausmus.
Ak, būki dar, nors dūžtančiose formose,
Pasauli, man prasmingas ir gražus.  Nu
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 Eilėraštis „Pavargimas“ parašytas  
1942 metais liepos 6 dieną.  Kas padėjo 
V.Mačerniui  atlaikyti karo metu likimo 
išbandymus, nuvyti šalin pesimizmo 
šmėklą? Tikėjimas, krikščioniškasis hu-
manizmas, savaiminga žemaičių natūr-
filosofija. Didžiausiuose Mačernio kū-
rinių  vizijose, taip moteriai bei meilei 
skirtuose eilėraščiuose, šios savybės tie-
siog dvelkte dvelkia kiekviename pos-
me, įvaizdyje, pačiame kalbėjimo būde. 
Pamenate Kristaus žodžius apie tai, jog 
tiktai iš tokio kviečio grūdo prasikals 
nauja gyvybė, kuris patsai numirs (ap-
mirs), o po to duos vaisių? Ši evangelinė 
mintis tampa leitmotyvu daugeliui eilė-
raščių mirties tema. Kaip ir „Pavasario 
sonetų“ trečiasis eilėraštis, kuris nėra 
apie mirtį ar kito gedulingo ciklo. Šitaip 
poetas išgyvena gamtos prisikėlimą – 
kaip amžinojo ir „praeinančio pasaulio“ 
žavų, bet kaip pranykstančią viziją. 
Praeinančiame pasaulyje praeisiu,
Kasdien suduždamas, bet išdidus: 
Mylėdamas skurdžiosios žemės vaisių 
Ir moteris, ir saulę, ir sapnus. 
Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią,

Aš paragausiu, vynas ar svaigus,
Aš tik gėlių spalvom pasigėrėsiu,
Savin giliai įkvėpsiu jų kvapus;

Ir mylimos nerūpestingą veidą
Lengvai palietęs pirštais virpančiais,
Triukšmingai muzikai aplinkui aidint 

Ir atsiveikinęs mostu tik su svečiais,
Palikęs žiburius toliau jų šventei degti,
Išeisiu vienišas į amžinąją naktį.   

V. Mačernio talento didumas gali 
būti matuojamas ir jo požiūrio į mirtį, 
į amžinybę, į Dievą drąsa bei nuoširdu-
mu.  Savo simpatijai Bronei Vildžiūnai-
tei laiške V.Mačernis rašė: „Jeigu kas 
nors vertinga yra tiek šiapus, tiek ana-
pus, - tai  aukštosios akimirkos, kurių 
metu žmogus išsiskleidžia visatos pil-
natvėje. Tu klausi , kas yra gyvenimas, 
ir aš atsakau:  aukštosios akimirkos. Jos 
vienos padaro žmogaus gyvenimą tikrai 
vertingą“.  

Dar norėčiau pasiremti poeto, pu-
blicisto, redaktoriaus  Vaidoto Daunio 
straipsniu „Vytautas Mačernis ir jauno-
ji poezija“, kuris yra knygoje, išleistoje 
jau po poeto mirties 2003 m „Pastoviųjų 
vertybių versmė“. (Pats autorius netikė-
tai žuvo 1995 m. liepos 29 dieną, Vil-
niaus Vingio parko estradoje, nespėjęs 
laiku paleisti oro baliono krepšelio. Jam 
tada buvo trisdešimt septyneri metai). 
Gilios yra V.Daunio mintys apie šį že-
maičių poetą:  „Vytautas Mačernis, Ny-
kos – Nilūno apibūdinimu, yra greičiau 
konservatorius revoliucionierius, grįžęs 
link Mykolaičio - Putino, link tradicijos, 
iš kurios jis lukštenasi. Paradoksalu, kad  
pokario metais būtent Putino poezija 
liko savotiška Mačernio tradicijos tęsė-
ja... Man rūpi pasakyti, kad dabartinis 
jaunas žmogus, jeigu ir pajėgia nujausti 
komplikuotą V. Mačernio regėjimų er-
dvę, tai kartu su poetu pasakyti tokius 
itin paprastus žodžius( kuriuos tuojau 
pacituosiu) jam yra beveik neįmanoma. 
Tuo tarpu kaip tik šie žodžiai yra liudi-
ninkai , jog Mačernis – tai Didžiosios 
krizės poetas;  Didžiosios – todėl, kad ji 
yra pajėgi išskalauti štai tokius poezijos 
grynuolius:

Paniekinę džiaugsmus ir potroškius 
žemus,
Negrįžkime daugiau į nupuolimo vietą.
Staiga sulaikančia ranka palietus,
Tesaugo Viešpaties malonė mus,
Kai nuodėmių taurė pilna
Jau tapo žemėn išlieta...
Palaukim, kol šviesos ir meilės 
vandenais
Jis Pats malšinti troškulio ateis.

                                      „Malonė“
 Laiškai merginoms Danguolei Jac-

kevičiūtei, kuriai rašė eiliuotus laiškus 
(ji po ligos, būdama 16 metų ir šešių 
mėnesių, mirė), Bronei Vildžiūnaitei 
pilni meilės, skausmo, gailestingumo. 
Rašytoja Aldona Ruseckaitė, remda-
masi Vytauto Mačernio laiškais šioms 
merginoms,  2017 metais įdomų parašė 
romaną „Dūžtančios formos“. Knygos 
užsklandoje autorė rašo, kad Bronei 
Vildžiūnaitei 2016 gruodžio 1 d. sukako 
96 metai. Rašytoja paaiškina, kodėl ro-
mane vardas ir pavardė pakeisti: vietoje 
Bronės Vildžiūnaitės – į Sofiją Visval-
daitę. (Skaitytojai yra įvairūs; man būtų 
geriau, jeigu tos romano „ pavardinės 
operacijos“ nebūtų). 

V.Mačernis pažadėjo žmonėms pa-
skelbti gerą naujieną: „Aš atnešiu jums 
saulės patekėjimą“. T.Sakalauskas 
knygoje „Regėjimo naktis“ įdėjo tą 
alegorinę Viziją iš žurnalo „Ateitis“, 
išleistoje 1937/38. Nr. 3. To vaizdo cen-
trinė – Viešpaties – figūra. Į pasakoto-
jo klausimą: „Viešpatie, kodėl teikeisi 
aplankyt mane?“, Vytautas sulaukė at-
sakymo:  „Jis tik pažiūrėjo į mane ir 
tyliu patraukliu balsu pratarė: – Tu lau-
kei saulės, jos laukimą pakeitei miegu. 
Ir jūs visi taip darote. Šviesos laukiate 
miegodami. „Tegul ji ateina“, – sakote 
jūs. Bet budint Aš jūsų nemačiau, nors 
jūs skundžiatės ir verkiate, nesulaukę 
saulės. Bet saulė dažnai pro jus praei-
na, tik jūs nepastebite jos, nes niekada 
nebudite sargyboje. Jūs saugote gyvy-
bę, bet šviesos nesaugote. Jūs bijote 
tamsos, bet šviesos nelaukiate. – Staiga 
Jis nutilo, žiūrėdamas į tekančią saulę“.  

Nukelta į 2021 m. rugpjūčio VARPĄ.

Poetas Vytautas Mačernis.  
Lietuvos rašytojų są jungos arch. nuotrauka

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

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

At
ke

lta
 iš

 12
 p.

 ▲



14  

Už nuotraukas dėkojame:  
Jonui Česnavičiui, Gediminui Ruzgiui, Jonui Burokui, Zigfridui 
Jankauskui, Raimundui Kaminskui

Leistas politkalinių sovietų 
koncentracijos stovyklose

1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m.  – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
A t k u r t a s  1 9 9 6  m .  v a s a r i o  m ė n .  1 6  d .  V i l n i u j e
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)
Atsiskai tomoj i  sąskaita AB Bankas Swedbank, AB;
Sąskaita Nr.  LT62 7300 0100 0249 2325
Išleido ir spausdino BSPB spaustuvė, Vilnius. Tiražas 300 vnt. 

Aukos VARPUI    Už aukas „Varpui“ dėkojame: 

VARPAS

Patyręs dizaineris padėtų išleisti, sumaketuoti, suredaguoti ir 
piešiniais papuošti jūsų eilėraščius ar prisiminimus.  

Kreipkitės į VARPO redakciją  arba telefonu 8 673 54114

Šiame pastate Aleksote 1941 m. birželio sukilimo metu buvo įrengta pogrindinė LAF radijo stotis

„Išnykus ir atsisakius automobilių 
techninės apžiūros lipdukų klijavimo 
ant valstybinių numerių, šiuo metu tuš-
čią vietą (tarp raidžių ir skaičių) būtų 
galima tinkamai užpildyti Lietuvos Res-
publikos herbo – Vyčio – simbolika. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvos 
Respublikos automobilių valstybinių 
numerių raidės yra vienos didžiausių 
Europos Sąjungos šalyse, daugelyje jų 

Nesamonių čempionas
Mantas Adomėnas, Lietuvos Respublikos seimo narys leptelėjo netikėtą naujieną – kad „anglų kalba 100 kartų turtingesnė 

už lietuvių“, todėl ši turi aną vytis, kad reikia kalbėti be taisyklių, laisvai, moderniai, taip, kaip jaunimas dabar kalba… Mano mama, 
lietuvių kalbos mokytoja-ekspertė, kartą paklausė: Ar žinai, kiek lietuvių kalba turi žodžių? Ir atsakė – Apie 300 000.  o šiuolaikinė 
anglų kalba į jungusi daug kitų kalbų žodžių apie 600 000. O ar žinai, kad mano bendramokslis parašė daktaro disertaciją apie 
lietuvių žodžius reiškiančius ėjimą ir tokių žodžių su sinonimais yra apie 2000! Taigi M.A. gali vainikuotis nesamonių čempionu.

Dipl. dizaineris-dailininkas Gediminas Ruzgys

raidžių ir skaičių kombinacijos siekia 
7–8 simbolius, tuo metu pas mus – tik 6. 
Todėl Lietuvos Respublikos automobilių 
valstybiniuose numeriuose yra pakan-
kamai vietos, kurios užtektų tinkamai 
įterpti Vyčio ženklą“, – teigė Seimo na-
rys A. Kupčinskas.

Savo šalių simbolikos puoselėjimu 
ir viena efektyvesnių valstybės repre-
zentacijų, kai automobilio valstybinio 

numerio viduryje įterpiamas (valstybės 
arba regiono) herbas, jau yra pasirin-
kusios tokios Europos Sąjungos (ES) 
šalys kaip Slovakija, Kroatija, Slovė-
nija, Austrija ir Vokietija bei kitos ne 
ES šalys (Šveicarija ir t. t.). Tokiu būdu 
kiekvienas lietuvis keliaudamas la-
biau atstovautų savo šalį ir reklamuotų 
Lietuvą. Pasak Seimo nario, tai būtų 
puikus akcentas įspūdingai paminė-
jus Valstybės dieną visame pasaulyje 
ir artėjant Pasaulio lietuvių vienybės 
dienai.

VARPAS, iš Lietuvos spaudos

2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Lukiškių aikštės įstatymui,  
įtvirtinta, kad valstybės simbolį vaizduojantis monumentas Vytis kartu 
su įrengtu memorialu Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms atminti 
turės būti pagrindinis sostinėje esančios aikštės akcentas.

Vyčio ženklas ant automobilių valstybinių numerių 
Seimo narys Andrius Kupčinskas kreipėsi į vidaus reikalų ministrę 

Agnę Bilotaitę ir valstybės įmonę „Regitra“ dėl Valstybės herbo (Vyčio) 
ženklo įtvirtinimo gaminant automobilių valstybinius numerius.

Ar pildosi P. Urbšio žodžiai dėl Vyčio monumento Lukiškių aikštėje?

Buvęs Seimo narys Povilas Urbšys tei-
gė, kad Vilniaus savivaldybė vilkins įsta-
tymo dėl Lukiškių aikštės vykdymą. Na 
ir prasidėjo... Vilniaus savivaldybė pasiūlė 
iki 2022 m. kovo paskelbti ar surengti? nau-
jas kūrybines dirbtuves dėl Lukiškių aikš-
tės sutvarkymo ir zonavimo, o iki 2024 m. 
(kodėl ne iki 2023 m.?) surengti konkursą 
dėl monumento projekto! Kartu į tvarkymo 
projektą Savivaldybė pasiūlė įtraukti ir prie-
šais esantį skverą, kur šiuo metu stovi du 
paminklai sovietinės okupacijos aukoms, 
įrengti Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
Nežinomo kario-savanorio kapą (nors toks 
jau yra Kaune prie Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus), pastatyti požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę (kiek tai užtruktų?), Lie-
tuvos tūkstantmečio arką, sudaryti tarpins-
titucinę darbo grupę ir taip toliau...

Toliau: iki 2022 m. gegužės pa-
rengti gaires dėl Lukiškių aikštės tvar-
kymo. Įdomu, ką dar sugalvos Vyčio 
monumento priešininkai? 

Ir sugalvojo: Vilniaus miesto tary-
bos narys liberalas A.Lydeka pasiūlė 
panaikinti 2021 m. Seimo priimtą 
Lukiškių aikštės Vilniuje memoria-
linio statuso įstatymą. 

Primename kaip balsuota Seime 
dėl Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio 
statuso įstatymo. Už šį teisės aktą, kuris 
įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 1 d., balsavo 
78 Seimo nariai, prieš – 11, susilaikė  4 
Seimo nariai.  Prieš balsavo: Mantas 
Adomėnas, Aušrinė Armonaitė, Linas 
Balsys, Eugenijus Gentvilas, Simonas 
Gentvilas, Gabrielius Landsbergis, An-
drius Mazuronis, Algirdas Sysas, Ginta-

Vytis. Apie 1916 m. Iš VARPO archyvo
ras Steponavičius, Dovilė Šakalienė ir 
Gintaras Vaičekauskas. Įsiminkite šias 
pavardes, kai balsuosite rinkimuose į 
Lietuvos Respublikos Seimą!

Andrius Mizara

VARPAS skelbs  
„Nesamonių čempionus“,  

NE TĖVYNĖS LABUI  
darbuose pasižymėjusių 

asmenų pavardes.
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Prisiminimais dalijasi ir Ramunė Ambrozaitytė-Fry. ir E. Bradūnaitė-Aglinskienė Kalba Jūratė Kazickaitė. A.Vaškevičiaus nuotr.
.

Gintė Damušytė

Paminėtos trijų iškilių lietuvių gimimo sukaktys

Birželio 22-oji Tautos Sukilimo diena

Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo 80-metį Lukiškių aikštėje prie relikvijų rato 
pagerbė Lietuvos Laisvės Kovotojų, Atsargos karininkų, Lietuvos Šaulių są jungų nariai ir 
baikeriai, kurie nuo 2015 m. rengia žygį-paradą iš Kauno į Vilnių. Jono Česnavičiaus nuotr.

Minint Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo 80-metį Kaune prie buvusio Radiofono pastato, 
iš kurio 1941 m. birželio 23 d. skambėjo Leono Prapuolenio žodžiai, skelbiantys nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą. Raimundo Kaminsko nuotr.
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Birželio 22-oji Tautos Sukilimo diena

Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo 80-metį pagerbiantys Vilniuje Nepriklausomybės a. 
išsirikiavo baikeriai, kurie nuo 2015 m. rengia žygį-paradą iš Kauno į Vilnių. 

2021 06 23. Jono Česnavičiaus nuotr.

Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje Aukščiausiosios Tarybos - 
Atkuriamojo seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis 
ir LLKS Garbės pirmininkas 
Jonas Burokas. 2021 06 23. 
Jono Česnavičiaus nuotr.

Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje 
kalbą sako Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. 2021 06 23. 
Jono Česnavičiaus nuotr.

Vilniuje Nepriklausomybės 
aikštėje Lietuvos šauliai. 
2021 06 23. 
Jono Česnavičiaus nuotr.

Lietuvos 1941 m. briželio 22-28 d. sukilimo 80-metis. Sukilėlius pagerbė iš kairės:  
Laurynas Kasčiūnas, Kazys Starkevičius, Paulius Saudargas, Audronis Ažubalis, Arvydas Sekmokas, 
Valdas Rakutis. Vilnius, Nepriklausomybės aikštė. 2021 06 23. Jono Česnavičiaus nuotr.

19 baikerių nusipelniusių paminint  
Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. 

sukilimą buvo apdovanoti  ringrafais.


