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PRATARMĖ 

Sis dokumcnhĮ r inkinys - medžiaga apie l ietu v i ų f a
š is ttĮ organ izac ij ą, kuri buržuazi nėje Lietuvoje vadinosi 
.,Geležinio vi lko" (GV) , voldema ri ni nkų , o hitlerinės oku
pacijos meta is - Li etuv i ų naciona l istų partijos (LNP) ir 
Lietu\'Os l aisvės kovotojų sąjungos (LLKS) vardais. Be to, 
rnldema rininka i, nors okupacijos meta is ir buvo pakeitę 
savo organ izacijos pavadin imą, tebesivadino ir senuoju 
.. Geležinio v ilko" vardu, o jos naria i -,.vi lka is". Organi
zaci jos pavad in ima i kei tės i , tačiau jos ideologija liko se-
11 a. fašistinė, todėl dokumentų rinkinys pavadin tas jos pra
diniu - ,.Geleži nio vilko"- va rdu. 

Tautininkai ir kr ikšč ionys demokrata i, į vykdę 1926 m. 
Lictu\'Oje faš istinį perversmą, ėmė Lietuvą Yaldyti faš is 
tinės d i ktatūros pri emonėmis, nes j ie neturėjo platesnės 
soc i a l inės bazės . Juos te r ėmė stambioji buržuazij a, dvari
ninkai ir s tambiej i buožės. Vyriausybės socia li nė bazė dar 
lobiau susiaurėjo, ka i, va ldžios nepasida lij ę, ta utininkai 
su sm·o sąj ungininkais kr i kščionimis demokratais susirie
jo ir pastaruosius 1927 m. pradžioje iš valdžios paša lino. 
!\'ors tautin inka i ir šaukė, kad po faš istinio perversmo 
l<1 11la juos vieningai remiant i, kad prieštaravimai ta rp 
į,·ai r i LĮ v isuomenės sl uoksn i ų paša linti, tač iau tai buvo tik 
propaganda. Iš ti krųjų paaštrėjo ne tik klas inia i priešta
rnvima i tarp i šnaudotoj ų ir i š n audoj amųj ų , bet vyko smar
ldos rietenos dė l valdžios ir ta rp buržuazin ių pa rtij tĮ bei 
j ų vade i vų. 1927 m. pavasa rį ir an trojoje tų mettĮ pusėj e 
liaud ininka i ir socia ldemokra ta i organizavo pučus tauti-
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ninkam · nu\'er ti. Tokiomi pal pricmo11cm1. ir krikščio
nys dcmohrata i bandė payeržli iš lautini nktĮ va ldž i ą. 

Kad iysilaikytLĮ \'aidžioje. tautininkai grit'bėsi brulua
laus fašisti nio teroro ne tik prit'y rcyol iucinio judėjimo 
d,ilyYiu , bet ėmė tramdyti ir įYairitĮ pakraipt) buržuazines 
partijas, kurios šiauyė i priey tautininkų monopolinį kraš
to \'ald\'ma. Tuo tikslu 1927 m. rudenį tautininkai ir į s tei
gė „GČ!eži.nio dlko" organizaciją. Steigėja i į jų pr iver
barn ka rininkų. policijos tarnautojų ir kilt) \'aidžios apara 
to pa rei gūmĮ, buržuazijos, buožit) bei dvarininkt) kil mėc; 
, tudenlų. Suburtieji į GV organizaciją fa šistinėc; \'a idžios 
buvo apginkluoti durklais. pi loletais ir nel s1mkia isia is 
ginklais. G\' vadO\·ybė centre ir apskrit~ c;p tur<''jo opcra
t~ Yinius planu rernliuciniam judėjimui slopinti. 

Tautininkai nedrįso viešai parodyti tikro~ins GV pa
skirtie , todėl oficialiai jis bm·o įrcgi c;truotas Lup sporto 
organizacija, nors jam skirtieji užda\'in iai niPko beneir() 
su sportu neturėjo. Teroristinė G\. organiza1:ijos veikla 
bU\ o d siškai slapta. jos nariai ,.Yilkai" turL'J , prisiekti 
aklai v~ kdysią yadų įsak) mus ir neišduosią or;..tan1.tacijos 
p as lapčių. Cž priesaikos laužymą ,.Yilkams" buyo numa
t\ ta mirties bausmė. Tautininkai, steigdami G\', pamėg
džiojo tokias organizacijas, ka ip italtĮ fa~isltĮ juodrnarš-
1-initĮ, hitlerinitĮ fa š istų SA ir SS. Steigėjai hu\'O numalę, 
kad „Geležiniam vilkui" ateityje teks spręsti paslaro~ioms 
organ izac ijoms būdingus uždavinius. 

Tiesioginiai G\' steigėjai ir jo \·adoYai buvo iautin in
ktĮ lyderiai, ruo;ę ir įv~kdę fašistinį pcrver~m,i Licturnje. 
Tai Kauno miesto ir apskrities viršin inkas Kaz1s 1\\ alule
\icius, \ ienas tautininkų lyderių ir jtĮ valdžios ministras 
pirmininkas kunigas \ 'ladas J\\ironas, vienas tautinin ktĮ 
idPologas kunigas Izidorius Tamc,šailis . ,.Geleiinio vilko" 
">Ciu pa">i'>helbi: pats ,.tautos vada <;" , respublikos prezi
drnlas A. Smetona, o yadu A. Voldemaras , kuris buvo 
pasigllmię'> svarbiausius vabl, bi:<; _ap ara~o ministro 
pirmininl u Ulsienio rlikalų, linanstĮ 1r _kra_sto apsaugos 
ministrų postus ir puoselėjo viltį t_ap t1 ~~C!luv0s dikta 
t,,riumi. G\' <;tabo vir.;,ininku buvo arc.,us f as1 <;las Algirda „ 
~li1 <,orailis 

• 

Ta i, kad tauti n inkų , jų valdžios ir GV organizacijos 
vadeivos buvo tie palys asmenys, rodo, kokios re ikšmės 
GV organizacijai, kaip fašistinio režimo r amsči u i , skyrė 
valdanči oji Lietuvoje tuomet ta ulininktĮ partij a. 

Ypač smarkiai susikibo tautininkai su krikšč ionimi s 
demokratais, tautininkams suvaržius legaliąją k lerikalų 
\'ciklą. Pastarieji tada ėmė leisti ne lega li ą spaudą, kuni
gai iš saky kiLĮ piktai kritikavo tautininkus už veidmainiš
kumą, apgavikiškumą. Nelegalioje spaudoje jie paskelbė 
nemažai duomentĮ apie tai, kaip tautininkLĮ vadeivos tur• 
tėjo, apie jų įste i gtą GV organizaciją ir jos t ikslus. Vienas 
tokių kl erikalų alsišaukimtĮ, pasirašytas KAK (Kata liktĮ 
akcijos komiteto), spausdinamas šiame dokumenlLĮ rin
ki nyje (žr. dok. p. 36), atskleidžia dviejtĮ f ašis linitĮ par
tijtĮ rietenas dėl valdžios. 

Atkak lios peštynės dėl valdžios vyko ir tarp tautinin
ktĮ lyderių, kurie nebuvo vieningtĮ pažiūrų vidaus ir už
sienio politikos klausimais. Arš iaus ios jų buvo tarp A. Vol
demaro ir A. Smetonos. Jas iš dalies parodo rinkinyje 
spausdinamas pamfletas (žr. <lok. p. 26), paties A. Vol
demaro parašytas, 1929 m. A. Smetonai jį pašalinus iš 
\ yriausybės. ,,Geležinio vilko" vyriausiasis štabas jį nele
galiai atspausdino ir platino. Taip parašyti, kaip A. Vol
dunaras parašė ap ie savo id ėjos draugus smetonininkus, 
tegalėjo labai įš ird~s ir gerai juos pažįstąs žmogus. Nors 
i;- nekultūringo leksikono bei stiliaus, rašinys įdomus tuo, 
kad parodo tautininktĮ nus ikaltimus, apiplėš i a nt mūs11 
l iaudį, tautininktĮ va dtĮ turtėjimo būdus ir tarpusavio rie
tenas. 

„Vilkai" ne tik atliko tautininktĮ jiems surež isuotą 

\'aidmenį, bet ir įs ivėl ė į lyder itĮ rietenas, kurios ėjo dau
giau kaip i š ti są dešimtmetį. 

Abu tautininkų lyderiai - A. Smetona ir A. Voldema
ras - norėjo vienvaldiškai vadovauti t a ut ininkų partijai ir 
jos pastatytai vyriausybei. A. Voldemaras buvo itališkojo, 
o vėliau hitlerinio fa š izmo ša lies va ldymo metodtĮ ša li
ninkas. Ji s norėjo li kv iduoti visus bu ržuazinės demokrati
j0s li kučius ir buvo priešingas kompromisams su kitomis 
hu rž11azinėmis pmlijornis. Užsienio politikos klausimais 
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G\ Yadas pasisakė už glaudžius a11tykius u hitlerinin
kais. kurie tuo metu nržėsi į v a ldž ią Vokietijoje, buvo 
pasiruošęs jiems daryti pažeidžianči ų Lictm·os SUYerenu
mą politinių nuolaidų , kad su jtĮ pagalba sustiprintų f a
sistinę ir sa\'O asmeninę diktatū rą Lietuvoje. 

A. metona taip pat pamėgdžiojo ir ila l iškąjį, ir hitle
rinį fašizmą. tačiau d ėjosi ku ri ą savąjį, tauti škąjį, f aš iz
mą. Palyginus su A. Voldemaru. jis buvo nuosa ikesnis 
fašistas ir fašistinės di ktatūros Lietuvoje re i škėjas. 
A. Smetona paliko ka i kuriuos bu ržuazinės demokrat ij os 
atributus, bent jų li ku čius, naudingus lie tuyiškajam f ašiz
mui. Dėl to jis buvo remiamas ir nelie luvitĮ s tambiosios 
buržuazijos sluoksnių. Po fa yislin io perversmo smetoninin
ka i kurį laiką leido veikti ir kitoms bu ržuazinėms parti
joms, buvusioms jiems opozicijoje. Vėli au, jas uždarius, jtĮ 
spaudos organai buYo palikti , o ta i re i škė, jog krikščionit! 
demokratų, li audininkų, socialdemokra tų partijų veikla ne 
\'isa i buvo uždrausta, tik suvaržyta. Užsien io politikos 
klausimais smetonininkai daugiau orientavosi į Anglij ,Į 
bei Prancūz ij ą, bandė išnaudoti didž i ųjq valstybių prieš
taraYimus savo užsienio ir vidaus politikos reika lams. 
A. Smetonos klika buvo didelė sus itarimo su ponų Len
kija šal ininkė. Toks susi ta ikymas su Lenkija j ai buvo rei
kal ingas kova i prieš reYoliucinį judėjimą Lietuvoje. Be to, 
srnetonininkus vertė taikintis su Lenkija prancūztĮ ir ang
lų imperialistai, lipdę blokus prieš TarybtĮ Sąjungą. Ta
čiau li e tuvių liaudis buvo prieš iška Lenkij os užmojams 
Lietuvą paversti savo ko lonij a ir įtra ukti j ą į imperialis tti 
ru oštą karą prieš Tarybų Sąjungą. Bet 1939- 1940 meta is. 
ka i buržuazinei santvarkai Lietuvoje grėsė mirtinas p11-
vojus, ir A. Smetona dėjo pastangų sus itar ti su hitlerine 
Vokietija, atiduoti Lietuvą į jos globą. 

Ilga iniui A. Smetonos ir A. Voldemaro sa ntyk iai pasi
da rė tokie įtempti , jog abu neišsiteko vienoje partijoj e ir 
vienoje valdžioje. Kuris nors iš jų turėj o pasitraukli . 
A. Voldemaro svarbiausias ramstis kovoje su smeloninin
ka is ~uvo G_V. Su )a~e . vb~v~s itĮ _ ka rininktĮ pa ga lba jis 
ga l~OJO 1:e ti~ ~a_ldz1o~e 1ssd_a1kyl1, bel ir išstumti iš jos 
Ya rzovą Į faš1sl1111 us d1klalorius A. Sme lon ,Į . A. Voldc-

a 

l 

l 
lllaro įtaka GV organizacijai buvo tokia didelė, jog „vil 
ka i" buvo praminti voldemarininkais. Tokios įtakos jis 
įgavo, žadėdamas atiduoti .,vilkams" svarbiausius va lsty
bės postus, i šs tctm ęs iš jtJ senuosius pareigūnus, kur i ų 
dalis nebuvo reikiami faš istai bei tinkami jų idėjoms įgy
,·endinti žmonės. 

Tačiau varžybas dė l va ldžios laimėjo smetonininkai , 
turėj ę p l a tesnę soci a linę bazę ir nuta i kę s avo priešui iš 
va ldžios išguiti tinka mą momentą. A. Voldemarui tarny
bos reika lais išvykus į užs ienį , iš jo vienu mostu buvo 
atimti v is i ministrų portfeli ai, ir jis buvo vis iškai išstum
tas iš vyriausybės. 

GV vadovybė šokosi savo vado ginti , re ikalavo, kad 
prezidentas grąžinhĮ jį į vy ri a usybę, į jos vadovus. 
A. Smetona su savo šalininkais pakeitė GV vadovybę, kad 
su jos pagalba paveržhĮ iš A. Voldemaro visą GV orga
nizaciją arba bent j ą neutralizuotų. Tai padaryti buvo pa
vesta naujam GV štabo virš ininkui, vidaus re ikalų vice
minis tru i B. Stenceliui. Tačiau nauja i vadovybei „Gele
žinio v ilko" susmetoninti nepasisekė. Tautininkų vade i v ų 
yaržymasis dėl GV organizacijos tik didino , ,v i lkų" poli
tinį svorį, sudarė jiems įspūdž io, jog jie gali vaidinti 
sprendžiamą vaidmenį tautininkų vadtĮ nesutarimuose. 
Dauguma jų liko iš tikimi A. Voldemarui ir kl ausė tik se
nos, formaliai smetonininkų tepaša lintos vadovybės. GV 
l;i po savarankiška, nuo tautininkų nepriklausoma organ i
zacija. Nepasisekus pajungti GV organizacijos, smeton i
ninkai j ą uždarė, bet ir ši priemonė nesustabdė „v ilkų" 
veiklos. Kelis kartus jie bandė sukelti pučus. Tik 1930 m. 
jLJ buvo organizuoti bene trys puča i ir įvykdytas pasikės i 
nimas prieš krimina linės policijos direktori tĮ pulk ininką 
S. Rusteiką. 

Stambesnį pučą „vilka i" sukėlė 1934 m. birželio 7 el . 
Jie buvo užėmę net svarbias s trateginiu poži[1riu įstaigas. 
T;i čiau pučas nepavyko . .,Vilkai" patikėjo A. Smetonos 
f1p gaulingais pažadais, kad vyriausybė bHsianti pertvar
kyta ir į ją įs ileistas A. Voldemaras. ,,V ilkų" vadovai su
s t abdė tolesnius puč istinius veiksmus, tačiau A. Smetona 
nė nemanė vykdyti duoltJ pažacit/, o pučo vadovus įsakė 
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suimli. Pučui YadoYa\"o kariuomenės generalinio štabo 
Yiršininkas generola P. Kubiliūnas. tu rėjęs gl audž ių rv
v ių su hitlerinė \ ·okietijos halgyba, su kurios žinia ·ir 
pučas buYo paruoštas bei yykdytas. 

Tautininkai ėmėsi prieš į is i autėjusius ,silkus" repre
sijų . bet jos burn vyelnios, tė\·i ' kos . nors tardymo orga nų 
buyo įrodyta . kad ,.Geležinio \'i lko" nelegalioji vadovybė 
ne \·aikiškais darbais užsiėmė. kai ji skatino ,.vilkus" žu
dyti \·aidžios p areigūn us. trukdžiusius jai įgyvendinti sa
\'O siekius. AktyYesniej i .,Yilkai'' bu\'o ištrem ti į savo 
kilimo Yietas administracine tYarka ir keli nubaust i ka
lėti. Tačiau jie nei laai bu\·o i štrėmime ir kalinami. Pre
zidenta - .. Yilkų" šefas - jų pas iga i lėjo ir bausmes jiems 
dovanojo. 

Kaip matyti iš ske lbiamų ya l stybės saugumo polici ja-:; 
dokumentų (žr. dok. p. 54) , yoldemarininkai ir po to telkė 
sm·o ša lininkus įYairioms a\·a ntiūroms. l:ad priverstų tau
tin~~kus ~ - Vo!demarą pastatyti Y)Tiausybės priešakyje. 
Tac1au meko n mtesnio jie nepajėgė SL:ruošti, nes pučai 
bLi\"O organizuojami nedidelės .,d lkl!" grupės. neturėju s ios 
Y isuomenės pritarimo. Kepayyko jiems s,wo aYantiūroms 
panaudoti nlstiečių streiko 1935 m. Nesėkmių veikiami 
,.vilkai" 1936- 1938 metų laikotarpiu supasyvėjo , ėmė 
krikti. 

Jų Yeikla pagyYėjo 1938 m. pabaigoje ir 1939 m. pra 
džioje, kai hitlerinė Vokietija, besiruošdama užgrobti Klai
pėdos kraštą, pareika laYo iš tautin inkų vy ri a usybės, kad 
ji l e i stų laisva i \'eikti h i tlerinėms organizacijoms ir f ašis
tinės Vokietij os ša lin inkams Lietuvoje. Tautininkai pa
tenkino tuos reikalavimus: Kla ipėdos krašte panaikino 
va ls tybės saugumo policiją. pana ikino cenzūrą ir kilus 
su\·aržymus, trukdžiusius hitl erininkLĮ Yeiklą. Tomis lais
vėmis pasinaudojo ir voldemarininkai. Klaipėdoj e 1938 mc
ltĮ gale A. Sliesoraitis įs teigė Lietuv ių aktyvistų sąjungą, 
kurioje veikli ai dalyvavo vals tiečių li audininkų vadeivos 
ir kr i kšč ionys demokratai. Sąjungai vadovavo voldema ri
ninka i, kurie su krikšč ionių demokr a tų ir li audininkų pa
galba tikėjosi priversli tautin inkus sudaryti koa licinę vy
ri ausybę, į kurią įeitų ir A. Voldemaras. Vėl i au voldema-
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rininkai turėjo vil ties toje vyriausybėj e vieni įs iviešpa
tauti. 

LietuviLĮ aktyvist tĮ s ąjunga pakriko 1939 metais, hit
ler inei Vokietijai pagrobus Klaipėdos kra štą, tautininkams 
į s il eidu s į vyriausyb~ krikšč ion ių demokratų ir li audinin
klĮ. Voldemarininkai vieša i liovėsi veikę, nes liaudis buvo 
jais, ka ip hitlerininktĮ agenta is, didžiai pasipiktinusi, bet 
slaptai j ie dar glaudžiau ėmė bendradarb iauti su nacis 
tais, tapdami j ų penktąj a kolona. 

Jie susirišo su hitlerine žvalgyba ir kitomis Vokietijos 
į st aigomis , iš kuritĮ pr a šė pini gų, ginklų ir ki tokitJ karo 
reikmemĮ pučams bei žydtĮ pogromams Lietuvoje ruošti. 
Ta r ptautinės pol itikos sumetimais hitlcrin inkai karo reik
menų bei karo technikos voldemarininkams nedavė, ta
či au sistem ingai juos šelpė pinigais. Skelbiamas hitlerinės 
Vokietijos užsienio reika l ų minister ijos memorandumas 
(žr. dok. p. 52) parodo, kad hitlerininkai, susidėju s pa
lankiai polit inei s ituacijai, būtų davę voldemarininkams ir 
didesnės paramos. Savaime suprantama, kad trečia s is 

reichas ne veltu i juos rėmė. 
Hitlerinei Vokietijai užpuolus Lenk ij ą, voldemarin in

kai iš ka il io nėrės i, kad tautininkai priimhĮ h i tlerinės Vo
kietij os pas i ū lymą. gautą per K. Skir pą, sen ą hitleri ninktĮ 
agentą ir bu ržuazinės Lietuvos pasiunt inį Berlyne, kartu 
pult i Lenkij ą. Iki pat kapitalistinės santvarkos Lietuvoje 
nuvertimo voldemarininka i ruošė pučus, norėdami pasi
grobti va ld ži ą, sudaryt i vyriausybę. kuri ryžtingiau už 
smetonininkus p rašyttĮ hitlerini nkLĮ pagalbos kovai prieš 
revoliuci nį judėj imą Lietuvoje, h i tlerinės globos Lietuvai. 
Tada dar labiau i š ryškėj o jie kaip hit lerinė penktoji ko
lcllla. Tai patvirtina ri nkinyje į dėt i pačiLĮ Y oldcmarininkų 
dokumenta i, pagam inti „v ilktĮ" ir jtĮ vadovybės hitler inės 

ok upacijos metais. 
Steigdami savo naujo pavadin imo orga nizaciją - Lie

lu v i tĮ naciona l i slLĮ partiją (LNP). ,,v ilkai" atv irai rašė 

anketose ir autobiogrnf ijose, jog j ie yra h itlerinės Vokie
tij os šalininkai, šni pi nėj ę ir kilai p dirbę jos naudai. LN P 
vadovybė, skirdama savo narius įva irioms pareigoms 
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okupacinės va ldžios aparate, \'crlino juos p;1ga l 11uopcl
nus hitlerinei Vokietij ai. 

LNP genera linis sekretorius Z. Blynas s,ivo dienoraš
tyje, kurio dalis spausdinama rinkinyje, atvira i pasakoja 
apie „v i lktį" santykius su hitlcrininkais, apie jLĮ partijos 
s teigėjų ir vadov11 talkinim~ okupantams. Pasak Z. Blyno, 
tokie LNP vadovai, kaip P. Meškausbs-Gcrman tas, 
J . Pyragius, B. Aušrotas, V. Reivytis, S. Kviccinslrns, 
V. Stancvi či us, P. Požėla , l. Taunys ir kili, buvo gestapo 
agentai. Kaip rašo dienorašč io autor ius, ne tik paski r i 
L P na_ri ai bei ,·adovai bu\'o hit lerinės žvalgybos agen ta i, 
bet ir visa partija buvo neoficialus geslapo filia las, kurio 
\'e ikl ,J dirigavo ir jo nel \'adovybę skyrė g<'slapas per sa 
\ 'O Yaldininką Kurmies (Kurmį). 

Užsienyje gyveną L 1P \'adei,·os daba r vaizduoja sa
vo t a lkinimą hitlerininkams kaip pastangas atkurti bur
ž uaz inę Lietuvos valstybę. tačiau dokumenta i parodo ką 
kitą. Z. Blynas cituoja J . Virbalio, Viln iaus apygardos 
LNP vado. lai šką, iš kurio ma tyti, lrn d voldemarininkai 
ats iža dėj o net buržuazinio nacionalizmo ir virto aida is 
hitlerinio ras izmo sekėja i s. Tokias pat mintis vieša i spau
doje okupacijos meta is reiškė ir I. Taunys. Taip ga l\'O· 
jusių ir viešai tai pasakiusių LNP e i lėse buvo ir daugia u. 

1et tie, kurie norėjo atkurti buržuazinę Lietuve}, nea py
kantos li audžiai vedini, nuėjo besąlygiškai hitlerininka ms 
tarnauti . .. Vilkų" \'adas generolas P. l(ubili[mas skundės i 

okupacinės \'aidžios ga l\'ai Rentclnui, jog jis nukentėj ęs 
nuo bolšev i kų ne kaip buržuazinis nacional istas, o ka ip 
rnkieči ų simpatikas už germanizm ą. 

Z. Blynas. nesupratęs tikrųjų hitl crininkų ketinimų lic
luv i tĮ tautos atžvilgiu, naivia i tikėjo, kad okupantus ga
lima įti kinti. jog jiems naudos bus daugiau, leidus Lie
tuvą ,·a ldyti buržuaziniams nacionalistams, tik pastarie
siems reikia energingiau veikli ta kryptimi. J is skatino 
savo partijos bendrus nors deklaratyv iai prašyti okupant11 
už te iktą jiems paga lbą bent pažado po karo duoti Lie
tuva i savarankiškos valstybės te is iLĮ. Tač i a u jo partijos 
\'adcirns buvo besą lyginio bendradarbiavimo su okupan
tais ša lininkai. Tq kiginį patvi rtina kad ir Z. Glynas savll 
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1941 111 . gruodžio 2 d. di enora šč i o užraša is. Jis pasakoja, 
1',tip LNP vadeivos, pa tyrę hille rininkLĮ ketinimus likvi
duoti jtĮ partiją , per P. Kubil iū n ą įteikė jiems vergiškus 
bendradarbiav imo su okupantais siūlymu s, ats ižadėdami 
politinės, tenkindamiesi vien ku ltnrine veikl a krašte ir dar 
ka rtą pas i ža dėdam i bendromis jėgom is kovoti prieš komu
nizm ą, dirbti „naujosios" Europos atstatyme. 

Nors ir buvo smulk iai informuotas apie masiškas žmo
nių žudynes , Z. Blynas dienoraštyje rašo apie tai gana 
šykščia i. Ji s net piktinasi žudynėm is, ypač kai svarbiau
s ios jų buvo baigtos, tač ia u nenutraukia ryš i ų su j tĮ vyk
dymo dalyv iais - LNP vadovais. Rašydamas apie skcr
dynes Rokiškyje, jis pr i s ipažįsta, kad prisidėjęs prie jL! 
organizavimo, duodamas apskrities virš ininku i patarimus, 
kai p jas reikėttĮ , vengiant viešumos, vykdyti. Z. Blyno mi
nimi policiniLĮ bata lionų organizatoriai bei vadai, mas iš
kai žudžiusieji žmones, tai vis LNP nariai, seni „vilkai" 
bei idėji ška i jiems artimi žmonės. Su žudikais LNP va
dovybė, ka ip ir pats dienoraščio autorius, pa l a ikė drau
giškus, organizacinius ryš ius, dalyvavo su ja is pobūviuo
se ka rtu su hitl erininkais. Paga liau autorius iki pat hit
l erini nkų išvijimo iš Lietuvos tarnavo jtĮ įstaigose. 

Z. Blynas papasakoja, kaip „vilkai" pešėsi su klerika
la is dėl v ietų okupaciniame va ldžios apar ate, dėl vado
vavimo policin iams batalionams, kurie hit lerininkų buvo 
panaudojami masiška i žudyti tarybiniams žmonėms Lie
tuvoje ir už jos ribiĮ, persekioti pasipriešinimo okupan
tams dalyv ius , ir ka ip jie klerikalus i šstūmė iš tų batalio
nų vadovybės . 

LNP buvo reakcingiausia buržuaziniLĮ naciona l is tų or
ganizacija, kuria i pr ik l ausė seniej i „vilkai" ir naujai jų 
užverbuoti uolf1s okupanhĮ talkininkai. Nemaža klerikalų 
su prelatu M. Krupavičiumi priešakyje perėjo pas „vil
kus", į stoj o į LNP ir LLKS. LNP turėjo „Geležinio vilko" 
sky ritĮ, kuris turėj o steigti ir vadovauti smogikų dali 
niams. Kelis tokius dalinius bei ba talionus voldemarinin
ka i ir į s te i gė, t ik hitlerininkai, paėmę juos į savo vadovy
bę, pavadino policiniais batalionais ir panaudojo nusikal
timams prieš žmoniškumą. 
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\ \riausiasis ,,vilkt( rndeiva P. Kub iliCmas okupanttĮ 
buyo paskirtas okupacinės yaldžios pirmuoju generaliniu 
tarėju. Jis su gestapu ir L 1P įs teigė ir ją fina nsavo. To
kia organizacija, kaip L P, okupantams buvo reikalinga 
nusikalstamiems darbams, už kuriuos jie norėj o suversli 
atsakomybe buržuaziniams nacionalistams, atl ikti, suda
r, ti įspūdf, jog jie pačių lietuvių padaryti . Hi tlerinin
kai Li P panaudojo ir prieš kitas bu ržuazinitĮ nacionalis
tų sroves. uolumo okupantams mokyti. L!\!P išva ikė va
dinamąją Lietuvit! akty\'ishĮ fronto (L\F) \'yriausybę, kuri 
buvo klerikalų \·adovaujama, uždarė jtĮ f:tabą ir jo padali
nius. Kai .,vilkai" okupantams reikalingą darbą atliko, 
jų organizacija - LNP - jie i švaikė . 

Tačiau „Yilkai" liko hitlerininkų nuolankiaus i t arnai. 
Okupantams uždarius L 1P , jie skirstydamiesi giedojo Vo
kietijos ir nacių - Horsto Veselio - himnus. Z. Blynas 
,.\'ilkų" išvaikymo komediją dienora;tyje aprašo ta ip, jog 
ryškiai matyti jų pasiryžimas ir toliau oku1wnlams tar
nauti. Tai patvirtina ir tolesnė jų veikla. 

Dirbdami okupacinės valdžios aparate, jie grobė kraš
to resursus, gabeno darbininkus karo prnmonės darbams 
į Vokietiją , vadovavo policiniams batalionams ir ki tais 
būdais okupantus rėmė. 

Tiesa. dalis „vilkų" 1942 m. gale įsteigė nelegalią Lie
tuvos l a isvės koYotojų sąjungą (LLKS), kuri smark iai 
reklamavosi kovosianti prieš okupantus. Tačiau jos nele
ga lumas ir kova su hitlerininkais buvo lik tariami. Užta t 
ir gestapas, turėdamas tikslių žinių apie LLKS vei klą, 
jos nelietė. J i nebuvo okupantų priešas, dargi naudinga 
jiems buvo, nes atitraukė nuo pasipriešinimo okupantams 
judėjimo da l į žmonitĮ, klaidindama juos. Ji bandė ir liau
dies mases paveikti, kad jos atsisakytų kovos prieš hit
lerininkus. LLKS per spaudą šaukė savo šalininkus nekel
ti ginklo prieš hitlerininkus, varė aršią propagandą prieš 
taryb inę santvarką , mobilizavo savo ša lininkus kova i prieš 
j ą. Tik 1943 metų pradžioje hitler ininkai, kai jiems nepa
s isekė mobilizacija į SS legionus, suėmė ir i štrėmė į Stut
hofo stovykl ą tris savo gėneralinius tarėjus - P. Meš
kauską-Germantą , S. Puo<lžitĮ , J . Naraką - senus „vilkus'· 

ir gestapo agentus. ~e~ ta! buvo padaryvta t~i~ _sume_li
mais, kad kiti „vilkai" Ir kitų srovių burzuaz1rna1 nacio
na listai uoli au tarnautų okupantams. Sios represijos pa
veikė buržuazinius nacionalistus. Tų pačitĮ metų balan
džio 5 d. buvo sušaukta vadinamoj i konferencija , kurios 
metu buržuazinių nacionalistLĮ vadeivos prisiekinėjo viso
keriopai remsi ą okupantus. 

1944 metais, kai frontas artėjo prie Lietuvos s ienų ir 
hitlerinės Vokietijos žlugimas buvo visiškai aiškus, volde
marininkai su kitais buržuaziniais nacionalistais nutarė 
susir išti su amerik iečia is ir anglais ir tuo reika lu pasiuntė 
į Švedij ą Al girdą Vokietaitį, kuris ir atliko tą uždavinį. 
Hitlerininka i, patyrę apie savo tal kininkų ryšius su jiems 
svetimomis valstybėmis, suėmė kai kuriuos LLK.S vadei
vas. Tač i au, rišdamiesi su anglais ir amerik iečiais, ,,vil
kai" nenutraukė gerų santyki tĮ ir su hitlerininkais, ku
riems jie talkino iki pat nacistinės Vokietijos žlugimo. Jie 
kartu su hitlerininkais, pastariesiems bėgant iš Lietuvos , 
organizavo kovai prieš Tarybų valdži ą ginkluotus bur
žuazinių nac ionalistLĮ būrius , kurie vykdė teroro ir diver
sijos aktus, šnipinėjo Tarybų Lietuvoje hitlerinės žvalgy
bos naudai. 

Ignas Vylius-Vel av ičius buvo suimtas, einant iš Vo
kietijos į Lietuvą. Tardomas jis papasakojo apie sav~, 
LNP ir LLKS veiklą gana teisingai, nors dalį savo Ir 
,,v ilkų" nusikaltimų bandė nuslėpti bei sušvelninti, pa
va izduodamas LNP kaip kone demokratišką organizacij ą. 

Jis parodė ir tikruosius, s lėp tus nuo liaud ies, buržuazi
nitĮ nacionalistų santykius su okupantais. 

Ir kitų srovitĮ buržuazin i tĮ nac iona listų vadeivos per 
visą okupacijos metą ne tik talkino hitlerininkams, be~ 
ir pagelbėj o vejamiems iš Lietuvos okupantams verbuoti 
žmones į hitlerines žva lgybos-diversijos mokyklas, kurio
se buvo ruošiami šnipai, teroristai, diversanta i, ginlduotLĮ 
gaujų organizatoriai ir siunčiami į Lietuvą dirbti hit leri
ninktĮ naudai. LLKS vadeivos J. Jurkūnas ir l. Vylius-Ve
lav ičius, okupacijos metais bandytos atgaivinti šaulitĮ są
jungos vadovai - pulkininkas M. Naujokas, Petruškevi
čius, Martinkus ir kiti - bendradarbiavo su jų žvalgyba, 
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buvo šnipinėjimo- divers ijos mokyklų instruktoriai, HiUeri
ninkai nė nemanė jLĮ persekioti bei ncµatikėti jiems df! rbo 
tokiose slaptose žva lgybos įs ta i gose. Paskutinėmis hitleri 
ninkų viešpatavimo dienom is Kaltinėnuose vistĮ rūšitĮ bur . 
žuazini ų naci ona lis ttĮ vadeivos tarėsi su SS a tstovu 
mj r. J. Geruliu, ka ip įtraukti kuo daugiau l ietuvių į kovą 
prieš Tarybų va l dž i ą, į ta lkinimą hitlerininkams, o apie 
kovą su okupantais jie nė negalvojo. Jiems tų sumanymtĮ 
nepasisekė įgyvendinti tik todėl, kad Lietuvos li audis bu
\"O prieš okupantus griežtai nus is tačius i. 

is dokumenlLĮ rinkinys pla čia i parodo vieną buržu azi-
11iLĮ nacionalistų srovę - kraštutinius faš is tus, voldemari
ninkus ka ip uolius hitlerininkų talkininkus, tač iau rinki
nyje skelbiamuose dokumentuose ats ispindi ir kitų srovių 
buržuazinių naciona lis tų a ntiliaudinė , nusikaltė li ška 
veikla. 

„Vilkų" konkurentai, lenktyniavus ieji su jais įs iteikiant 
okupantams, buvo krikšč ionys demokrata i, kurie ne mn 
žiau už „vilkus" nusikalto mi1sų liaudžia i, remdami to
kius mūsų tautos priešus, kaip hiilerininka i, užs imojusius 
išnaikinti v isą mūsų tautą . Kler i kalų buvo daugiau, negu 
,,vilkų", ir jie turėjo didesnį už pastaruosius politinio dar
bo patyrimą. Klerika lai tad ir buvo kartu su reakcingai
siais liaudininkų vadais užėmę okupacijos pradžioje svar
biausius postus vadinamojoje buržuazini LĮ nac ionalistų vy
riausybėj e, jie pretendavo į pirmąsias vietas ir okupacin ė<; 
valdžios aparate. Jiems dalyvaujant, buvo įvykdytos ta
rybinių aktyvistų bei ta ryb inės sa ntvarkos ša lininkų žu
dynės bei padaryti kiti nusikaltima i prieš liaudį. Voldema
ri ninkai tuo metu buvo antraeiliuose okupacinės va ldžios 
P?slu?s:, ir todėl jie, kaip seni gestapo agentai, penktoji 
h~tlenm_n~ų _kol?na L_ietuvoje, j autės i nuskriausti, turį dau
g_1a~ te1s1ų _! p1_rmąs1as okupantų talkininkų gretas. Pra
s1d:10 n~~ailesh?gos _varžybos tarp voldemarininkų ir kilt; 
bu'.zuaz 1111 ų nac1onalistų , nenorėjus ių užleisti savo vi elų 
,,vilkam~"- Z. Blyno dienoraštyje atsispindi ir tos varžy
bos, ku rias su hitlerininkų pagalba laimėjo „vilkai". Hit
lerininkams pastariej i buvo patogesnis įrankis nusikalti
mams vykdyti, nes jie buvo išbandyti hitlerini ai šalininkai. 
16 

Nepa isa nt gana ~mark i ų. peštyn ių :,_ v~kusių. t~rp . bur
žuaz in itĮ n ac i ona lis tų ok upactJ O_s p_r_a dz1~Je, n_ac1s ~1~ e1 Vo
kietija i žlun gant, j ie bcndror:n1s_ Jegom 1_s , h1_tler~nm kam5 
padcdanl bei vn do_va uj ant, e°:,~ orga n1 zuot 1_ ~t~l<l~otas 
(;a ujas kovai pr ieš f a!ybtĮ_ ~a ldz 1 ą._ Ir d_abar , Į u~s1en1 pa
lJėg-~. visLJ rDš ių burzuaztn 1 LĮ n ac1 ona l1 s tų vadeivos lan
džioja po imperial isti n ių va l s ty biLĮ į s ta i gas, ieško ryšių su 
reakcingiaus iais buržuazi jos elemen tais ir pina intrigas 
orieš Tarybų va ldž ią Lietuvoje. Ka ip buvę, jie liko a r
šDs Lietuvos liaudies pr ieša i. 

* * * 
( ,.Geležinio vilko" dokumentų rinkinys suskirs tytas sky
~ ria is_, ~pimanči ais_ GV a_ntili audivn~ v~~ld ą v įva iri a i ~v l_aiko-

larp1a1s. Pratarme, skyrių antra stes, 1sna sos, paa1skman
' č ios dokumentų tekstą, ir sva rbesniLĮ pavardž itĮ rodyklė - 
""-sudarytojo. Dokumentų s tilius netaisytas. 
'-e Archeografiškai tvarkant dokumentus, iš ta isytos g r a -
~ matinP.s kla idos, sutvarkyta skyryba, tos santrumpos, dė l 

kuritĮ ga li kilti nea i škumLĮ, iššifruotos laužtiniuose 
skliaustuose, praleistas, nesusij ęs su tema, dokumentų 
tekstas pažymėtas daugtaškia is lauž tiniuose skliaustuo
se. Pava rdės ir vietovardžia i patikrinti, tačiau dė l orig i
nale pas itaikiu siLĮ nea iškumų kai kurie ga li būti net iks 
lū s . Pasitaikė ir santrump tĮ , kurių sudarytojui nep avyko 
isšifruoti. 

Dokumentų pagamin imo budas ir j LĮ orig ina lumas nu
rodyti. Tik reikia pastebėti, kad buržuazinės Lietuvos po
licij ai ir tarybiniams tardymo organa ms duotiej i parody
mai yra ori ginalūs, pirmiej i - mašinra šč i ai, antrieji -
ranka surašyti. Rinkinio I skyriuj e įdėtas KAK a ts išau
kimas - spausdintas rotatoriumi. Z. Blyno dienoraštis 
paties autoriaus ranka rašytas. R.eicho užsienio reika lų 
minis terijos memora ndumas - vers tas iš vokieč itĮ kalbos. 
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1. ,,GELEZINIS VILKAS", JO PASK IRTIS, 
TAUTI NINKŲ VADŲ RIETENOS 

Iš A. S l i e s o r a i č i o * parodymų 

1941 m. sausio 20 d. 

į kontrrevoliucin ę tautininkų partij ą įstoja u 1926 111 . 

liepo mėn. ir priklausiau jai iki 1929 m. rudens. 
1927 m. pabaigoje ta utininkų partijos Kauno skyriaus 

buvau išrinktas iždininku ir ėjau tas pareigas iki 1928 m. 
pavasario. 

Tautininkų partija buvo nacionalistinė ir kontrrevo
liucinė. Ji skleidė lietuvių tarpe naciona listi nę kontrrevo
liucinę ideologiją ir, būdama nus istačius i prieš Lietuvos 
Komunistų partijos ideol ogiją, kovojo prieš revoliucinį ju
dėj imą ir Komun istų partij ą Lietuvoje. 

1927 m. daugeliu k lausimų ėmia u nebepri tart i tautinin
kų partijos tikslams bei uždaviniams. Man a trodė, kad 
tautininkai nepakankamai sieki a l i ctuviLĮ ta utos sutelki 
mo ir liaudies gerovės pakėlimo, kad tautininkų partija 
nedaro reikiamos įtakos Lietuvos vyriausybei. Tų nesuta
rimų pagrindu 1927 m. tautininkų partijoje, Smetonai pa
siūlius , buvo sudaryta grupė, vadinama „Geležiniu vil ku". 

Prie tos grupės 1928 m. pri sidėjo Kau no Kooperaci
jos banko direktorius Kazys Matulc:dčius, burž u azinės 
kariuomenės karininkas Gudynas, vardo nepris imenu (žu · 
vęs) , Lietuvos banko Klaipėdoje direktorius Vytas Stat
kus, buržuazinės kariuomenės karininkas, iki 1940 m. 
dirbęs Kauno aeroklube, Jonas Pyragius, buržuazinės ka
riuomenės karininkas Antanas Mačiuika (mirė 1940 m. 
pradžioje). 

• Sliesoraitis Algirdas, Juozo s., gimęs J 900 m. Lomžos mieste, 
vienas „Geležinio Yilko" organizacijos steigėjų ir jos štabo viršinin· 
kas. Jo vadovaujama GV organizacija buvo susirišusi su liillcrinin
kais ir jų finansuojama. 
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1928 m., Smetonai p as i ū liu s , ,,Geležinio v ilko" organ i
zac1i ai ėmė vadovauti profesorius Voldemaras. Tos 
orga ni zacijos, kurioj e nuo pat pradžios ėja u vadovaujan
č i as pareigas, uždavinys buvo nesutaikinamai kovoti su 
visomis lega liomis partij om is bei organizacijomis, kurios 
buvo opozicijoje Lietuvos vyri ausybei. Mes reikalavome, 
ka d t autininkų partija turėtų vyra uj ančią padėtį ša l i ės 
vyri ausybėje. 

Lietuvos Komunis tų partij a tuo metu buvo pogrindyje, 
todė l „Geležinio vilko" orga nizacij a neturėjo uždavinio 
kovoti su ta partij a. Tači au turiu pasakyti tardymo orga
nams, kad mūsų orga nizacij a buvo a ntirevoliuci nė ir. kilus 
ša lyje Lietuvos Komunistų partijos va dovaujamam revo
liucin iam judėjimui , ji būtų stoj usi prieš tai ir būtų kovo
jusi prieš Komunistų partiją . 

1928 m. ,.Geležinio vilko" organizacija ėmė kurti savo 
orga nus periferijoje. 

Kauno miesto ir apskrities grupei vadovavo Vidaus 
reika lų ministerij os va ldininkas Goštautas, vardo nepri
s imenu. 

Raseinių apskrities grupei - Zemės ūkio ministerijos 
Miškų departamento vyriausiasis inspektorius Skaisgiris. 

Zarasų apskrityje „Gelež inio vilko" grupei - pradžios 
mokyklos mokytojas Samas. 

Telšių apskrities grupei - Pramonės inspekcijos tech
nikas Sasnauskas. 

S iaul ių apskrityje „Gelež inio vi lko" grupei - Siaulių 
miesto notaras Kaveckas. 

Ki ttĮ asmenų, vadovavusių mūstĮ orga nizacijos apskri
čių grupėms, neprisimenu. 

Tautininkų partijoje susidar iusi „Gelež inio vilko" gru 
pė augo ir ėmė įgyvendinti savo tiks lus bei uždavinius. 
Tos grupės veikla ėmė kelt i nerimą ir Smetonai, kuri s bi
jojo, kad mūsų grupė gali paimti į savo rankas va ldž i ą 
ša lyje ir jis, Smetona, gali netekti prezidento posto. 

1929 m. rudenį Smetona pašalino iš mi nistro pirminin
l·.L' pare igtĮ Voldemarą, kai p žmogų, kurio žinioje buvo 
„Gi:ležinis vi lkas". Pasikv i et ęs mane, Sliesora itį, į avo 
kabinetą, Smetona p areiškė, kad jis paveda „Geležinį vil-
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k,)" Ignui N\usteikiu i, buvusi;im tuomet vidaus re ibl1.Į 
ministrui . 

N\an paklausus , kodėl taip yra daroma , Smdlrna at
sa kė, kad tarp „Geležin io vilko" ir įžymi tĮ ( auti ninkLĮ par
tijos yeikėjtĮ kilo nesutar imtĮ ir kad lllll StĮ org·,rnizacij os 
veiklos kryptis ir jam, Smetonai, at rodo esant i nepagei
dautina. Su ta nuomone ir minėto klausimo aiškini111u ne
sutikau ir pareiškiau jam i šei n ąs ir iš t a utin i nktį pnrlijos, 
ir iš „Geležin io vilko" organi zacij os. 

Vėli au vadovauti ,,Geležini am vi lku i" buvo pavcs t,1 
ne Musleikiui. kaip sakė Smetona, bet Smetonos patikė
tiniui Brunui Stenceliui. 

1929 m. pabaigoje Brunas š lence lis sukv i etė „Geleži
nio rilko'• orga ni zacijos apskr i č i t) grupitĮ atstovus, paa iš
kino jiems įrykusias permainas organ iz;icij os vadovybėje 
ir pasakė, kad Smetona paskyrė jį, š(encelį, vadovauti t::i i 
organizacijai. Tačiau daugelis su s ir i nkus ių apskrič i ų gru
pių vadovų nesutiko su Stencelio ir Smetonos nuomone i, 
pare i škė išeiną iš organizacij os. 

Vėli a u Stencelis į ka lbi nėjo „Geležinio vi lko" orga niza
cijos narius derinti savo veiklą su ta uti nin kų partija, ta 
čiau tikslo nepas iekta. Todė l 1930 m. pavasario pradžioje 
Smetona per S tencelį „Geležinio vi lko" organizac ij ą 
paleido. 
Archyviniams dokumentams skelbti redakcijos fondas 
(toliau - ADSR f.), r. 49, l. 39-46. 

Iš B. š t e n e e l i o ·k parodymų 

1940 m. spalio 15 d. 

< GV> iki suskilimo bu\'O ita liškojo fa šizmo ti po slap
ta organ izac ij a, o suskilus jai į voldcma rininkus ir smcto-

* Stencelis Brunas, Hugano s, gimęs 1892 m Latvijoje, Daugpi
lio aps. Kurianiis buržuazinei santvarkai Lietuvoje jis pasižymėjo ka ip 
žiaurus revoliucinio judėjimo slopintojas. Buržuazinėje Lietu voje ėjo 
Į\ airias atsahingas pareigas. KarjcrrJs pradžią padarė, buda111as Ras<'i 
nių aps. karo komendantu; vadovavo masiškai plakant Venslov i škit.Į, 
Pupkaimio ir Kaniuk1Į kainai valsiiccius 1920 rn. gegužės 11 d. (Pla 
čiau žr. Lieiuvos TSR istorijos šaltiniai, l. IV, Vilnius, 1061, p. 52--51.) 
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11i11inkus, voldemarininkai ėmė orientuotis į vok i š l«Įjį f a
š i z m ą, s i ekė pajungti Li e tuvą Vok ietija i ir įvesti č i a hit
l erinį fašizmą. 

Smetoninink tĮ grupei, kuri c1 i vadovava u aš, Smetona 
d avė u ždavinį aps ival yti nuo Voldemaro ša li n in kų ir per
tvarkyti „Gel ež inį vi l ką", kad ji bC1ltĮ ne po l itinė , o gryna i 
s portinė organi zc1ci ja. 

„Geležiniam vil kui " suskilus, buvo suša ukti vis i tos 
orga ni zacijos grupiLĮ virši ninka i, kurie turėjo Smetonos 
\·aliai besą lygi š ka i paklusti, ir jam buvo įsakyta pris tatyt i 
Y i s ų nepatik imų asmentĮ są rašą. Tai buvo 1929 111 . lapkri
č io mėn. Beveik visi grup i tį viršininkai pakluso Smetonai. 
Tač i au tarp voldemarininktĮ ir smetonininkų vyko aštr i 
kova, privedusi net iki to, ka d voldema rininkai suorgani
z;ivo dive rs i nį-terori s tinį a ktą prieš smetonininkų GV vy
ri a us iąjį štabą . Prie štabo r C1mLĮ jie pa dėjo bombą , kur i 
sprogo, tačiau auktĮ nebuvo. Dė l to buvo įtariamas stu
dentas Gimžauskas ir kiti , kuritĮ pavardž i ų nepris imenu. 

Prieš paskiriant mane organizacijos štabo virš ininku , 
su man im kalbėjos i vidaus re i ka lų mini stras Musteikis. 
o apie „Geležinio vilko" uždavinius ir vei klą instru ktavo 
pats Smetona. 

„Geležinio vilko" organizacijos, buvusios Smetonos 
ša lini nkLĮ įtakoje, kuriai aš vadovavau, bC1damas vyriau
siojo štabo viršininku, struktūra buvo tokia : centre - vy
riausiasis š tabas, apskrityse - grupės, valsčiuose - sky
riai , t. y. orga nizacinės struktūros forma liko tokia pat, 
ka ip ir prieš sk i limą. 

,,Geležinio vilko" vyri au s i ąjį štabą sudarė : 

l ) vyri ausiojo štabo viršininkas - aš, Stencelis; 
2) adju tantas - Dausa, buvęs studentas. pastaruoju 

melu dirbo un iversitete asistentu, organizac ijoje di rbo 
1929 m. du mėnesius ; paskui visą laikQ adjutantu buvo 
Kauno centrinio pašto tarnautojas Kurnp ikev i č ius; 

3) Dk io dalies vedėj as buvo mokesčių inspektorius. 
o vė li a u apskrities notaras Pa ltarokas; jis dirbo „Gcleži-
nio vilko" orga nizacijoje nuo 1929 m. la pkrič i o iki 1930 m. 
birželio mėnesio. 
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4) Organizaciniam skyriui vadovavo švietimo min is
terijos referentas Zukas. 

5) ,,Mūsų tautos kel io•' l a i kr ašč i o redaktorius buvo 
Grėbl i a uskas, advokatas Kaune. 

6) Propagandos skyriui vadovavo vidaus reika lų mi
nisterij os saviva l dybės departamento sekretor ius Kur ti . 
naitis. 

7) Operatyviniam skyriui vadovavo policij os referen. 
tas Goštautas, o vėli au - apskrities viršininkas ar šv ieti
mo ministerijos referentas Kiaun is. Dabar gera i neprisi
menu, kuris iš jų buvo skyriaus viršin inkas, o ku ris -
ypatingiems reikalams. 

Apskriči ų grupių viršininkai buvo šie: 
l ) Kaune- buvęs studentas, o pasku i advokatas Grėb 

liauskas, 
2) Alytuje- apskrities gydytoj as Ja 11 avi čius , 
3) Marij ampol ėj e - apskrities policijos viršininkas An -

tanaitis, 
4) Prienuose - malūno savininkas Sall ius, 
5) Kaišiadoryse - apskrities viršininkas Va išnys, 
6) Šiaul iuose - notaras Kaveckas, 
7) Rasein iuose - apskrities gir in inkas Ska isgiris, 
8) Tauragėj e - apskri ties viršin inka, Pr anculis, 
9) Kretingoje- notaras Pranailis, 

10) Vilkaviškyje - apskrities viršininkas G,Jštautas. 
ll) Zarasuose- studentas, teismo :1nstolis Adoma itis 
12) Kl a ipėdoj e - policijos virsininkw, ~tasiul is, 
13) Pa nevėžyj e notar as Dikini s. 
Ki lų dabar neprisimenu. Skyrių virsi11i 11 kt1 11 ė vieno nc

paiinojau. 
Va dovaujant „Geležiniam vil kui " rn ;-I1I0 islcistc1 rnc i r is

b iu nti nėtarnc į apskritis CJJH·ratyvini ;-1111(' i',akyHw buvo IIu· 
matytas n acion a l in ių kadnJ sutclkiin,1c., ir 01wr c1 lyvu„ pasi
ru<J~imac., ~lopinti rcvoliuci11iu., '!Uki l irnu o; IH!i kilu'l prie~
v1d„ ty1Jinius vtikc;mu5. Tokia i'l ;-1 l v<·j ,Ji ,, g-ru p6s tu r ė• j o 
d1•ri 11 ti s11vo veiki~ 'IU 1:i dwi11 i•) lrnr·i11i ;ti 'i Of'!(Hlla is vi c: to,;r• 
ir tu"jm1 pnrn<'4ti apie t,d vyri ;i 11 <, i ,1 j 11111 ~l,11J11i. 

/J,i ~u'>kili1111J ginkl(d cJq{r1 11iu H' ij:d kul km;v;-ridii ,d, 
, autuvai ir pi,;t()lc· t,d liuv1J /{llU JJ ;-11 ni i4 b ri11it1 i i11 y il LĮ . 1'1J 

suski limo visi kovos ginklai buvo paimti , o palikti t ikta i 
spor tiniai. Lėša s organizacijai sky rė va l stybė, o vyriausia
sis štabas sk irstė j as grupėms . 

,,Geležinio vilko" organizacijos ti kslas buvo suor gani 
zuoti bei įk u rt i fa š i st i n ę pa r ti j ą , tačia u , organizacij ai susk i
lus, ta id ėj a nebuvo įgyvend inta . 

194 l m. sausio 21 d . 

Vidaus re ik a lų ministerijos generali niu sekretor ium ma 
ne p askyrė pats Smetona, kuris pažinojo mane daugelį me
t ų , dar nuo tada, kai tarnavau buržuaz inėj e ka r i uomenėj e . 

l 929 m. rudenį Smetonos nurodymu buvau paskirta !:> 
,,Geležinio vilko" organizacij os vyri ausioj o štabo virši 
ninku; ta organizacija tu rėjo bt1 ti reorganizuota i r jos 
11 ari ai turėjo paklusti Smetonai. 

Smetona įsakė man pa leisti buvusį „ Gelež inio vi lko" 
~ labą ir sudaryti n a u j ą iš Smetoną rem i ančių asmemĮ. 
Todė l i r bu vau paskirtas to štabo viršininku; be to, į štab,! 
įėj o visa e il ė dar k i tų Smetonos ša l in i nkų . 

P ra dėj ęs eiti vyr iausiojo štabo v irš ininko pareigas, 
pirmiausia nuginklavau tą or ganiza cij ą , pašalinau iš joc; 
vc1 dovybės aršius voldcmarininkus, paskyr iau jLĮ vieton 
Smetonos šal ininkus, sušaukiau v adovauj a nčių asmenų -
<1psk r i čiLĮ grup i ų v i rš i n i nkų pas it arim ą, nušvieč iau tame 
pasitar ime padėtį, įs ak ia u atlikti griežč i ausi ą or ganizaci 
jos va l ym ą , pašal inant iš jos aršius voldemarininkus, ir 
di rbti , vadova uj antis Smetonos duodamais nurodymais. 

Nors i r ėm i a us i p r icmoni LĮ , kad „Geležinio vi lko" or 
ga 11 izacijos nari ai pak lu s t LĮ Smetonai, t a č i a u organizaci 
j ,1 ir tol iau veikė prieš S111 c loną , norėdama nuversli j į . 
M,111 nt· lrn rl ,Į painformavu„ c1pie tai Sme ton ą, jis nu ta rė 
l il<vi d11CJ li l cĮ c> r 1,; a 11i z , 1 C'i j 1Į ir 1~30 111 . gcg-u žės mėn . savo 
į "l :1k yn1u paleido j () . 

„ n ,-l,•;,.i11iu vil ko" oru,111izacijoq nari ai voldcmarininka i 
IJ11v(J ncp ,1 lt•11ld 11 li S111do1to'i V(; ikla. Jie kaltino Smcton ,Į , 
vy ri ;111 'iylir Ir į iyn li u s l a uli11i11 ktĮ v e i kėj u s tuo, kad sic nc
p;ilrn nka 111rii k(Jvoj ,1 4a lyjt· c., u rt·vuliuciniu j u dėj iniu , duodu 
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l,a i kuritĮ pri vi l egijLĮ Lietu voj<' gyve1w11čioms nac iona li 
tt<•nrs mažumoms ir Id. 

Geležinio vil ko" n;rriai s iekė vieloj tc1uli11ittkLĮ par li joi; 
s1 1o~ganizuoli 1rncionalis!i1_19 f_aš is t _tĮ p,1r~ij,J, '! v_ictoj b:1.vu
sios vyriausybės Lietuvoje 1ves t1 1~;~rn>_1!;il1sl~n? fas ,? lL! 
dikta turą . Tokios diktaturos p;1vyzdz1u Jt c ln ,ke Ital 1J os 

f rl ši Znt ~. . . . V . • • ' V • • • 

Ak tyviausi kon trrcvol1uc1nl':-. [as1s l111l'S „CJc lcw110 vil -
ko" orga niza cijos ve i kėja i ir 11 :iri;i i bu vo šil' nsmenys: 

l) Algirdas Sliesora ilis, 
2) Mačiui ka, buvgs knri11inlrns, 111:ijurns, 
3) Gudy,rns, bu\'~S aviacijos karininkas, buvgs Vo lde-

maro asmenini adjutantas, 
4) Vai tkev i čiu s, Kauno policijos viršini11h1 
5) l(antlis, inva lidtĮ sąj un gos Kaune narys, 
6) J\latulcvič ius, kavalerijos kapitonas, a11trasis Vol

denrnro adjutantas, 
7) Pyragius, buvęs aviacijos kapitonas, 
) Gineitis, technikiniLĮ da li niLĮ kapitonas. 

Aktyviausi „Geležinio \'ilko" orga11iz;icijos veikėj ai 
apskrityse buvo Ka iš i adorių apskrities ir miesto v1rs1111n
kas, bu\'gs organizacijos )(ai š i adoriLĮ grupės virš ininkas 
S t ankūnas ir kiti, kurių pavardžių dabar neprisimenu, nes 
tai buvo jau seniai. 

Al girda Sliesorailis buvo vienas f ašislinės „Geležinio 
\'ilko" orga nizacijos steigėj as ir Voldemaro bei faš istinės 
diktatūros įvedimo Lietuvoje šalininkas. Jis aktyvia i ver
ba\'o naujus organizacijos narius ir skyrė vadovauj a nčius 
organizacijos pareigūnus. . 

1929 m. Sliesoraitis organizavo nepavykusį pučą, o ve
liau ne ka rtą mėgino įvykdyti perversmą ša lyje Voldemaro 
naudai. 

Be to, man žinoma, kad 1938-1939 m. Sliesoraiti s lei
do laikraštį „Bendras žygis", kuriame buvo kritikuojama 
Smetonos vyriausybė ir pabrėžiama, kad reikia pakeisti 
Lietuvos politiką draugystės su fašistine Vokietij a krypti
mi. Tai \·iskas, ką žinau apie Sliesoraičio veikl ą. 

ADSR f.. r. 49, l 31-36. 
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Iš J . S t ark a u s ·h parodymų 

19.JO m. rugpiūčio 29 d. 

Esu Lieluvos universitdo te i sitĮ moksl ų f,ikullelo slu 
de11las. Kursą išk lausia u 19;jo m. pavasa rį , bet dar liko 
<•gz,in1i nai. Tarn auju V1ils lybės kontrolėje, Bendrosios re
vizijos derrn rla1nen le, pajamLĮ skyriuje. 1928 m. pradiioj,• 
.ir paba igoje aš įstoj ,1 u į „Geležinio vilko" sporto s,1j 1111rn 
ir !Juviiu joje iki 1929 111. rugsėjo mė 11 . pabaigos. /1.~ IJu
\ 'il ll „vi l k tį" štabo re i lrn lLĮ vedėj as adju la11 tas. šias pa
rl· igas ėjau iki 1929 m. ru gsėjo mėn . pabaigos. š tabo vir
sininku buvo /1.. Sliesoraitis. /l.š vedžiau susi raš inėjimą ir 
tvarkiau s u s i rašinėjimo bylas. Raktas nuo bylų buvo pas 
mane. štabe buvo kiekv ienos gru pės atskira byla. Grupi11 
buvo liek, kiek yra apskr i čiLĮ ir dar viena Klaipėdos kraš
te. ,,Vilkų" ginklai buvo kapitono Malulevi čiaus ži nioje. 
Ginklus išduodavo dažniausiai pats Matulevi č ius. Ginklai 
buvo išduod;imi grupėms už pinigus. Ar buvo imama vie
toj pinigLĮ vekseli a i, aš lo nežinau. Piniginius reika lus 
tvarkė Lietuvos ba nko direktorius Statkus ir buvęs jo ži
nioje Kava rskas. Pini ga i buvo laikomi Zemės banke ar 
Lietuvos banke, bet kieno sąskaitoj e, aš nežinau. Gink l LĮ
revo l veri LĮ - buvo išp irkta 3 partijos. Kiekvienoje parl i
joje galėjo bDti apie 500- 1000 revolverių. Aš tikra i ne
žinau, ar visi ginklai buvo išduoti grupėms, bet manau: 
1,ad vis i. Kiek buvo žrnoniLĮ kiekvienoje grupėje, apie tai 
gera i gal i žinoti Ki au nė ar Kumpikevičius, aš tikro skai
čiaus nežinau. Man žinoma tik, kad Kauno grupėje buvo 
apie 1000 žmoniLĮ, o kitoje galėjo bDti apie 300-400. Kiek 
man yra žinoma, štabas apginklavo ne visus, bet jie ga
l ėjo turėti ginklus ir iš kitur, ar kaipo šauliai ar valdinin
ka i. 1929 m. rugsėjo mėn. 23- 24 d. aš išvažiavau į Klai 
pėd ą ir buvau ten tris dienas. Grįžus man iš Kla i pėdos, 
štabe aš nieko neradau. Viskas jau buvo išvežta. Kur bu
\•o visos štabo bylos išvež tos ir kas išvežė, aš neži~au . 
Išvažiuodamas į Kl a i pėd ą, aš raktus 11 110 sp intų, kuriose 

* Starkus Justinas, Antano s, gim{!s 1902 m. Utenos aps.,. ~\o lė
ttĮ vis., Ciulėnt) k. StarktJ kvotė Vidaus reikal tĮ ministerijos l rimina
linės policijos kvotų sekcijos \'edėjas Bartkevičius. 
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buvo sudėtos bylos, palikau Sli esora ič iui . J Klaipėdą bu 
vau nuvaži avęs „v ilkų" orga nizacijos reika lais, bet ko
kiais, aš ats isakau pasakyti , nes aš, įs todamas į „vilkų" 
organizaciją, daviau priesa iką pa s l a pč ių neišduoti , o rei
kalai, kuriais aš vykau į Klaipėdą, buvo s lap ti. į Klaipė
dą vykau Sli esora ičio p arėdymu. Važiava u traukiniu. Slie
sorai tis turėjo a utomobilį, jis buvo apskr. viršininko Ma
tulev ičiaus ir Sliesoraič io nuosavybė. Tą automobilį tuoj 
po krizio pardavė Račiūnui Leonui, kuris tur i a rti Kauno 
dva rą . Sliesoraitis šoferio neturėjo. Jis pats va ldė maš i
ną. Išvažiavus man į Kl a ip ėd ą, ytabe liko apie l O re
volverių. Be revolveri tĮ, jokių kitų gink l ų nebuvo duoda
ma. Kiek pin i gų buvo Zemės banke, aš nežina u. Da ugiau 
nieko, parodymas man per kaitytas. 

ADSR f. , r. 114, l. l 10- 1 l l. 

„Geležinio vilko" atsišaukimas 

auja era, min isterių kabineto krizis faktl! šviesoj 
ir nuosaikiųjų tautininkų bei vyriausybėc; darbai * 

Atėj o laikas supažindinti plačią visuomenę su netoli
mos praeities ir dabarties faktai s ir iš j ų pa dary ti išvadų. 
Tas daroma nelegaliai, nes dabartinė V) ri a u sybė komen
d anttĮ ir policijos pageiba tiek yra suvaržiusi pi liečių tei
ses, kad netenka nė svajoti nupasakoti v i są tiesą viešoj 
spaudoj. Mes apsiimame tas pačias žinias vieša i paskelb
ti ir po jomis pasirašyti, pasikeitus vyria usybei arba jai 
atsisakius valdyti vien policijos pageiba. Iki to laiko mes 
nenustosime saYo mintis reikšti proklamacijtĮ pageiba . 
Kitokios išeities nėra. Kas l a i mės, parodys ate itis. Mes 
\"ieną gal ime tvi rtin ti: visus ak tyvis tus ir idea lis tus kalė
jirnuosna ir Varniuosna nepasodins - jų šimta i kasdien 
naujų atsiranda. 

Naujos eros auja era (Gustainio ir Tamošaičio ter-
smerdiakovai minologija) prasidėjo po 1926 m. g ruo-

džio 17 d. perversmo, kurį įvykdė aktingosios ka riuome
n ės ka rininka i idealistai. Jie rizikavo savo ateitimi ir gy-

* Atsišaukimas buvo atspausdintas po 1930 m. gegužės 15 d. 
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vybe, bet jLĮ pa s iryz1mą išnaudojo asmeniškiems ti ks lams 
sava n audžių grnp ė: miron a i. t amo~a i č i ai, gustainiai, la 
pėnai, smctoni cn ės, musteikiai , žilins im i ir kiti mažes
nio svorio „naujos eros" smerdiakova i: recidyvis tas Mor
kūnas, prašmatnus t a utininkų ideologas - vagis ir pl entų 
;i rdytoj as Čiurlioni s, su l enkėjęs vokietis Stence lis ir kiti 
„nuosaik iųjų " skalikai a Ia Zukas, onanistas ir is terikas 
G rėb li auskas ir nuosavų namų va ldiškais rąsta is s taty
tojas referentas Kiaunis. Tie patys ponai , džiaugdam iesi 
ir rankas trindami, nepamirš ta pap ildyti savo k i šenių va l
di škais pini ga is. Smerdiakova i va ldžion pakliuvę nežiopso. 

Kyšininkai Buv. susisiekimo minis teris Čiurlionis 
ir vagys -:-- Ja.unimo artimų rangovų pageiba imdavo iš var-

aukleito1ai žytyniLĮ plentų remontus ir taisė juos su 
npska ič i avimu , kad ateinančiais metais vėl galėtų remon
tuoti. Ministerio pirmininko prof. Voldemaro pas tangomis 
Ciurlionis turėjo apleisti susisiekimo ministerio vietą . Pro
lrn ra tC,ra rengės i jam iškelti by l ą, bet po minis teritĮ kab i
neto krizio s tai ga nutilo. Čiurlioni s tapo vėl paskirtas 
į a tsa komingą aukštesnitĮjų mokykltĮ inspektoriaus vietą . 
Vad inas i, kyš ininkas ir va gis pasid a rė jaunimo auklėtoju. 

Teisingumo ministeris Zil inskas, glaudžiai susij ęs su 
savo kolegomis - ,,teismo darbuotoj ais" a Ia braza1ciai 
(te isingumo min. rūmtĮ statybos ga rsios bylos, dabar nu
marintos, heroja is), besirūpindamas pagal naujai priimtą 
žemės reformos įstatymą (150 ha) įs i gyti treči ą dvarą, 
neįstengia ir nenori išvalyti ministeriją nuo vagiLĮ ir kyš i
ninkų. 

švietimo ministeri s savo nuomonės neturi. Jis, bes irū
pindamas savo „brang ia sveikata" ir nesudrumsta ramy
bt:, pavedė minis teriją va ldyti tautininktĮ gener. sekreto
riu i karjeris tu i ?ukui , vagiui Kiauniui ir kunigams. 

Ignas 
Kruglodurovas, 
Kainas Aleksa 

ir jlĮ „veikimas" 

Buv. vidaus re i kahĮ minis ter is Ignas 
/v\usteikis - KrugloduroYas, provokato
rius sprogdintojas, tuo tarpu smulkes
nės atestac ijos nereika lingas, pa minės i
me vėliau. 

Zcmės i:'1k io ministeri s Aleksa - vykus iai Kainu pra
mintas - bene gudri ausias dabartinio kabineto naritĮ , pa-
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laikc1udamas ta utininkų vadams, pa-;idan" ,, (Jk i11 i11 k1J v ie
nybės" pi rmininku. J\leb,1 viS(Jkiai'> IJ11d ,iis 111u lk indam,,.., 
,,11uosa ikiuosius" ir bičiuliuodama s s 11 Mu~tci k iu (lokicrn <; 
ponams vid aus r (•ik a lų rnini s!<.: ri o drnugysti• yr;i be ga lo 
warbi), dcma~ogiškai pataikauja 1il<ini11lrnms ir steng iasi 
įgyti jtĮ t;irpc pigios simpatijos. Lyi:.; p11 slr p11 sd,1111c1 s po
picrin~ ,,Ok inink ų vienybr" , f:tldina i tv irtina pozi(' ij;1s 
ukininktĮ parlij ai ir j os šulam-;. Tc111ti 11ink,ii smcrdi al<o
va i ir kru glodurn\'a i k l 11 u..,o Alck"o" ka lbos, IH't nemato 
jo da rbų. Tuo tarpu J\leksa varo gudr ia i savo tamsi,J poli 
tik~. ,,Oki n inkų \'icn yl>ės " pri ešaky pastat ~• c:; kvai li ausiu :-
t autininkus a Ia Bulv i či u s ir Ungurct i ti s ir mokėd ama s 

jiemc:; kas mėnuo po 600 l ittĮ, kad ty l ėtų, Akksa Zcmės 
ukio rumus ir mini steriją kimšk prikimšo kairiųjLĮ pa ž i unĮ 
Dv.ininkų partij os žmon it) , l enkLĮ i r kyšini nk tĮ ir dar turi 
arogan ti škumo tvir tinti , esą tautin in lrn i v isur laimi! A lek
sas slaptas ti kslas yra galutinai suardyti tau tininkuose 
vienyb~. juos supiudžius ir sudemora l izavus privesti 
kraštą pr ie se imo r ink i mų, paskutiniu momentu (su žinia 
Smetonos) neva tauti ška is sumetimais pas tc1lyti g reta 
A. Smetonos savo kand i d a turą į R < cspubl1kos> prezi
dentus ir l aimėti, tur int se ime dau gumą sukv:tilintLĮ ir pa 
pirktų neva Dki ninkų < ... >. 

,,šilta kompanija", 
arba 

dvaro riimtĮ 
kamarilė 

Kunigai Mironas ir Tarnošaitis yr a 
R <espubl ikos> prezide11lo protas ir va
lia , fak ti nieji ta u ti ninkų vadai ir įgudę 
intr iganta i. Selpia (valdžios pinigais) 

pa rtiją, save ir la i krašč i u s „L. ai d ą", ,,Suva l k i etį", ,,Mūst! 

kra š tą ·', ,,S i au ri nę Li etuvą" , ,,Va i rą" ir k itus. Kun. Miro
nas nepa s id rovėjo pastaruoju metu per t ris kar tus i šnešti 
is Lietuvos banko suli g vyriausybės orderi ais v i eną mili
joną du šimtu tC, kstanč i tĮ ( l 200 000) lit tĮ . Prie jų kompa
nij os tenka dar priskir ti žinomą „L. aido" vyr. redaktoriLĮ 
V. Gusta i nį, ku ri s už 2000 l i tų (šio pono mėnes i n ė alga) 
sutiktų ne ti k „L. aide", bet ir „ R.y te" ,,n aują erą" ir 
,,nuosa i kumą" skelbti. 

Jei mes dar priminsime, kad t autininkų partijos šulai 
(Mironas, Lapė n as, Tamošaitis ir k ili) ir lenkai per „cli -
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Iat intri gavo pri c.:š prof. Vo l dc.:m<1 r ą , t ai pasid arys ir c.: i l i 
ni,1111 pi l id: iui nislw , kad rm Jf. Voldcrrrnras visos tos ka-
11 1 c1ril ės 11 cga l ėj n p a k ęst i. Ponai m in istcri ai buvo nuolat 
prof. Voldc.: 111aro kv i <'č i ami pr ie dar ho ir tva r kos, t ,1utin in 
k1Į sulams bu vo griczta i pasakyta, kad pa rtij LĮ dik tavimas 
j au nemadoj ir ka d dc~ros ** dirlJl i lengviau, negu poli 
ti lrnj 11 11 siina11 y ti . Smclonienc.: i duota suprasti, kad nepato
gu tu~c iomis sva j o nė rni c:; fow 11cs juokd inti ir svcikiausi r1 
butų perstoti įsak in ėti min istcr iams ir d irektoriams v ie n ą 

k itą l enkpa l ai kį va l s ty lJ i nėn t arnylion k išti. 
Jau nuo 1928 m. pradzios 111 inistcriai ir tautin i n kų 

šu lai pr a dėj o ga l vo ti pro f. Voldema rą is vyriausybė c:; 
i~s tu mti ir sudary ti švogeri ų di na s tij ,Į. T ;:i s buvo j i c•m~ 
labai pa lanku: nch DtLĮ kas t rukd~s m inis tcr iauti ir tingi 
ni auti, lenkpa laik ius ir kyšin i nkus proteguoti , būsim a i 
dinastijai di rvą ruošti. va l stybės iždą tušti nti ir „ nau 
ja i erai " himnus g iedoti. 

Ka rnarilės Ministerių ka bi neto k r izį pagreitino ir 
,,didvyriai" pa lengv ino, gudriam intr igan tui Alek-

ir sa i laimina nt. provokatorius M usteik is-
Nikolai duračiok Krug lodurovas, tamsios pr aeities ir da-

ba rties „ Gedimino" ordino kavalier ius, dr. V. K udi rkos 
apdainuotas ir paženklintas. I gnas Krug lodurovas bcmi
nisteri auclamas v i są savo i šmin tį parodė susprogd i nęs M a
rij am polės policijos punktą, suruošęs žydų pogromą K auno 
Slabacloj ir pr ovokuoj ant v isus, kuriuos l a i kė už save gud
resniais. Ypač j is nekentė idea li ško j aunimo, pozic ijos ar 
opozicij os, ir be atodairos t rėmė niekuo nekal tus žmones 
į Lietuvos užkampiu s. Tač i au jis turėj o ir „tcig i amtį" sa
vyb i ų: v isuomet buvo šuniška i pris iri šęs prie Sme to ni cnės 
(gi rdi, j ok iu bDdu ateityje be šiltos v ietos nepa l iks) ir ma
žiausiai progai pasitaikius mokėj o meniška i ,.po matuškie" 
i šs ikolioti. 

* Užuomina , kad Smetonicnci pr i klausė sumanymas 1918 m. r ink
li Lietuvos karaliumi Urachry, kuris. buržuaziniams nacionalistams iš
rinkus jį Lietuvos kara liumi, buvo paYadintas 1\ \indaugu 11. 

** Taulinink11 s,Jjungos pirmin inkas J. Lapėnas bu\'o vadinamas 
dešrininku, paskyrus jį „J\\aisto" fabriko direktoriumi. Cia daroma 
užuomina, kad J . La pėn as tinka lik dC'šroms gamint i. 
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Prid pat kabineto kr i z į 1929 m. rugsėjo 15 d. prof. 
\ 'oldcmaras pasiūlė Musteikiui, š iam „kabineto papuoša
lui ", bemoksli ui , a tsistatydin ti. Akimirksniu prasi dėjo mi
nistcrit! ir tautininktĮ š ultĮ vienas į ki tą zujimas. R <es
publikos> prezidentas A. Smetona seniai sva jodavo, jei 
ne apie dinastij ,), ta i bent apie Vytauto Didžiojo rol~ 
ir iš anks to ren gė kri ziui aukš tuosius knrininkus, dalin
damas jiems ordinus ir laipsnius. Ir šta i Respub likos 
prez identui buvo Igno Kru glodurovo, kuris bijojo šil tos 
vietos nustoti, pranešb, kad prof. Voldema ras mano savo 
ša lininkq paga lba R <espubulikos> prezidentą nuversti 
ir pats pas iskelbti diktatoriumi. i\lu teikio ir kihĮ m1111s
tcri11 provokacij a rado gerai paruo' i ,J dirvą ir R<espub
liko~> prezidentas, kuris savo ypatybėmis yra labai pa · 
našus į ikolajų II, būdamas apsuptas \' is smerdiak~: 
vais ir savanaudžiais. supn--Jekta\ o primestą jam garsŲJ Į 
kabineto krizį. 

Tolimesni iYykiai Įvyko tas, ap ie ką svajojo lenkai, pleč-
po smerdiakovų kaitininka i ( žiū r. J. Plečkaičio kalbą 

Įsigalėjimo voloečių teisme)*, krikdemai, ,,nuosai-
kieji" Llutininkai ir kyši ninkai. Prof. \ 'oldema~~s._ ap ie 
kurį miręs Vokietijos premjeras _S trezc~n~nas pa'._e1~ke, l~ad 
< jei> Voldemaras būitĮ voldd1s, senw1 Vok1cti10J neb~tų 
nė vieno okupanto - bu\'o pašalin tas nuo va ls tybės va1ro. 
Ko negalėjo padaryti Lietuvos pricsai t iesiog, ta~ _b~vo 
a tli kta jtĮ intri gomis, suha i lėjusiu arba „nuosa1k 1 ųJų '
iautinink t! p[lgelba. Nenorams kyl:J klau~imas: k: m buvo 
reikalingas gruodžio 17 d ĮH'n·ersmas ir kam zuvo a.a_. 
didis Lietuvos sūnus ir idealistas Pranas Gudynas? *'' 
Abakymo mes sulauksime :iteity. 

P rof. Voldemaras, ministcris pirmininkas ir krašto ap· 
!:>,1ugos ministeris, turėdamas dideli ausį pasitikėj imą tarpe 
k a ri škių ir gera i organiwoto jaunimo, galėjo pasilikti va l
džioj jėga, bel nenorėjo lieti brolių kraujo. . 

Nl'už ilgo pra sidėjo „nuosaikitĮjtĮ" ir vyri a usybės darbai 
ir darbeliai. Bemokslis dešrininkas Lapėnas, a ts i stoj ęs tau-

• J Pkčkaii' io ka lba buvo ;1lpasa kola lo melo periodinėje spaudoj1·. 
0 P. 1111d y11as liuvo A. \ 'olclernaro, ja111 ddr būnant mi11islru 

pi1111i11i11l<11, ad jula11las, nukaulas a l<'11lalo prieš A. Voldcmar,Į lllclll 
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iini nkų priešaky ir svajodamas ga uti finansų ministerio 
port fe l į, pr a dėj o su „nuosa i k i ųj tĮ" kamarile per spaudą ir 
žodžiais šmeižti prof. Voldemar ą. Tam pasipriešino tau
tinitJ orga nizacijų dauguma narių, pasmerkdam i juos ir jtĮ 
pragaištingą darb ą. Per devynis mėnesi us „nuosa ikiej i" 
pra l aimėjo visa is frontais. Tauti n inkų rajoniniuose suva
žiavimuose (Kaune, Siauliuose ir Pa nevėžy) , sava norių 
sąju ngos kongrese (Kaune), ,,Jaunosios Lietuvos" suva
žiavimuose (Kaune ir provincij oj) , ša ulių sąjungos susi
rink imuose ir kitur. Visur gavę nepas iti kėjimą, ,.nuosaikie
ji" ir j ų ska likai pradėjo žiauri aus iai persekioti drąses

nius asmenis. Ministerij oms t au tininkų centro buvo įsakyta 
šali nti veiklesnius ir sąmoningesnius vei kėjus iš už
i mamų va ldiškose įs t a i gose vie tų . Tokiu būdu buvo paša 
linti - Panevėžio mokytoj ų seminar ijos mokytojas P. Pa
karkl is, Siau li ų apyg. teismo sekretorius P. Ramančionis, 
Telš i ų gimnazijos direktorius Gobis, Plungės notaras 
Mylimas (pastariej i du už i š leidimą prof. Voldemaro 
monografijos, kuri ą Zukas buvo uždraudęs išleisti) ir kiti 
idea listai, kurie nepanorėj o savo sąžinę už pinigus par
duoti bei neteisingiems darbams pritarti. Iki šiam laikui 
apie 60 asmenų paša linta iš tarnybos ir jie neturi j okių 
ša l tinių pragyvenimui, apie 100 asmenų nukentėjo tarny
bose, 67 asmenys (j ų tarpe 75 % s avanorių) tapo ištremti 
į įva iri us apskričius. Už paskutinį savanorių sąjun gos 
suvažiavimą, kuris pasmerkė daba rtinės vyri ausybės dar
bus ir i šn ešė užuojautos rezoliucijas ištremtiesiems sava
noriams, tapo ištremti: sav. s-gos pirmininkas K. Matu
l evič i us ir vicepirmininkas V. Statkus. 

Garbė visiems nukentėjus i ems kovotojams ir did i pa
nieka ir nea pyka nta s kriaudėj ams ! 

Aleksos
Musteikio

Staškevičiaus 
provokatoriški 

darbai 

Matydami nuo l a tinį nepasitenkin imą ir 
bijodami ga lutinio p ra l a imėjimo, Lapė
nas, Tamošaitis, Mironas ir Ko nuta rė 
nešaukti visuotiną tautininkų suvažia
vimą, bet sufalsifikuoti j į, pakvietus 

š. m. birželio 29 d. porą š imtų parinktų , , nuosaiki tĮj Ų" 
i nte li genttĮ. Dalyvavo La pėn as ir kiti . Prof. Voldemaras 
pakv iestas nebuvo, bet visgi a ts il a n kė. Progai esant ten-
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ka paklau. ti, ka gi didcsni5 inte li gentas Lapėn as a 
proi. Voldemaras? Prof. Voldemarui pašnekėjus, j is buv~ 
su didžiausiomi ovacijomi-, ant ranktĮ iš sa l ės išneštas. 
Tai įYyko nežiDrint į lai. kad hu\'o parin kti j iems pa tiki
mi žmonės. 

Vyr i ausybės darbai ankštai 5usiję su ta utin i nkų parli 
jo veikimu. Neišminling~ ir kraslui ža l ingą pro f. Volde
maro pašalin imą iš valdžios rt'il\ėjo žu t bDt pateisin ti ir 
v i suomenėje rasti pritarimo. Sį niekingą d a rbą buvo pa
vesta atl ikti 1' \usteikiui ir Aleksai. Pirmas is, i šprovokavęs 
prof. Voldemarą, pradėjo asmeniškai ir per pi l < iečit1> 
apsaugos d<epartamen>to direktori tĮ kyšini nką Staške
vičių pasakoti apie prof. Voldcm,mĮ nebultĮ da lykų, antra
sis - veidmainių Bulvičiaus ir l'ngura ičio pageiba - išlei
do ne legalią proklamaciją, nukreiptą prieš prof. Volde
marą ir pasirašytą, žinoma. ne Aleksos, bet „Lietuvos 
i':kin i nkų grupės". Toji proklamacija buvo spausdinta 
2.C.J\\-je, Miškų departamente. Ir tuo melu, ka i vyria usy
bės nariai išsijuosę šmeižė prof. Voldemarą . pastarajam 
buvo sillloma užimti užsienio reikaltĮ min isterio portfel į 
ir sėsti drauge su šmcižikais Alcksa ir Musteiki u! Ar be
reikia didesnio arogantiškumo ir niekšiškumo? 

Geriausi apskričių viršininkai Matu lev i čius, SteikDnas 
ir Suma, kurie nepritarė juodiems Kruglodu rovo darbams, 
buvo iš užimam11 vieltĮ atieisli. Besiteisindamas dėl kabi-
11elo krizio, Musleikis įsakė kyšininkui Slaškevi čiu i (Sau
lių s-gos C. V. sekretoriui) areštuoti Saulių s-gos namuo
se atsitiktinai susirinkusius ni ekuo neka ltus 23 ša ul ius. 
A1ešluoti šauliai išsėdėjo be jokios kaltės dvi sava ites ir 
beveik Yisi nustojo tarnybtĮ. JtĮ tarpe 7 žmonės be jokio 
apkaltinimo, prokuratūrai nežinant, ikišti Kauno s. d. ka
lėjiman, ten buvo išla ikyti po tris ·mėnesius ir, neradus 
kaltės, išt remti iš Kauno. Tuo melu „L. ai das" rašė, kad 
buvęs užkluptas nelegalus s usirinkimas. Sau l i ų s-gos va
do\'ybė į Musteikio ir Slaškevičiaus niekš išką d a rbą nerea
ga\'o ir tuo užsitarnavo amžinos gėdos. 

„Tautos ke lias"- vienintelis laikraš tis, kuris smerkė 
susi dariusią padėtį, buvo uždary tas ir Bruno Stencelio 
(,·yriausybei įsakius) pasisavintas. Redaktorius Algirdas 
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Sliesoraitis, Jonas Karu lis (2 -jų vyties kryžitĮ kavali erius 
ir inYa lidų pirmininkas) ir Antanas Sileika ištremti iš 
Kauno. Po to Y)T i ausybė pradėjo veikti niekieno nevaržo
nia ir nekontroliuojama. 

R prezidento prašomi ir pasiger indam i visuomenei, mi
nislcriai p r adėjo daryti su spaudos atstovais pasikalbėj i 
mus. Deja, buvo pamiršta, kad Musteikio pakaušis, nors 
ir storokas, bet visa i tušči as . Ignas ėmė ir pasigyrė, kad 
prieš jį po krizio buvęs ruošiamas atentatas (mat, koks 
veikėjas ! ). Reikėj o tą „atentato" ruošimą įrodyti - ki ta ip 
ministerio autoritetas eina velniop. Cia griebtas i provoka
cijų. Saukiamas Pa nevėž io apsl<r. v< iršinin>kas Stos iū-
11;1s, ža dama jam visokių gėryb i tĮ ir įsakoma jam suda
r~ ti proyokacinę by lą idea listams, Kru glodurovo priešams 
Jučioniu i * ir Svelniui, girdi , jie, Voldemaro šalininkai, 
rnošę prieš jį - ministerį, aten t a tą, o liudininku ga l įs būti 
l,r iminalinės polici jos agentas Sulskis, k i lęs iš Panevėžio 
apskrit ies. 

M.us teikis pata rė Stosiūnu i susitikti su provokator iu
mi Sulsl<iu Konrado kavi nėj . Sulskis nors ir tamsus pro · 
vokatorius, bet išsiga ndo ir iš karto nesutiko po savo 
parodymu pas irašyti . Supykęs Musteikis prašo savo drau
gą, Sulskio švogcrį, gener. štabo pulk. Jackų, reikiamai 
paveikti Sulskį. J ackus, kuriam šeši metai atgal eilinis 
polic ini nkas Kaišiadoryse už įžeid imą a pdaužė snukį, į ką 
pulkininkas nereagavo, įka lb a savo švoger į Sulskį nebij oti 
ir, pasima tęs su Stos i ūnu, įte iki a jam J ackaus parašytą 
J.:yob:J, kuri ą Stosittn as verčiamas buvo pasirašyti ir į teikti 
\·idaus reikalų ministeriui Musteikiu i. tos i ūnas, nors ir 
\·crč i amas M.usteikio, Stencelio ir kyšininko Staškevičiaus, 
provoka toriumi btt ti v isgi nepanorėjo ir padavė atsistaty
din imo pareišk imą. Neužilgo J\ \usteikis buvo pr iverstas už 
gerą kompensacij ą atsistatydinti, ir Kauno apygardos 
kismo proku roras Zemailis iškė l ė jam byl ą, kurioj, be ki ta 
ko, buvo ka ltinamas drau ge su tenceliu ir Staškevičiumi 
,,Geležin io vilko·' sprogd inime. Tači au greit po to išsigan
dusi vy r i a u sybė bylą l i epė numarint i. Mat, nepatogu bu-

* K itur tekste - .fačio11 is. 
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\' l) aprlovnnot,J „112 ypatingus 11unpcl11u s Lietuvai" l -jo 
laipsnio ,.Gedimino" ordinu prn, ok:1 torit1 I gn ą Mustcikj 
sodinti lrn lėjim n n . N n, ir p:1slapc11.1 I g nns pt'r dc1ug žino 
ir gnli \'yrinusybl' i pak011k!L L1r p ki tko, prie pas lnpfo! 
priklnuso l nmsi i'torijn s11 ak11t.1t 11 l'l';l,~ pro f. \ oldc11111: 

rą. 2 ino111n. \'yriausyhl'i 1tt'p,tl11!._!u i~šifrnoti. 

Tuo ta rpu Jnč i on is . :;,.l' lt1~ s ir ki ti k.1 linn111i ir trc11t ia-
111i. Gerinusi knr i11i11k:1i l i grt!()d/lo f)t'r\'t' rs1110 or gani -
za toriai ir \'ykdytoj ai gujnmi iš k:irn10111e 11c'-s (knp. Ste-
ponnitis, knp. Bud1il :1. kap. J. ,\ \ al 1tl1'\' i1·i us, lrn p. J\1tla11n i
tis ir kiti), o nit' kšn i ir pntnikttn, ti d.ttl' k :irjt'rns. Mu te ik is 
i reikalavo iš R. prez idl'nto „<i l'd1 11ti110" ordi t t ,Į (kitn ip, 
gi rd i, nrn tsi ta(ydinsitt !) i r p:tsid:tre J. il'l. banko direkto
riumi su 2500 lihĮ mr nc· inrs ,i lg-oc:, 110 ba nko rei lrnluosc 
11usima110 mažiau už banko sargry. 111ovnk:tlorini B . len
celis (r11. tĮ i špera), ta kc,· i č i us. J ,ll k 11-;, S11lskis ir vis:1 
ei l ė kittJ niel,~tJ . nprupinti šiltomis \'iel11rnis. ir neperstoja 
s111 c1 ug~ žmoncc;. Pastaruoj u 111<.'(11 J,t! l-11s paskirt:is net 
karo mokyklos vi ršininku. J\\11 !-, tĮ_ alll1.i1111 prieštJ l e nktĮ šn i 
pai. teismo nubausti iki gyvos ga lvos l,:i lrt i , prczidenlie
nės vardc1dient1 proga tapo amnes tuot i. o geriausi Lietu
vos l>unūs ir pa s ižymėj~ savanoriai adlllit1is trn l yv iu būdu 
sodinami k a l ėj irna n ir tremiami . 

Vi sti d a rotntĮ šunybitJ dė l v iel os sl okos ir nesurn šyl i. 
Pannštts clarbai g-a li bttl i d;irotni žmonitJ, lrnrit· g.t lt1li 11n i 11u
.., toj o lygsv;iros ir sąž inėc;, uba yra, lw to, Lid11vos pricšn i. 

Vuldilos N(' per gNiausiai darosi ir vn ls lybės 
rėrn~Jn! - į s t a i g-osl•. Valdžia , tt<'lttri·cla nrn clortJ 

follkn! valdi11inl, 11 ir šiai p pili cč it.t pri larinto, Ir ky1.lnlnk~I l 
,m ngi na į v ;i i r i tĮ ruši tĮ kyš i II i II kus, l<ll · 

, ic pnlaiko j ,). Sl Hi vip11 ;1s r h:i raktc•ring-inusitJ f a ld tĮ , turin 
t is tarp tnulinio ska nd nlo rei kš 111 ės. 

Pastabu pilieti s gali alsimin li, kad ne per scniausi,ii 
„L. aide" tilpo straipsni ' , kuriame kalb:una .1pie t:i bnko 
monopolio reika lin gumą Lietuvai. .Rei k ia pa s lcbė li , lrn d 
tabako monopolis foklinai j au slaptai yra :i tid11ota-; v ienai 
vok i cčitĮ firma i. ~ i taba ko monopolio nlidav into isl orij n 
yra labai skandalinga. 

3-4 

Tahnlrn 111 011opo l į s lc 11 gė-s i išgau t i prancttZtĮ fir111os . 
Tull rrikalt t rCtpinosi nesen i ai išvykGs iš Lie tuvos prancu 
llJ lrn11s1tl :1s Noel I l l'nry, lrnrj ntinisl eri s Ttrbclis du kar
tus pnl'i l i tti nep ri ėmė . Po l okio kci ·to Tu belio el gesio ~u 
svl'l itno · va l s ty bės ntstovu, pns konsul ,J atsilankė Preky
bos d-to d ir l'ldorius Norknilis ir pnreikalavo kyš io. Kon
sulas pra 11 l' šė sui n lcres11 ol otns firmom s, kad Lietuvoj be 
l,yšio nil'ko 11eg n li111a pactaryt i ir gavo s uli kim ,Į 1 orkaič iui 
k yšį d11oli . Norlrnitis, gav~s a t l ygin i mą. parūpino konsu lui 
pa:-- T11hc• l į nudicnr ij~ . Derybos j au ėjo sėkm inga i , bel 
staiga Tt1lil'lis pranešė konsu lui Noel H enry, kad vyriau
sy lJ(, yra nus is t ač iu s i atiduoli monopo l į vokieč il.t firmai . 
S11pyk~:-- ko 11sul as pakė l ė s lrn 11d a l ą ir Tttbel io akiva izdoj 
p,1 vadi 110 Licluvo va ldininkus vagimis ir kyšininka is. 

M aty t. lrn d Norkaičiui vok i cčitĮ firma buvo davusi di 
cll-s11 j kyšį, bel, išs ign ndGS skandalo, Norkailis grąžino 
pt a 11rnzų konsu lui paimlus pi 11 igus. Tabako monopolis 
visgi atiduolas vok iečių firmai. Perpyk9s prancŪZLĮ kon
...,1,l as, prieš išvykdamas iš Lietuvos, beveik kiekv iennm 
.,tt! ik l am pasakojo apie ska nda l in gą i s torij ą. Tač i a u N or 
ka i tis ramini sėdi atsakingoj ir pel ningoj vietoj ir neper
stodam as gi ri,1 vyr iausybG ir jos darbus. 

Vieną t urime aiškiai ir nedvejodami 
Vietoj užbaigos užakcentuoti: Lietuvą valdo ne R. prl'-

i idcntns /\. Smetona, bet lenkai per Smctonienę, Miron~ . 
1' ·1 mošnilj, Chodokauskus ir Id. Zemės reformos į s ta ty lllo 
p:1kc ilimas, pagn l ku rį žemės grąž in amos l e11ktĮ dvar i11it1 -
l, ;ims, yrn aiškus lenkt) darbas ir umanymas. 

V yri:iu, yhės padėtis ne pnvydėtinn . Li::iudininb i Ln 
p ė110 ir Alt'k ')os pageiba 11 ži 111 :1 vi s::is cko11orni11io gyve
nimo srilis, o krikdemo i sugebėj o sudnry li su v y rinusylw 
„ 11epuol i1110" sutartį . Ar tėj n momentas, kndn šitĮ d il'mĮ 
vicšpnčiai suby rės ir apleis pozicijns, sulaukg pirt11 ,Į 
Slllll g'j. 

Mt 1s tĮ ut duo tis budriai daboti , kad šį lemiamą s111t 1 gį 
11es11<luol tJ opozicija ir ncuži mltĮ a plcisttĮ poz icij tĮ. 

Tncl budėkime! Sios d ienos v iešpaciams 111ušn 12 va 
lnndal 
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• 
Jų pashutinis. lyg pa iutusių · u11ų. šuoli oali būti dar 

šią \'a . arą. bet. darydami paskutinį vuoli, jie da r gal i 
~kiudžiai įką ti. 

Budėkime! 
.,Geležinio Vilko'· 
Vyriausiasis štabas 

.. Pirm~ n". 1930.IX.15. \r i., (74). 

Krikščionių demokratų atsi·aukimas * 

Tautininhai turėjo ir turi du autoritetu: A. Smetona 
ir prof. \'oldemarą. Smetona ligi pL1 "-lmti nio laiko bU\-~ 
populiaresnis. bet psichiniai silpnesnis ir mažesnės orga
nizacijinė~ orientacijo bei energijos, 11ee;u Voldemaras. 
Todėl \ 'oldemaras pradėjo tautininkuose įsigyti kaska rt 
dide nio pa itikėjimo bei prisiri · imo. Įsig: !i pasitikėjimo 

bu\"o suinteresuoti Yienas ir antras. Jungė juodu, be kitų. 
·ie dalykai: l. iš ilaikyti kuo ilgiausiai ,·a idžioj ir 2. tau
tininkų s-gos prestižas. \"adų ,·aržyt;- nes ir kitus nusista
t) mu jautė proyincijos ir centro taut in inkai. Burn aišku. 
kad tautininkams Yisuomenė nepritaria. Be \'isuomenės 
paramo gy\'enti ir \'aldyli šal į sunku ir, kas daugiau, ne· 
padoru. Ieškota kelių. Ra dika l esni ų t a utininkų galvose Id
Iu mintis įsteigti slap tą organizacij ą „Geležinis vilkas", 
kuri tu rės ianti. nors ir žiaur iomis priemonėmis, pa laikyti 
t autininkų \'yriausybę. Sios organizacijos mintis pirmi au-
ia kilo Al g. Sliesora i čio, vėl iau Kaz. J\ \ a tulcvič i aus (buv. 

Kauno miesto ir apsiuit. Yirš.) ir kun. Mirono ga lvose. 
Tai bu,·o 1927 m. ga le. Pasitarimai šios organizaci jos 
reikalu dažniausia i buvo da rom i kun igo Tamoša i čio kabi
nete: · iame kabinete bu,·o suformuota ,.Geležinio vil ko'' 
Ng-jos idėja. Alg. Sliesora ilis ir kun. Mirona , nuvvkę 
pas prof. \'oldemarą , tuometinį min i strą pirm ininl«1, i š dės· 
l<' .,Gelež. vilko" org-jos idėj ą . Voldemaras aprobavo. 
Išdirbtas šia i organizacijai slaptas statu tas, k urį Smetona 
pas i rašė ir patdrtino. Kad sėkm i ngi a u ši organi zacija 
bfi!tĮ vystoma, o vėliau jos n<lriai drausminam i, taipogi dė l 

• Alsišaukirnas išleistas nelegaliai, ne anksčiau kaip 1930 m. 
pabaigoje. 
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„Geležinio \'ilko" nario bilietas 

apskrit:ių ,· ir · i ninkų a kitĮ (tada dar ne Yisi apskrit. \' ir
~111inkai bU\'O taip labai atsidavę tautininkams). ji bu,·o 
pridengta „Sporto sąjungos" skrais te. 

Organizaci ja smarkiai pleč ias i. l r gimnaz ijtĮ bei \'idu
rinių mokykltĮ direktoriai gauna iš šviet. ministerio 'a
ke nio į s akymą (1929 m. IV. 10 d. Nr. 156) leisti kurt is 
.. villrnms·' jų įs taigose vis neva sporto org-jos va rdu. 
Duoda „vilkai" p ri esa i ką : absoliutus klusnumas nežino
mam vadui ir veikimo paslap tis. Siai priesaikai sustiprinti 
bučiuoj a suomi šką durk l ą. Priesa iką sulauž ius, a l akoma 
Sc'l VO gyvybe. (Turimomis žiniomis „vilkus" saikdines ir 
kun. Mironas - tik ne kryžiumi, bet durklu.) ,,Viikai" 
\"e il,ė sav istovia i. Sl aptas teroristinis „vilkt( veikimas 
pradėjo bauginti Yisą kra štą. Be to, ir vy ri ausybė pamatė. 
knd vienus ,,,·il kus" pa likti sav is toviam veikimui - ga li ir 
ja i pačia i ne į ger,Į iše iti. Ki lo reikalas sut,·arkyti ,.vil
kus·· ta ip, lrnd jie pa l a ikyltĮ kontak tą su vyriausybe ir 
\"y ri ausyb~ pa laikanč iomis org-jomis. Su idarė dNinimo 
ko111itclas. Į šį komitet<Į įėjo: pirmin inku - kun. J\\irona s 
(S111donos skirtas), nmiais: nuo „Geležinio vilko"-
A. Sliesoraiti s ir aviacijos kap it. Mačiuika, tautininktĮ 

37 



.. 
s-gos - inž. Vilei šis ( dabart. susis iekimo minist. ), Zil ins. 
kas (teisingumo minist. ) , Lapėnas (t a utininkų s:gos cent
ro pirm.); ,,OkininkLĮ v i en ybės"- Aleksa (žemės ūkio 
ministr.) . 

,,Gelež. vil ko" santva rka - vyriausias vadas ir vyriau
sias štabas. Vyr. štabo \·irš. bu\'O Sliesorait is. Vyr. vadas 
santykiavo su vyr. štabu per ryšininką kap. Mačiu i ka . 
Kas buvo vyr. vadu, gin č ijamasi. Vol demaras ir pull~. 
Stencelis (vidaus re ikaltĮ vice rn inisleris) teisme te i gė, kad 
vyr. vadu buvo Smetona. Tuo tarpu provinc. ,,vi lkai" bu
\ 'O įsitik i nę, kad Smetona yra pavcdQS „vilkus" Voldema 
ro žiniai: jie, ,,vilka i", prisiekdami nežinomam va dui , tu
rėjo ga lvoj Vol dema rą ; iš jo gaudavo pinigų, prie jo buvo 
p r is iri šę. 

Voldemaras „v ilkų " p r i s iriš i mą žinojo. Jam buvo ne
pakeliu i Smetona ir jo aklas adoratorius Musteikis. Var
žytynėse už pirmenybę išdavose Smetona pra dėjo ieškoti 
b C1dų išstumti iš valdžios Voldema rą, Voldema ras - Sme
toną< ... >. Voldemaro mintį - paša li nti Smetoną ir 
ypač nu bausti, o gal net nužudyti Mustei kį, sužinojo Mus
teikis ir Smetona. Juodu, pas inaudoj ę proga, esant Volde
marui Zenevoje 1929 m., paruošė Ministerių kabineto kr izį. 

Voldemaras užsigavo, užsigavo ir jo ša lininkai „vil
kai•'. ,,Vilkuose" kilo sujudimas. Smetona tai jautė. 
,,Vil kLĮ" štabo virš. Sliesoraitis, kviečiamas Smetonos pa
sikalbėti , Įs akė H. Vaitkev i čiui, kad jam parūpintų būrį 
,,v il kų", o pats nuvyko pas Smetoną. Smetona per Sl ieso
r a itį įsa kė „vilkams" pereiti Musleikio žinion, Sliesoraitis 
nesutiko Voldemarą pakeisti Musteikiu. Tada Smetona 
vyr. ,,viliu)" štabo virš. vieton Sliesora ičio paskyrė pulk. 
Stence lį. Senas štabas su Sliesora i č i u neatsidatydino ir 
apie tai įspėjo „vilkus". ,,Vilka i", davę priesaiką senai 
\'adovybei, nuo jos, priesaikos nelaužydami, negalėjo at
sipa laiduoti , nes nelaikymas priesaikos ir klusnumo va
dui - mirt is. ,,Vilkai" k l a u sė. Kadangi „vilka i" kl a usė 
Sl iesor a ič i o, jis buvo iš Kauno ištremtas. Tada jo vieton 
s1ojo Kazys Matulev ičius ( i štrėmus Matu levičiLĮ, ,,vil 
kams" vadovavo inž. Steikūnas ) , ir „vilkai" tęsė savo 
veikimą . Kad „vilkai" noriai veikė , buvo ir psichologinis 
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motyvas: nes „vi l kų" or-ja i prik l a usė vyrai, kur ie dėl savo 
id ėjos ir taktikos kitose org-jose neti lpo, o buvo pabučiavę 
durk l ą, kad veiks. Padėtis nepavydėtina. Reikia ką nors 
daryti . Stencelis sušaukia 1929.X. 13 d. ,,vi l kų" vadų pas i
t a rim ą. Cia jam senieji „vil ka i" pareiškia, kad Stencel is 
nėra „vilkų" vadas. Be to, senieji „vi lka i" sumaniai šį 
š t abą išsprogdi na. Trynimasis „vi lkų" tarpe d i dėja . Kai 
kurie kreipiasi į kun. Mironą, kad su ta i k intų. Mironas 
paža da. Tuo tarpu vyriausybė senuosius „vi lkus" vieną po 
kilo tremia. Voldemaro šalin inkai ruošia 3 ka rtus pervers-
11 ,ą. Pirmas perversmas - kai Smetona buvo čekos lovaki
joj. Buvo tartas i su įgulos kar ininkais ir „vilkais". Iš San
čių „vil kams" buvo duoti krimina l in ės policijos valdininkų 
ženkla i (kad suklaidinus po l ic ij ą, kuri saugojo Mus
lc:ikį), b ū k ir jie einą sa rgybą vykti pas min. Muste ikį 
ir, gavus ženkl ą, gyvą ar negyvą atgabenti į „Tautos ke
lio" rcd. Įgu l os karin inkuose kilo nesusipratimų, ir „vil
kams" buvo duotas ženklas skirstytis. Antras - iš 23/24 
liepos 1930 m. Siuo kartu buvo sukviesti iš provincijos 
į Kauną „vil ka i". Jie buvo aps istoj ę Neo-Lituanijos rū
muose ir ki tose vielose. Perversmas neįvyko, nes sužinojo 
policija, paruošė ša rvuoč itĮ ir kitą apsaugą. Voldemaras, 
ryte a ts i kė l ęs ir neradęs perversmo, nesuprato, kame da
lykas. Per p. S. susitaręs su Gineičiu , Ivanausku ir kt., 
vyksta į Petrašiūnus išsia iškinti. Tą pači ą dieną po pietLĮ 

Voldemaras ištremiamas į Platelius. Jo šalininkai „vil
ka i" nerimsta. Jis duoda parėdymą atkeršyti Musteikiui 
ir S tenceliui. Treč i as pervers m. turėjo būti 1930.VII l.l 5. 
kada Smetona rengėsi vykti į Birutės šventę Palangoj . 
Klaipėdos įgulos (7 p. p.) ka ri ninkLĮ grupė turėjo suimti 
Smetoną ir Voldemarą grąžinti į vald ž i ą. Tai sužino krim. 
polic. direkt. Rusteika ir praneša Smetonai. Smetona ne
vyksta. ,,Vilkai" rengia kerštą R.usteikai už paslapčių išda
vimą (ir Rusteika buvo „Gelež. vilko" narys) ir, einant 
,,v illuĮ" s tatutu, jis turėjo b0ti nužudytas. Tą turėjo pada
ryti krim. polic. va ld.- ,,v il kai" J . Vaitkev i čius ir Pupalei
gis. Kerštas įvyko 1930.Vlll.19 d. ,,Continent" viešbuty. 
Rustcikai liepia kelt rankas - kelia, t y l ė t - tyli, jam riša 
burną - ramiai laikosi 10- 15 min., nors girdi koridoriuj 
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yaikšč. žmonės, suduoda brauningu į ga lyą - jis sud rim 
ba. Kad liktu sveikas frenčiu s ir marškinia i. jauni žmog
žudžiai atsega ir tada pulk. padrasko peiliu kel iose vietose 
pašonę - įduria gilyn viso 2 cm (gydytojo kon~tatuota) . 

Po atentato" yeikia tol iau. 1930.X. K. M .. Įsako su
hrnšti l~zdom Tamošaitį, J\\ironą ir Lapėn ,Į (tą turėj o 
atlikti L. A., K. T .. T. R.. . š. ir ld.), o Kiaunį, Grėb
liauska ir Kurtinaitį nudė ti. is įsakymas dė l įvairi tĮ 
priež. neį,·ykdytas. 

Be teroristinių ve i ksmų, .,,·ilkai•' lei do a ts i šaukimų 
ir kt. Juose pasakyta ir teisybės: ,,A. Smetona preziden
tauti netinka. J is yra pasenęs anksčiau, negu reik ia, be 
energijos, drąsos. J is tiktų prezidentauti Abraomo, Matu
za lio ir Zorobobobelio laikams. Smetona panašus rusų ca
rui Mikalojui II. kuriam Ya ls tybinės išminties teikdavo 
cudaunas Rasputinas. Smetonos artimiausi pa t a rėj a i Ta
mošaitis, Mironas ir žmona. 1 Smetoną veikia P latano 
raštai taip, ka ip riteri ų romanai į Don Kichotą. Statant 
Kretingos-TelšitĮ ge l ežinke lį . statyba atiduota svetimtau
C:-iams, už ką Smetona gaYo kyšio 3 mil. liltĮ. Taipgi už 
degtukų monopolį iš š,·edų J-:<io gavo: L,pėnas ir Ttibe
lienė po pusę milijono, o Smctonienė pusantro milijono 
!it. Buvo paimta iš prancūzų ats tovybės vienas mi lijonas 
l itų už tabako monopolį. (MŪSLĮ žiniomis ne iš a ts tovybės. 
bet iš prancūzų konsulo p. Henry, ir ne l .000.000, bet 
šiek tiek mažiau, kuri suma, gavus iš kilų rankų didesnį 
kyšį, grąžin ta, o paimta di desnė - K. A. K.*, bet sužinoję 
vokieč iai pasiū lė daugiau - 2 mil.) Monopolis suiro. (Tu
rimomis žiniomis didesnį kyšį davė ne vokiečiai , bet vie
tos tabako fabrikantai ir jie sudarė tabako s i ndika tą .-· 
K._A.~) S~e~ona dovanojo bausmę 5 l enkLĮ šnipams, nu
teistiems l1g1 gyvos ga lvos. Jis neva i šmai11ė ant savu 
pi lieči ų,_ e~anči ų Lenki joje, ko nega l ėjo bul i. Sal į va ldo 
Smetoni ene su savo giminėmis lenkais Chodokauskais. 
l. p. pu l_ko ~~d ~ ~ieton lic!uvio Dundulio pa skyrė lenko
maną Rcklait?. V1eton ka p1t. Malulev ičia u s , l enkų š nipi:Į 
als. It. Kava li a uską . Smetonos ir Aleksas dėka lenka i iš-

* K. A. K.- Katalikų akcijos l<0111ilclas. 
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s iperka nuo parceliavimo, einant žemės reformos įstatymu , 
lrn ip liudijo Janulaitis. Dė l to jis (Janul a itis) ir iš juris
konsulto pasitraukė . Smetonienė įsakė Zauniui derėtis su 
lenka is ir Vilnių pa li kti lenkams. (Esamomis žiniomis, dar 
liaudininkams būnant va ldžioj, lenkai pas i ū lę grąžinti 
Lietuvai Seinų ir Vilniaus lietuviškas sritis, by tik Lietuva 
nuimtų karo stovį su jais. Tautininkai ka ro stovį nuėmė 
ir, be to, visa i veltu i.- K.A.K.) Stencelio motina yra pa
reiškus: cha ma i duoda duonos. o sūnus dirba. Stencelis 
į Yis<1 ži ūri Smetonos akimis. Br. Stencelis 191 9 m. tarna
vo bolševi kų komisar iate Šiauliuose. Kun . .Mironui per 
4 mėn. išduota l 200 000 li tų" . (Mūsų žiniomis ir šiais 
metais kun. Mironui išduotos ne mažesnės sumos.
KA.K.) 

šta i kokiais būdais tautininkai siekia visos tauto-, 
v ienybės. 

ADS R f., r. l 14, l. 100- 101. Folokopija. 
KA.K 



11. KLERIKALŲ IR LIAUDI I NKŲ VADEIVŲ 
BENDRAS FRONTAS SU VOLD EMARI INKAIS, 

HITLER I NINKŲ PENKTĄJA KOLO A 

Iš A. S l i e sora i č i o parodymtĮ * 

19-11 m. sausio 20 d. 

193 metais įstojau į L ietu\'iŲ aktyvisiti sąjungą** . 
kuriai priklausiau iki 1939 m. korn mėn .. t. y. iki vokieč i ai 
užėmė Klaipėdos kraštą. 

Lietuvių aktyvistų sąjungai prikla usė bu\'ę krikščionių 
demokratų, liaudininkų ir voldemarininkų partijtĮ nariai. 

Lietuvių aktyvistų sąjungai iš krikščionitĮ clemokrattĮ 

p ri klausė da ktaras Petras Karvelis, Klaipėdos prekybos 
instituto studentas Leonas Prapuolenis, iš li audininkų par
tijos- Klaipėdos prekybos instituto dėstytojas Juozas Pa
jaujis ir keletas studentų, kurių pavardžių daba r neprisi
menu, nuo \'Oldemarininkų - aš, Sliesoraitis, prekybos 
instituto studentas Ignas Taunys ir K l a ipėdos muitinės 
va ldininkas Ignas Vylius. 

Vienas Lietuvių aktyvistų sąjungos šal ini nkų buvo 
,,Baltijos Loido" buhalterijos tarnautojas Jonas Vol<ie · 
tai tis. 

Lietuvių ak tyv istų sąjungai priklausė apie 300 žmonit) , 
tačiau , išskyrus minėtus asmen is, daugiau pavardž ių ne
prisimenu. 

• 1941 m. sausio 20 d. A. Sliesoraičio parodymtJ pradžia - pir-
majame rinkinio skyriuje. . 

•• Lietuvių aktyvist1i sąjungos (LAS) vadovybę sudarė : pirmimn
~as ir e-eneralinis sekretorius - A. Slicsoraitis, į valdyb;Į įėjo - Juo
zas Pajaujis (liaudininkas). Jonas Staupas (krikščion i s demokrata s) 
ir Valerijus Sirnkus (klerikalas) , į sekretoriatą - J. Staup;is, admi111sl· 
racijos skyriaus viršininkas, J. Pajaujis, propagandos skyriaus v iršinin 
ka s. l. Taunys (voldernarininkas) apsaugos sl<yriaus vir'šin inkas, 
L. Prapuolenis (klerikalas) ūkio skyriaus viršininkas. 
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Mūsų organizacijos tikslas buvo kovoti prieš tuome
tine Smetonos vy riausybę ir įvesti Lietuvoje na ują bur
žua"zi n~ demokratinę sa ntvarką, bendradarbiaujant su 
aukšči au minėtomis partijomis: k ri kščionimis demokratais, 
li audininka is ir voldemarini nkais. 

Siekdama savo tiksltĮ bei uždavinių, Lietuvių aktyvistti 
sąjunga leido Klaipėdoje savo organą - lai kra š tį, kuris 
is pradžių buvo vadin amas „2ygis", o vėliau „Bendras 
žygis". Tame laikraštyje orga nizaci ja vedė propagand~ 
prieš Smetonos vyriausybę ir reika lavo atkurti Lietuvoje 
bu ržuazi nę demokratinę santvarką, paskiriant Voldemar~ 
naujoje vyriausybėje užsienio reika lų ministru. 

Mūsų organizacija veikė tikta i tris mėnesius . Per t~ 
lai ką ji neturėjo uždavinio kovoti su Lietuvos KomunishJ 
partija ir revoliuciniu judėjimu, juo labiau, kad Komu
n i s tų partija tuomet veikė pogrindyje. 

Vok ieč iams užėmus Kla ipėdą , 1939 m. kovo mėn. Lie
tuvių aktyvistų sąjunga nutraukė savo veiklą, nes tuo me
tu pasikeitė vyriausybės sudėtis . Į vyriausybę įėjo krikš
c ionių demokratų partijos atstovas, tos partijos CK narys 
Leonas Bistras ir du l iaudininkų atstovai, kurių pavardžių 
daba r neprisimenu. 

Nuo 1938 m. gruodžio 13 d. iki 1939 m. kovo 23 d .. 
dirbdamas Klaipėdoje, buvau du kartus suimtas Klaipėdos 
autonominės policijos ir gestapo valdininkų. 

Pirmą kartą buvau suimtas Lietuvos prokuratūrai pa
reikalavus ir apkaltinus veikla prieš va lstybę. Išbuvau 
suimtas maždaug vieną parą. 

Gestapo tarnautojas suėmė mane 1939 m. kovo 24 ar 
25 d. gatvėj e ir nuvedė į gestapą. Ten liepė man užfildyt i 
anketą , o paskui uždarė į Klaipėdos kalėjimą . I sbuvęs 

kalėjime apie penkias-šešias valandas, vėl buvau iškvies
tas į gestapo raštinę . Ten su manim kalbėjosi vienas val 
dininkų, kurio pavardės nežinau. Jis klausinėjo, kada at
vykau į Klaipėdą ir ką dirbau. Man atsakius į tuos klau
simus, gestapo valdininkas pareiškė, kad mano suėmima~ 
yra nesusiprat imas, ir pak l ausė, ar manau toli au gyventi 
Klaipėdoje, ar ketinu grįžti į Lietuvą. Jam atsakiau, kad 
Klaipėdoje man nėra kas veikti, kad ga lvoju grįžti į Lie-
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tuvą, ir papra · iau duol i man l e idimą i· važiuoti . Kitą die
ną gavau gestapo l eidimą ir sa\'O automobi liu išva žiava u 
į Ka uną. 

Joki tĮ pas iža dėjimų gestapu i už savo pa l ei d i mą neda
viau, niekas i. manęs jų ir nereikalavo. Tačiau tu riu tar
dymo organam pasakyti , kad, grįžus iš Kl a ipėdos, ka i 
kurie tautininkai ėmė mane kaltinti, palaikant išda\'i kiš
ku ryšius su Vokietija. Pavyzdžiui. tautin inkL1 partijos 
pirmininkas iauliuose arnikas susirinkime ka lbėj o, ka d 
aš. Sliesorai tis, esąs Hitlerio ša lininlrns ir norįs su jo 
pagalba valdyti Lietuvą. Tautininkt1 organo - l a i k rašči o 
„Lietuvos aida " redakcija ka ltino mane, kad Lietuvi tĮ 
aktyvistų sąjunga, kuriai priklausiau, palaikė ryš ius su 
užsienio valstybe. 

ADSR f. r. 49, l. 39-46. 

Iš A. J a k š t o* parodymų 

1940 m. spalio 11 d. 

1938 metų lapkričio mėnesį ekonomistas, Prekybos ins
tituto dėstytojas daktaras P aj auj is pasitt lė ma n būti na u
jo „Zygio" l a ikraščio redaktoriumi. TurėJo tas la ilm1štis 
išei ti tik vokiečių cenzūros kontroliuojamas, nes buržua 
zinės Lietuvos vyriausybės cenzūra Klaipėdos kraš te buvo 
panaikinta. Laikraščio išleidimas ir jo paruošimas spau
dai buvo atlikti slapta. Pirmasis numeris išėjo 1938 metų 
gruodžio mėnesį, pasirašytas atsakingojo reda ktoriaus 
Prano Ged\"ilo. Tai buvo mano pažįstamas, gyvenęs Klai
pėdoje. Daukanto gt. Nr. 5, bt. 2 ir turėjęs ten nuosavą 
uamą. Jis niekada nebuvo nei to l a i kraščio redaktorius, 
nei žurnalistas ar korespondentas, tik davė savo paraš,) 
teismui ir notarui, tikėdamas Pajauju, kaip socia lis tu . 

,,2ygio" redaktoriumi buva u tik gruodžio mėnesį . 
opa kui Pajaujis mane at leido iš redakcijos. 

1938 metLĮ gruodžio mėnesį 22 ar 23 dieną Pajaujis ir 

• Jakštas Anicetas, \'inco s, gimęs 1907 m. Rokiškio aps., Pane· 
munėlio vis., Paliepio k. 
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Sliesora iti s „Vi ktori jos" viešbutyje s u rengė poky lį, ku
riame dalyvavo šie asmenys: 

l ) Juorns Pajaujis - ka ip jis save va dino, socialistas; 
2) Algirdas Sliesoraitis - voldemarininkas fa šistas, ar

šus nac ionalistas, atsa rgos ka rininkas; 
0) Prapuolenis - mi lijonieriaus sūnus, atsa rgos kari 

ni nlrns, fa šistas; 
4) Valerijonas Simkus - atsa rgos ka rininkas, aršus 

fašistas. dirbo l a iv ininkys tės bendrovėje „Balti jos Loidas"; 
5) Kedys - studentas, kas jis ir kur yra dabar, neži

nau, mači au vasa rą viename pobūvyj e, va dino save de
mokra tu; 

6) Jonas Pupaleigis - va rdo tiksliai nepns1menu, ar
šus faš istas, naciona listas, dirbo uosto valdyboje sąska i 
ti ninku ; 

7) Pajaujo žmona Paj a ujien ė, vardo nežinau; 
8) Jonas Vokietaitis - nacionalistas, faš istas; 
9) Garm utė - studen tė, demokra tė. 
Tame pokylyje dar buvo du žmonės iš Kauno, kurie 

sa\'o pavardžių neminėjo, bet sakė, kad juos pažįs ta Pa
jaujis. Be to, buvo viena gimnaz is tė iš .Ma rijampolės, ku
rios pavardės taip pat nežinau .. J i sakės i pažįs ta nt i Pra
puo l e nį, kurio tėvas dabar dirba Lietuvos geležinkelio 
,·aldyboje eksploatacij os direkcijoje kažkokiu agentu. Tai 
man sakė N . .Mordosas iš va ldybos statistikos skyriaus. 

Kitų da l yvavus itĮ pavardes pamiršau. Daugia usia ten 
buvo faš istai voldemarininka i, buržuazinės kariuomenės 
atsargos ka rininka i. 

Tame susir inkime sužinojau, kad minėtas laikraštis yra 
ne demokratinis, kaip man sakė Pajauj is, bet faš istinis. 
le idžiamas vok i eč i tĮ ir vo ldem arin in kų. Pokyl io metu buvo 
kalbama, reiškiama nuomonės , kokia tu rint i bC1ti Lietuva. 
Aš nieko neka lbėjau , bt1da111as nepatenkintas, ka d ten da-
1) vauja voldemarin inka i ir kiti ra·istai. 

Po to pokylio Pajaujis pasikv ie tė ma ne į savo butą. 
T; n . aš pak lausiau, kodėl jis man p asakė neti esą . kad 
,zr_g1s·: : ~c) S kri kšč i on i tĮ demokra tų ir soc i al i s l LĮ organ as, 

o J Į le1dz1a, pasirodo, vien tik fašistai voldemarininka i. 
Pajaujis a tsakė, kad dabar jau pasiba i gė senojo socia-
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lizmo laikai ir reikia ž i ūrėt i į v i ską nauja i, ka ip aš su
pratau, iš faš izmo poz ic ijų. 

Mes išgėrėme pas j į dar bonką konjako. Vė l ia u supy
kau ant jo ir i šėjau namo. Gatvėj e prisiminęs , jog mano 
žmona išvykusi į Šiaulius ir traukinys dar neatėj ęs, už
ėjau į restoraną, o iš ten apie penktą valandą ryto nuėj a u 
pas Gintalą. Ten kartu su juo gėrėme iki vakaro, o va
kare Klaipėdos stotyje iš automato paskambina u P aj aujui 
ir pareiškiau. kad išvažiuoju į Šiaulius ir daugiau nebe
noriu pas jį dirbti. 

Man įsėdus į traukinį, atėjo Pajaujo žmona ir ėmė 
prašyti, kad aš nedaryčiau tok ių kvailysč ių, nes policij a 
mane Šiauliuose suims. Tą patį vaka rą, man išvykus, 
Pajaujis restorane susitiko su sau gumo departamento 
\·aldininku Bagdonu ir pasakė jam, bd Jakš tas tą va
karą išvykęs į Šiaulius ir gal ite jį suimti. Ta i jis pats 
papasakojo, kitą dieną man grįžus iš Siauli ų. Iš Klai
pėdos stoties nuėjau tiesiog į Pajaujo butą . Tai buvo 
1938 m. gruodžio 25 ar 26 d. Pajaujis man pasakė: ,,Tu 
padarei kvai lystę, išvykęs į Šiaulius. Aš iina u, jog tu ne 
mūsų žmogus, ne fašistas ir ne smetonin inkas. Dabar tau 
bus sunku gyventi , negausi darbo, nes ne visi tave pažįs ta 
taip gerai, kaip aš". Jis patarė man iesl;oti da rbo arba 
važiuoti į Kauną. 

Pajaujis man papasakojo, kad tuomet, ka i aš skambi
nau jam iš Klaipėdos stoties, pas j į buvo du žmonės iš 
Ka uno, kaip jis juos vadino, iš „mūs iškių", kurie girdėj o, 
jog aš išvaž iuoju į Šiaulius. Todėl dabar jis turįs vi
siems - a ktyvi stų štabui - pranešti, ka d Jakštas buvę5 
išvykęs į Šiaulius ir policija jo nesuėmusi. Pajaujis pa
tarė man pasiieškoti darbo kurioje nors firmoje arba va 
žiuoti i Kauną. Jis liepė man porą mėnesių pasėdėti na
mie, savo bute Klaipėdoje, neiti niekur dirbti , kad akty
vistų štabas pamirštų apie mano kelionę į Šiaulius. Taip 
ir padariau - niekur nedirbau, sėdėjau kurį l aiką namie, 
tačia u ir po to darbo negavau. 

Po sava itės ar pusantros vieną dieną apie 3- 4 va lan
dą pas mane atėjo politinės policijos valdininkas Bagdo
nas ir jo viršininkas, kaip sakė Bagdonas. Ta i buvo 
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J 938 melų gruodžio ar 1939 metų sausio mėnesį . Dar 
prieš tai, 1938 mett1 gruodžio mėnesį ka rtą vakare buvau 
s us i ti kęs su Bagdonu „Metropolio" res tora ne. Man dir
ba nt s pa u s tuvėj e, kur buvo spausdinamas „Zygis", jis 
pciskambino telefonu, pasakė turįs skubų re i ka l ą ir pasky
rė s usi ti kimą „Metropolyje". Aš priža d ėj a u ateiti, bet 
tuoj au pranešiau sp aus tuvėj e buvusiam Pajaujui , kad ma
ne kv ieč i a polici ja, ir nurodžiau, kada ir kur tur iu su 
Bagdonu sus itikti. P ajaujis pasakė , jog j ie ga li pada ryti 
su ma nim ta ip, ka ip su Kut iopovu - pasodinti į automo
liilį ir išvežti į Kauną, bet li ep ė man nueiti . Jis man sa kė, 
ka d truputį anksči au už mane į tą restoraną nueis iš 
,,Zygio" du studentai, ku riuos iš matymo pažinau, bet pa
va rdžitĮ neprisimenu. 

Vakare, apie l 9- 20 va l a ndą nuėj au į „Metropolio" 
restoraną. Man įėj us, restorane prie bufe to jau sėdėj o tie
du iš „Zygio" redakcijos. Atėj us Bagdonui, ats isėdau su 
juo už sta lo. J is užsakė alaus, pusbonkį degtinės ir užkan
dos ir tuojau pradėj o ka l bėti. Netoliese sėdėj ę abu studen
ta i stebėjo jį ir girdėjo mūsų poka l b į . Bagdonas stengėsi 
k a lb ėti tylia i, o aš ka l bėjau garsiau, kad j iedu girdėtų. 
Bagdonas ma n pasakė, jog jis žino visus, kas dirba „Zy
~yje" Kla i pėdoje, bet nežino to l a i k raščio bendrada rbių 
!<a une, ir pas i ū l ė man 500 li tų , jeigu su tikč i au jam tai 
p~1 sakyti. Aš atsakiau turį-s paga lvoti. Tuo mūsų pokalbis 
ir ba i gėsi. 

Tą patį vakarą ar seka n tį rytą papasakojau visą savo 
poka lbį su Bagdonu Pajauju i ir pasakiau, kad reikia Bag
donui pasakyti ta i, ko jis pra šo, bet ne visą liesą . Pajau
jis sutiko, bet nutarė dar pas ita rti su S l i esor aiči u , kuri 5 
tuo metu gyveno „Vild orijos" viešbutyje ir oficialiai buvo 
':> l ap tas fa š is ti nės vold emari ni nkų orga nizacijos va dovas ir 
orga niza tori us Kla i pėdoje bei Kla ipėdos krašto tr ijose ap
skrityse - S il u tės, Pagėgi tĮ ir K l aipėdos. 

Pas ita ręs su S liesor a i č i u, Pajaujis l iepė ma n Bagdo
nu i nieko nepasakoti. Vė liau su Pa jauju sus iti kau, grįžęs 
iš Š iau l ių. 

Atėjęs su politinės polici jos viršininku pas mane, Bag
donas pareika lavo iš manęs ž i nių , k u r ių buvo p rašęs pir-

47 



.. 
mo mūsų susitikimo metu : kokie „Zygio" b_endradarb_iai 
yra Kaune, kokius dokumentus mes padaremc „Zyg10" 
redakcijoje Klaipėdoje sau ir l a i kra šč iui, kokiomis lėšomi_, 
,.Zygis" turi būt i platinamas visoje Lietuvoje. Nors ir ži
noja u, kad „Zygį" finansuos Karvelis, Sliesoraitis ir Kau 
no universiteto ekonomikos faku lteto profesorius Sleževi
čius, ta č ia u Bagdonui nieko nenurodžiau, pasakęs, jog 
dabar nieko nežinau ir pranešiu jam tai po poros diemi. 
Tuomet jiedu išėjo. 

Aš pranešiau Pajaujui , kad policija reikalauja iš ma
nęs žinilĮ apie „Zygį". Pajaujis atsakė, kad ap ie visa tai 
reikia parašyti pareiškim ą Klaipėdos vokiečitĮ policijai. 
Parašęs tokį pa reiškimą, atidaviau P ajauju i, kuris, kiek 
žinau, p arodė jį Slie oraičiui, o vėliau perdavė K laipėdos 
vokiečių policijai. 

Po antrojo policija vizito man į bu t ą paskambino 
Kla ipėdos policijos viršininkas ir pa reiškė norįs mane pa
matvti. .Man sutikus, sus itarėme su juo susi tikti Melnara
gėje·. už 500-700 metnĮ nuo miesto, d iC'11ą apie 16 va landą. 
Tai buvo 1939 meti! sa u io mėne~ i - Atėjęs i s utartą v i e tą, 
policijo virvininkas La isvėm1 man tarė: .. Aš noriu žinoti, 
ka orga niznyo bendrovę ,.Zygiui" leisti". Aš a tsa kiau, jog 
finansinius reikalu tvarko trys žmonės: dak taras Karve
lis, profe orius Sleževič ius ir Klaipėdos prekybos ins tituto 
rektorius Galranau ka , o pas nota r;_i buvo ir bendrovės 
dokumentus pns iravė ti k vicn;is Karvelis. Ma no ir Pajau
jo kontraktu taip pat jis vienas pas irašė. Visa ta i poli
cijos viršininkas už iravė j bloknob,1. Taip 11111s 1) pokalbi ,; 
ir b;ii gėsi , bet, prieš m11ms išsi kiri ,111(, policijos viršinin 
kas liepė man užinoti iš Gedvilo, lrnris k:i ip a l ·nking-nsi-; 
rednktorius pasirnšo lailm, : tį, k;:i veikia c1k lyvis lr1i I<.lai 
pt•rlojc, ir prnncšti jnm. 

P:1s it rn 11 k9s iš „Zygio" ir gyve11 dn111as Klaipė•dojc', iš
gird:111 iš Grdvilo ir P:1j ,1 11jo, lrn d f:1šis tni nori 11111,w 
1111fo dyti. T110111cl g-11vn11 „i,y/.!i" lil' /< inn t i1J dok 11111l'IJt1J 11110-
r:išus iš 11ot:iro Mc•jC'J"io, p:1slrn nil1i11:i11 plllicijos virš i11in 
lrni J.;1isv{111ui ir p;1sald ,111 j:1111, lrn d j:111 l11ri11 dok 11111cnt1J 
111,ornšus, norit, jį s 11sitikli , o po lo fšvyldi i 1,,11111 r1, Jl('':i 

čia <lt111 g-i.111 11cb go li11 gyvc1 11ti . 

t/O 

Policijos viršininkas Lai svėnas paskyrė su sitikimą ne· 
toli policijos. Aš perdaviau jam tuos dokumentus ir pareiš
ldau daugiau nebegalįs čia gyventi, jau geriau sėdėsiu 
ka l ėjime Kaune, bet ne čia. Policijos viršininkas paklausė, 
ar aš turiu pini gLĮ kelionei. Man atsakius, jog neturiu, jis 
išėmė iš kišenės 50 litų , padavė man ir liepė, nuvykus 
į Kauną, užeiti į saugumo departamentą pas politinės po
li ci jos direktoriaus pavaduotoją Bartkevičių, kuris surašys 
protokolą, kodėl aš buvau patekęs į „Zygio" redakciją, ir 
padės man susirasti tarnybą. 

ADSR f., r. 115, l. 212-215. 

Kvotos apie dr. L. Bistrą , dr. Pr. Dielininkaitį. 
P. V. I vanauską ir k. dėl jų sutelkti nės veiklos 
dabartinei vyriausybei pašalinti 

Santrauka 

Kvotos duomenimis nustatyta, kad buvusios krikščio
niLĮ demokratLĮ partijos ir vadinamosios voldemarininkų 
politin ės grupės asmenys prieš kelias savaites susitarė 
bendrai veikti ir s iekti dabartinės va ldžios pašalinimo. 

Derybose, kaip kvotoje nus tatyta, voldemarininkams 
atstovavo Algirdas Sliesoraitis, kuris, kad, prasidėjus nu
matytai bendrai akcijai prieš esamą vyriausybę, nebūhĮ 
suimtas, išvyko į Klaipėdą, ir krikščionitĮ demokratų gru 
pei - dr. Leonas Bislras, buvęs krikščionitĮ demokrahĮ 
partij os pirmininkas partijos uždarymo metu. Sliesorai
č i o ir Bistro sus itikinėjimai, kuriLĮ šiaip pažintis, anot 
pa ties Bistro, buvo „labai paviršutiniška", neabejotinai 
11ustatyta, ypač paties L. Bistro paliudijimu. 

Kad susitarim as dėl bendro veikimo prieš esamą vy
ri ausybg buvo sudarytas, matyti iš clr. Karvelio, s tudento 
VI. Sarkos ir kit1Į pa liuclijimLĮ. Nors tie as111cnys sakosi 
pnlys ncdn lyvavg jokiuos pns itMim11osc, ta č iau Hp ic pas i
lnri111us opoz ici11ė111s grnp „11,s suvi •ny li jie Si) gird~jc. 

Iš pns lrnlillii Į dil:111.,1 po litinlt Į įvykit) 111 atyli, lrnd tarp 
l< rik šč io ni1J dc 111 okrnl1Į ir voldl' llHlri11i11k1Į 11c tik susltarln , 
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bet !r prad_ė~a ati~inkama ve il~l_a , ku_ri pas ire i škė_ s tudentų 
neleistu m1tmgu s. m. gruodz10 men . 10 d. universitete 
tos pačios dienos studentų sukeltais neramuma is ga tvės~ 
ir laikraščio „Zygio" išlei dimu Kla i pėdoje. 

Kad studentų mitingas yra paminėto sus ita rimo iš
dava, netenka abejoti. Mitin ge ir vėli au gatv ių neramu
muose aid ingiausiai pasire i škė studenlti ate i lininktĮ są
jungos ir voldernarininkams c1 rti111os korporac ijos „Lietu
vos" asmenys. Buvo tik du ka l bėtoj ai: ,1tcilininkas J<: icla 
ir „Lietuvos" korporacijos narys Vytauta s Pau lionis, kur is 
net specialia i iš provincij os buvo iškvies tas telegrama . 
Mitinge rezoliucijos fo rma pareikšti rl' ika lav ima i ta ip pal 
buvo suformuluoti aukšči au paminėto susitc1r imo dvasio
je, būtent, kad pasitraukttĮ dabarlinl' vyria usybė, kad bDtLĮ 
sudaryta „konsoliduoU1" vyri c1 usybė ir kad b11 tLĮ grąžintas 
A. Voldemaras. Kad susitarusioms grupėms iš a nksto bu 
vo žinoma apie būsimus studenttĮ 1wra111 umus, matyti iš 
dr. Karvelio pal iudijimo. Pagaliau tai patvi rtina ir paleisti 
gandai apie A. Voldemaro m1111atom:1 g-qžimą Lietuvon. 
Iš Vinco Steponavičiaus paliudi jimo 1.iatyti, ka d pri e ltĮ 
gandų skleidimo dau g pri s idėjo Povilas-Vladas Iva
nauskas. 

Kad krikšči onys demokratai ir vold„ma rininka i susi
tarė bendram veikimui ir lrn d to susiLirimo išdava yra 
l a ikraščio „Zygio" ivleidimas, paliudiJ a to pa lies la ikraš
č io turinys. Būtent, įžangini ame to laikrašč io s traipsnyje 
rašoma: 

., itos aplinkybės lemiam<ai> paskatino įva irių ideo
l ogijtĮ žmones veikli sutartinai ir susitar ti dėl pagr indini tĮ 
gairių Lietuvos ateities santvarkai, kuri buhĮ priimtina 
milžiniškai lietu v ių daugumai. ito sutelktin io veikimo 
išdava yra ir šis tautos konsolidacijos siekiąs organas 
,,2ygis". 

Cia minimos „pagrindinės Lietuvos ateities santvarkos 
gairės" yra nustatytos to palies l a ikraščio s tr aipsnyje 
„Lietuvos ateities santvarkos pagrindai , dėl kurių sutaria 
visuomenės grupės" . To straipsnio autor ius, ar bent vi e
nas iš autorių, yra dr. Pranas Dielininkaitis. Jo bute kra
tos metu buvo rasti to straipsnio du egzemplioriai, rašy ti 
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mašinėl e, ir vienas egzempliorius to paties s tr aips nio 
,1nks tyvcsnės redakcijos. Ankstyvesnė redakcija i š taisy t čl 
Dielininkaič i o rank a, kas kvotoje nu statyta paties Dieli -
11ink a i č i o prisipažinimu ir eksper ti zės duomenimis, ir ja u 
po to s trai psnis atspaustas paga l Dielininkaič io pataisy-
111us ir papildymus. Ta ap linkybė parodo ne tik ta i, kad 
Dielinin ka ilis yra prieš vyriausyb~ nukreipto l a ikrašč io 
bendradarbis, bet ir tai, ka d dr. Pr. Diclininka itis va idina 
s tambLĮ vaidmenį sutelktini ame krikščioniLĮ demokratLĮ ir 
vo ldema rininktĮ ve ikime, s i eki a nč i am e paša linti dabartin~ 
vyr iausyb~ ir dabartin ę politinQ s a ntvarką. Kad dr. Pr. Die
linin kai tis yra paskutiniu melu pasireiš kusios prieš vy
ri ausybQ nukreiptos akcijos vienas iš ri k iuotojų, parodo 
ir pas jį kra tos melu ras tas Lietuvos banko Ukmergės 
skyriaus direk tori aus Pijaus Grajausko la iškas. Iš to laiš
ko matyti, ka d Dielinin kailis yra akcija i, s i ekiančia i paša
linti dabartin~ vyri ausyb~ ir politinę sa ntva rką, žmonių ir 
rc ikal in gLĮ žinių te i kėj a s. 

Pasienio poli cijos Rus n ės mokomojo būrio viršininko 
padėjėj as * , kai p kvotoj e nus tatyta, aiški ai yra nus i sta tęs 
prieš esamą vyriausyb~ ir savo kalbomis s i ekė j ą s ukom
promi tuoti . Tarp kitų da l y kų, pav., Panemunės paštt' 
(PagėgiLĮ aps.) , jis skleidė ga ndus, kad Lietuvą va ldan
čios dvi seserys Chodokauskaitės ir vienas žydas Il gqvs
lds **. Iš kvotoje i ša i škintLĮ jo pasikalbėjimų su Lietuvos 
konsulato Tilžėj e sekretorium i Sadausku matyti, kad jo 
žinota apie sute l kt in ę krišč ioniLĮ demokratLĮ ir voldemari 
ninktĮ akc iją, o tas parodo, kad jo turima glaudC1s ryš iai 
su voldemarininkų s luoksniais. Tą patį parodo ir jo pasku
tin iu melu palaikytas asmeni nis kontaktas su Kaune gy
venanč iu Povilu-Vladu Iva nau ku, apie kurį č i a te lkės i 
voldcmarininkai, pav., ak itĮ m. burmi tras Pečiuka itis . 
Jurdaič iLĮ ne pi l nnmeč itĮ a ukl ėj imo įstaigos virš ininka · 
Ska ržinskas, tokio pat l a l nabcržės įs taigos virš ininka · 
Kurklictis ir k. 

"' Stepas Kompai lis, ,·oldr mariniukas. 
u G. l lgovskis - slalyb11 rangovas, gnudav~s svarbiausias pa

rnngns už kyšius Smclonicnci. 
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Be to, į paminėtą sutelktin ę akciją įsitraukę Alfonsas
Motieju.; Rimas ir Jonas Virbalis, kuriLĮ asmeninis kon
taktas su Kriščiūnu ir kitais voldemarininkais kvotoje yra 
r1ustatytas. 

Kaunas 
1938.XI 1.15 

Kvotų skyriaus viršininkas 

/1DSR f., r. 114, l. 164- 166. Fotokopija. 

Reicho užsienio reikalų ministerijos 
memorandumas 

Dokumentas 2952-PS 
zu R. M. 33 g. Rs. 

Memorandu mas 

Lietuviai aktyvistai, pasivadinę voldemarin inkais, pas
tarųjų 1,5 metų laikotarpiu kreipėsi per užsienio reikaltJ 
ministerijos agentus Klaipėdoje ir valstybės saugumo po
licijos štabą Tilžėje, pakartotina i prašydami vokiečių įstai
gas paremti juos pinigais ir ginklais. Jų buvo minimi ir 
ruošiamieji plafaus masto valdžia i paimti pučai, kurie 
tač.iau neįvyko. 

Nuodugnūs tyrimai parodė, kad vadinamieji voldema
rininkai susideda iš asmenų, kurie dėl įvairių priežasčių 
nepatenkinti Lietuvos prezidento Smetonos vyriausybe. 
Jie vieningi tik tuo požiūriu, kad smerkia intelektualinių 
sluoksnių ir krikščionių demokrattĮ partijos, šiuo metu 
vaidinančios svarbiausią vaidmenį Lietuvos vyriausybėje, 
draugiškas nuotaikas Lenkijos atžvilg iu. Dar nega lima 
konstatuoti, kad tos grupės vadovybė turėtų aiškią poli
tiką. Glaudesnių ryšių su Voldemaru, gyvenančiu Pran· 
cūzijoje ir rašančiu religinius kūrinius , jie neturi. Jis 
gauna Lietuvos vyriausybės nedidelę pensij ą su sąlyga. 
kad negrįžtų į Lietuvą ir nes ire ikš tų politikoje. Dėl to 
labai abejotina, ar ši aktyvistų grupė, kuri naudoja Vol
demaro vardą tik kaip iškabą, ga lėtų artim iausioje atei
tyje tapti politine jėga. Vokiečiai nėra suinteresuoti s ilp· 
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11inti padėties kariuomenės vado Raštikio, kurio politinė 
įtaka Lietuvos vadovavimui vis labiau auga. Nepaisant 
to, botų tikslinga, kad pralenkiškos tendencijos sutiktų 
a ktyvų pasipriešinimą. 

Dėl to, sutikus užsien io reikalų ministerijai, Volde
maro grupei padedama nedidelėmis pinigų sumomis (po 
kelis šimtus markių), kad gal ima bOtų stebėti jos veiki~ 
ir raidą. Ginklų, l ėktuvų bei au tomašinų, kurių prašyta ne 
vieną kartą, nebuvo duota. Taip reikėtų elgtis ir tolia u. 
Platesnio masto parama teiktina tik tuo atveju, jei vol
demarininkai pasirodytų paj ėgią veiksmingai įsikišti į Lie
tuvos politiką. 

Dėl voldemarininkų pogrominių planų pasakytina, kad 
Lietuvos vyriausybė jau senia i sėkmingai išstumia iš Lie
tuvos ūkio žydiją, o tai iššaukė nuolat augančią žyd LJ 
emigra ciją. Iš Lietuvos visuomeninio gyvenimo žydai jau 
seniai pašalinti. Pogromai galėtų lengvai sutrukdyti šios 
mums palankios planingos raidos eigą. 

Berlynas, 1939 m. liepos 19 d. 

RAM* 

Doertenbach 

Paremiu nedidelius reguliarius mokėjimus, po 2-
3 tūkst. kiekvieną metų ketvirtį**. 

Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internatio
nalen Milit iirgerichthof, Niirnberg 14. Novembor 1945- 1. October 1946 
(amtlicher Text in deutscher Sprache. Niirnberg, 1947- 1949, Bel . XXXI, 
PS-2952, p. 385), LTSR MokslLĮ akademijos Centrinės bibliotekos rettĮ 

k ... l . V-20 rnn rasctt) s ,ynus, - -
36 

* Vokiška santrumpa Reicho užsienio re ikaltĮ ministerijai žymėti. 
** Prierašas Reicho užsienio reika l tĮ ministro Ri be ntropo, pasirašy

tas Ri. 
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111. IS BUR2UAZINf:S LJETUVOS POLICIJOS 
AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ 

APIE VOLDEMARININKŲ RUOŠTUS PUČUS 

Nr. l 

/939 m. balandžio 16 d. 

.. Ti krųj ų ... kaip jie save \·adina, \·ol demarininkų yra 
d\'i konspira tyvinės grupės - Algirdo Sliesor a i č io ir Al gir
do Voldemaro. 

Apie Algirdą S liesorai tį yra susisp i etę jo patikimieji: 
Jonas Karutis. inž. Kl emensas Bruni us, s tud. Algirdas 
Voldemaras, Juozas Krikščitmas, Povilas Iva nauskas, 
Ignas Taunys, Stasys Puodžius, Jurgis Tumavi č ius ir dar 
keletas asmenų . Be to, Algi rdas Sliesorailis pala iko arti
mą kontaktą su ak ty\'iosios ka ro tarnybos karininkų vol
demarininkų grupe. Ta S liesoraičio grupė, susita rus i su 
aktyviosios tarnybos karininkų voldemarininkų grupe, nu
stato rnldemarininkų veiklos programą, taktiką, sa ntykiu::, 
su kitomis politinėmis grupėmis ir per paskirus grupės 
narius skleidžia \·eiklos inicia tyvą savo politin i ų bendra 
manių tarpe S\'arhesniuose klaus imuose l emiamą vaid
menį raidina Algirdas Sliesoraitis su aktyv ios ios tarnybo<, 
karininkų grupe, apie kurios sąstatą niekas nieko konkre
taus nežino, o tik žino iš Sliesoraičio , ka d tokia grupė 
esanti. 

Apie Algi rdą Voldemarą yra sus isp i etę ypatingai pa
tikimi jaunesnės kartos voldema rininka i, daugiaus ia s tu
dentai, būtent : Vytautas Paulionis, Pranas Stanelis, J onas 
Virbalis, Anatolijus Dabkus, Antanas Rūkas, Vytautas 
Chmieliauskas, Stasys Ost a chavičius, Juoz<1 s Ramonai ti o.; 
ir dar keletas valstybės kontro l ės valdininkų bei studentų . 
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Algirdas Voldemaras g<1utas iš Sliesoraičio veiklos di
rektyvas per savo grupės žmones skleidžia prijaučiančios 
~tuden tijos ir apskritai jau17uomen ės tarpe. 

Su Au gustinu Voldemaru ryš ius palaiko Algirdas Slie
sora itis ir Algirdas Voldemara s. Algirdas Voldemara s yra 
pasakojęs kai kuriems savo grupės žmonėms, kad Augus
tin as Voldemaras savo šalininkų veiklos ir pastangų at
žv il giu rodąs daug abejingumo ir tv irt ą teigiamą nusi
s tatymą del s i ąs pareikšti. Tačia u , nepa isant to, minėtLĮ 
grupių žmonių ta rpe yra tvirtas ir ryžtingas nus istatymas 
a nksči au ar vėliau, vienokiomis ar kitokiomis p riemonėmis 
pastatyti Augustiną Voldemarą va ldžios priešaky. J eigu 
tatai kada pavyktų , tai yra nusis tatymas labai griežtomis 
ir radikaliomis priemonėmis apvalyti va lst ybės apa ratą 

nuo įvairių savanaudži ų ir įvesti gr i ežtą režimą . Kol kas 
tebėra nusistatymas įtraukti Augustiną Voldemarą į koa
li c inę vyriausybę, kad ir ne pirmininku, darant spaudimą 
į daba rtin ę vyriausybę sudara nčių po litinių srovių žmones, 
nes prip ažįstama , kad prie daba rtinės politinės situac ij os 
kito kelio nėr a, arb a jis neįm anomas. Pripažįshma, kad 
dabartiniu metu perversmo bC1du pai mti valdžią volde
ma rininka i turi per maža jėgų, o pasipriešinimas tokiam 
\'eiksmui iš dabartinę vyriausybę sudarančių politinių 
srovių pusės, esą, būtų labai didelis. Įtraukimu i Volde
maro į koalicinę vyriausybę daugiausia paramos yra 
tikimasi iš krikščionių demokra tLĮ žmonių tarpo, bet ir 
jLJ nuoširdumu yra reiškiama daug abejonių. Kokie yra 
tarp voldemarininluĮ vadų ir krikšč i onitĮ demokratų sandė 
riai. tuo tarpu neskelbi ama, tačiau yra duodama suprasti , 
kad padėtis tebėra aišk inama. Apskritai , voldemarininkų 
tarpe nus ivylimas ir nepasilenkinimas krikščionitĮ demo
krattĮ ir va l s tieč i LĮ li audininkLĮ v i ršCinėmis yra dide lis. 

Pastaruoju metu voldemarininkai aktyviu veikimu ne
pas ireiškia : yra kažkoks laukimo ir p a dėties aiškinimo 
r eriodas. Sakoma, kad ta s periodas nus i tęsiąs iki baigsis 
derybos su Vokietija ir paaiš l,ės Li etuvos politinė p adėt i s 
užsieny, nes tuo tarpu nenorim a drumsti ramybės. 
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Nr. 2 

1939 m. rugsėjo 22 d. 

7 birželio dalyvis* buv. !eit Skurauskas pasakojo, kad 
Vokietijos vyr i ausybė daug kartų siūlius i Lietuvos vy
riausybei pasiimti Vilniaus kraštą ir žadėjusi savo karinę 
pagalbą. Tačiau dėl Lietuvos vyriausybės politinio neap
dairumo ir neryžtingumo Vilni aus kraštas atitekęs Sovietų 
Rusijai, kuri jo Lietuvai negrąžinsi a nti. Dabar vien intelį 
galimybė atgauti iš Sovietų Rusijos Vilnių esanti tik su 
Vokietijos pagalba, kuri ir dabar neatsisakanti suteikti 
Lietuvai savo pagal bą. Tačiau, kad Vokietija šiame rei
kale padėtų Lietuvai, esą reikalinga, kad Lietuvoje būtų 
tokia vyriausybė, kuri sut iktų su Vokietijos pa s iūlymais 
ir duodamais patarimais < . .. > Todėl voldemarininkų 
vadai, esą, nutarę žaibiška skuba organizuoti p erversmą, 
nuversti dabartinę vyriausybę ir valdlios priešaky pasta
~yt_iv Vol~ei:nar~: kur~s, ~usita ręs su Vokietij os vyriausybe, 
ir_ 1sgelbes1ąs 1s bolsev1kų n a gų ne tik Vilni14, bet ir v isą 
Lietuvą. 

Vakare pas Skurauską buvo atėjęs A. Pupa leigis, kuris 
pasakojo, kad sukilimo paruošimo darbas einąs skla ndžia i. 
Labai smarkiai darbuojąsis buv. kap. Ivanauskas ir kiti 
~-old:1:1arininkai vyrai. Skurauskas papasakojo, kad da
?artm!u met~ vo!d_emarininkai turį nemaža i savo žmoni11 
ir karm~~e~es e_ilese, nes daugelis iš 7 birželio dalyvi1.J 
esąv gi:ązmb kar~uomenėn. Be to, akivaizdoje gresia nč i o 
bolsev1zmo pavoJaus, daugelis karininktĮ pereina volde
m?rininkų pusėn, kuri e anksčiau nenorėjo turėti jok ių 
reika l ų su : oldemarininka is. Pupaleigis sakė, kad Iva
nauskas tuns neblogus ryšius ir su kai kur ia is; aldvves· 
niais k ri kšč i onių demokratų žmonėmis . · 

Nr. 3 

1939 m. rugsėjo 25 d. 

23/ IX Kaunan buvo atvykęs Aleksa ndras Sinkevi č iu s. 
kuris tarnauja kaipo paša uktas atsarginis 16 p. pulke ry-

• 1934 m. birželio 7 d. voldemar i ninktĮ pučo da lyv is. 
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s 1ų kuopoj, ir turėjo pasitarimus su Skurausku rengiamo 
sukilimo reikalu. Tą pačią dieną Skurauskas ir Sinkevičius 
buvo pasl_<yrę_ ~~simatymą su buv. ,,Seinų legijono" * by
los dalyvm virsila Juozu Vygandu, kuris kaipo atsargini5 

yra pašauktas kariuomenėn ir paskirtas kariuomenės 
štabo būstinės apsaugos komendantūros virš il a. Tačiau tas 
pasimatymas dėl tam tikrų kliūčių neįvyko. Skurauskas 
yra nu~a_tęs su_sitik_ti s~ viršila Vygandu 25/IX ir su juo 
konkrec1a1 susitarti del Vygandui numatyto uždavinio 
vykdymo sukilimo metu. Vygandui yra numatyta pavesti 
nuimti sa rgybą, stovinčią prie kariuomenės štabo. 
. P:i~ Meno m?k_yl~los stovi priešlėktuvinės apsaugos 

rt~l<tmes vkulkosva1dmmkų dalinys. Tame daliny tarnauj a 
kaipo pasauktas atsarginis Juozas Sinkevičius, voldema
rininko Aleksandro Sinkevičiaus brolis. 23/IX Skurauskas 
l?_uvo n~v_Ykęs pas Juozą Sinkevičių ir tarėsi su juo, kad 
JIS sukilimo metu prika lbėtų minėto dalinio kareivius 
vykti padėti užimti prezidentft rą. Juozas Sinkevičiu s Sku
rauskui pažadėjo padaryti visa , ką jis galės. Skurauskas 
sakė, kad prezidentūros užėmimui vadovauti būsią paves
ta buv. kap. Raščiu i , nes jis, ka ipo buvęs i:irezidentūros 
ad_jutantas, labai gerai žinąs rC1mų si tuaciją ir priėjimus 
pn e sar?ybų. Sku_rauskas su Raščium to uždavinio vyk
dymo reikalu tarsis 25/ IX. Skurauskas dar sakėsi rengia
mo sukilimo reikalu kalbėjęs su aviac ijos leitenantu Sul
cu, bet ką kalbėjo, nepasakė. 

23/ IX Aleksandras Sinkevičius pranešė Skurauskui, 
ka d ji_s sk~biai nuvyktų pas buv. kap. Ivanauską ir Joną 
KarutĮ pasitarti rengiamo sukilimo reikalu, nes jie jį sku 
b_i a( k~ieči ą . Ar Skurauskas buvo nuvykęs, nepavyko pa 
t1rl1. Is Antano Pupaleigio patirta, ka d Ivanauskas suki
li~10 parengime dalyvaująs aktyv iai. Voldemarininkai yra 
uzverbavę I gusarų pulko šarvuoč ių dalinio puskarininkį 
Matą Sidagį, kurio A. Sinkevičius ir Skurauskas šiomis 
dienomis labai skubiai ieškojo. bet nesurado, nes jis su 

. • 1_935 m. Lazdijuose J. Vdk ictaičio ir kiltĮ buvo įs teigta [a'šis!inė 

.. ~ie l~~ILĮ . tautos prisikėlimo kovotojų legiono" organizacija. Sutrum· 
p111la1_ J_::J 1mla v;idinl i „SeimĮ legionu" , nes tuomet Lazdijai įėjo į SeintĮ 
apslmti. 
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šarvuočių daliniu yra i šs iųstas pasienin. A. Sinkev ičius 
pasiuntė Sidagiui pra nešimą , kad jis, kai tik turės gali
mybę grįžti I(aunan, tuojau atvyktų pas Sinkev ič itĮ pasi
tarti jam, Sidagiui , skirto uždavi nio vykdymo reika lu. 

Visi šiose žiniose išvardinti asmens yra ta rpusavy su
s itarę , kaip aiškintis po licij ai dė l jų savi tarpio sa ntykia
vimo, jei jie bū t ų policijos suimami ir kvoči ami dėl ren
giamo sukilimo. Jei pol icij a jiems nurodyiLĮ iš sekimo jai 
žinomus jų pasimatymus, ta i, esą, reikalinga aiškintis, kad 
tai buvę privačių reikalų susitiki mai, paskolų ir kiti 
reikalai. 

Nr. 4 

1939 111. rugsėjo 29 d. 

Sliesoraitis, kalbėdamas apie Europos padėtį, yra tos 
nuomonės, kad ir Lietuva galinti ati tekti bolševikams. 
Sliesoraitis laba i bijo bolševikų ir todė l yra laba i susirū
pin ęs. Jis nurodo, kad nereikią laukti j okiLĮ ma lonių iš 
Maskvos ir, nieko nelaukus, reiki ą pasiduoti vok iečiams. 
Jei bolševikai ateitų Lietuvon, tai Sliesoraiiis spruks ią s 
švedijon ir tam esąs jau pasiruošęs . 

Nr. 5 

1939 m. spalio JO d. 

Visiškai patikrintomis žiniomis. pra d ėti rengti volde
marin inkų sukilimą A. Sliesoraitis savo bendr ininka ms 
įsakymą davė rugpiūčio mėn. pabaigoje. Sukilimo plano 
rengime ir sąmokslininkų telkime laba i aktyviai pasireiš
kė Jonas Karut is, buv. ,,SeimĮ legijono" dalyvis J. Vo
J.:i etaitis, buv. kap. Povilas-Vladas Ivanauskas, buv. kap. 
l. Vylius, buv. mjr. ~1 at ulev i č i u s, buv. leil. A. Rimas ir 
buv. !eit. P. Skurauskas. Tači au iš paminėtų asmen LĮ 
uoliausiais inspira toriais pasire i škė Karu tis, Iva nauskas. 
Vokietaitis ir Rimas. Prie ąmokslo pris idėti buvo su t i kęs 
ir aviacijos majoras inž. S. J akštys, buv. 7 birželio daly
vis, bet vėli au grąžintas aktyvion tarnybon. Suki limo ren
gimui smarkiai pakenkė paskelbtoji mobilizacija, nes pats 
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Sliesora itis buvo pašauktas k a r iuomenėn ir nebegalėjo va· 
dovauti parengimo darbui, nes buvo i šsiųstas provinci
jon. Taip pa t buvo pašaukti ka riuomenėn ir daugelis kitų 
asmen ų, kur ie buvo numatyti pritraukt i prie sąmokslo. Be 
to, aktyvioje karo tarnyboje esą voldema rininkų šalinin
kai, ki lnojant į įvairias paskyrimų vietas ka r iuomenės 
dalinius, taip pat buvo išblaškyti ir nebuvo galima už• 
megzti su jais ryšių. Bet dėl viso to sukilimo rengimas 
11ebuvo vis iškai nutrC1kęs ir nuo sumanymo rea lizavimo 
nebuvo atsisakyta. Kaune pas ilikę asmenys tęsė paren
gimo d a rb,Į. J. Vokietaitis pas anksčiau išvardintus ka
riškiu s tei ravosi, kas iš jų gali parūpinti sprogstamosio.~ 
medžiagos. Sprogstamosios medžiagos pa rūpinti buvo ap
siėmęs buv. kap. Vylius, jis tikėj os i jos gaut i Klaipėdoje, 
bet m•gavo. Kuriam tikslui buvo reikalinga sprogstamoji 
medžiaga, Vokieta itis nesakė. Sąmokslininkų plano blo
goji pusė p radėjo aiškėti rugsėjo mėn . pabaigoje, kada . 
p l ač i au išsiaiškinus daugel į apli nkybių , paaiškėjo organi
zacijos silpnumas ir pask irų sąmokslo dalyvių suteiktL) 
žinių netiks lumas bei perdėtas vil č i ų teikimas apie ka
riuomenės da l ių prisidėjimą prie sąmokslo. Pav., buv. 
majoras Matulevičius visą laiką tvirtino sąmokslininkams, 
ka d l gusa rtĮ pulke esą daug ša lininkLĮ iš ka ri ninktĮ tar
po, ku rie tuoj prisidės ią, kai tik re i kės ią pradėt i sukilimą. 
Tači a u laike mobilizacijos buv. !eit. A. Rimas buvo pa
šauktas į l gusarų pulką, kuris ta proga tyrinėj o padėtį 
ir patyrė, kad ten visa i to nėr a, ką tvirtino buv. maj. Ma
tulevičius . Vylius ir Rimas tv irtino sąmokslin i nkams, kad 
didžiuma aviacijos karininkų esą parengti ir tikrai daly
\'aus ią sukilime. Tačiau apie tai patyręs mjr. J akštys tą 
teigimą pa l a i kė nesąmone ir pa re iškė a tsisakąs toliau da
lyva ut i sąmoks l e, nes jo manymu, toks išpūstas sąmoks l o 
rengimas esąs nerimtas p iemenų darbas. Buv. mjr. Ma
iul cv ič iui buvo duoti pinigai parūpinimui rei kmenų ats i
ša ukimams spausdinti, tač i au jis tuos pinigus pragėrė. 
Į s u tartą pasit a r i mą, kuriame tu rėj o dalyvauti Vokietaifo, 
Iva nauskas, buv. mjr. Matu leviči us ir kiti, Matu levičius 
n e atėjo. Vė li a u buvo išsiaiškinta, kad tuo metu Matule
v i čius „Vcrsalyje" gėrė su mergomis. Todėl į Matulevičių 
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1ri1 11 1il ko 11 kr •člų vt'lk~n1t1 vykdy11111i . 1H•'.: :',ia11dic111i s,1· 
1110! s lo dnlyvi:-: buv. l It. Pc:lrn s Slrnrnu::k:1•: va di1111111oju 
vc1 ldt·111arl11i 11 1< 11 ~labo vnrdu dnvl'.• jirni<y 111.i :,:i111olrn lo du· 
lyv i11111s Juowi Marnrni, .Jur~i11i Hul(•11ui, .lt1oz11i Vyg:111-
du i ir dnr vic1rn111 7 birželio dalyviui, k111 io pavanlr n11st:i 
lyti 11qrnvyko, bDU f.ĮH liili11 ni pnsi ruo;11sit•111s spn lio 16 ar 
17 d. vykdyti jicllls pnskirlus 11 ždavi11ius. Kok i11s uždav i · 
11it1s rt1 ik(•s 1dl ikll, ko l kas dar 11 l1rn pa ~:1kytn, o tik yra 
pnsakyln , lrnd uždnvi nia i l> 11s nu rodyti, cluoda 11l Į.Įa l ulirn.1 
į snky111ų . Be to, nt i11 ė ti t•111 s ;i~111 c· 11 i111s yr:1 jsnky la a iškiai 
susil:1rti s11 jt/ žinioje esanč i a is s;,mnks lini11lrnis , ka d mi-
11 ė tonlis dieno111is gu lė t ų juos surnsti l<i rkvil1 1111 lll t' lll . Pcl· 
ras Skurauskas pt1a išld110, kud sukili11111i vykdyti es,)s su• 
sidnrrs lnbni pala1drns mo111c11tas, 11es visas sou gw110 
org:.1 11 1; d ėmesys esąs nukreiptas i ko111u11 ist1i s:1j 11di, o vy 
rinusybė esa nti 11 ži111ta Vi lniaus kra što per6111iino darbais. 
8 to. tomis dienomis bOs i ą p rke li ama iš l<Hu110 į Vi nia us 
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Vy ll11 , 

N1·. 7 

/!),79 111 , s,,,111,, 2b' d. 

V1 llde11 111rl1ll1ilrnl I1r1111 ~ Vyliu. , .Ju1 1u· Vul l\'l11lll., Puvi• 
l11 <i •Vl11d 11H l vu1111 u~ lrn:-1 It· ld ll vl~1 d11 1· 11t1 11 11 1'1111 lu ir l,11• 
l'I 11 ) v II l l' l u, vul dc111 url11 It il, I Į VL·ll<lm1 l~p 1(, (1111 0 pruj1.·ldw1. 
P:i l ·l>l'l u, Imti p111 11l11Nl 11 '111 'IIY' pu lril lrn ry 111' su 
dr. J> ujo 11j 11 , u ,l, Vol<ldo lli dur lul'I lrn1.l<ul 111 llnrll11u~ 
pus llrn l uėjl 111us Ir su tlt' , J\111lmJ 1, t1lč l11 , Iš Vulddnl~lu Ir 
Vyllu 11 s pulirl11, Imli voldt•111r1 rl 11 i11lrn l, e ' IJ, p11 rl' II H~· v~ di, 
11a1111ijų n ldyvis ltĮ sol'lull 11 ~ prog1·u111ti, kudrĮ posk •lbsl ų 
nl'll1n11 la iku. Toji progn111 1t1 lu r \::; ln11ll bu li p aĮ.tri11d u l •ll<li 
l:1ul111 •s 11ktyvlsl111cs j 6ĮJus SQ jL dži11I prieš 1<0 11 1Lmiz 1 1 1ą . 
Iš p as ilrn l b6j i111 1Į ulrodo, kod tnl11 '. (og progr:11110 · pnr ' 11 -
gi111 • svu rbtĮ vn id 1nc 11į suv aidino dr. Pujnujis. Voldctaitis 
ir Vylius tnrnn11j n Li\' tuvos „11 ullij os Loitlo" b-v\j l.'. 
Voldeloi tls tnrnn 11ja bc11d rov \g centre Knu11l1

, o Vylius - -
.Jurbarke ir yra J11rb nrko skyri aus ved ėj u, tučiau labui 
bii nn dažnn l K:wnc. Voki lnltls šio111ls dienomis yro 
išvykrs. 

Nr. 8 

1989 m, gruodžio 3 d. 

2/Xll vold 'marl1 1i nlrns Jonus Voldela ills Išvyko Kl11 i
pėdon Ir žn dėjo gr)žtl l(aunan 4.Xll. Vokietalčio važi 11ėji -
111ns Kln ipėdon ka rlojns l 111nždau~ kas 111 \ncsį . Ta rnybinių 
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re ika l ų (Vokietaitis tarnauja Lietuvos „Baltij os Loide") 
jis ten neturi jok itĮ. Kyla į t a ri mas, ka d jis pa la iko sa n
tyk ius su vokieti ninka is, su kuriais turėjo gerus sa nty
kius, gyvendamas K l a i pėdoje ir da lyvaudamas „Bendro 
žygio" kompanijoje. 

Nr. 9 

1939 m. g ruodžio 15 d. 

Voldemarininka i J. Vokietai tis, P. Skurauskas, J. Vy
gandas daro s laptą rinkl i avą rnldemarininkų ak tyv istų 
tarpe. Pagrindinė aukavimo suma yra nusta tyta 10 litų, 
o jei kas gali, ta i gali aukoti ir daugiau. Skurauskas ir 
Vygandas aiškino, kad voldema rininkų veikla i i špl ėsti esą 
reikalinga pinigų , pas tuos žmones, kurie dedą pastangas 
ią ,·eiklą išplės ti , pinigų nesą. Esą, buvę kreiptas i į turtin
guosius \'Oldemarininkus ir prašyta pinigų , bet jie atsi
sakę paskirti žymesnes sumas voldemarininkų veiklai. 
Toks turtingesniųjų rnldemarininkų elgesys esąs nepatei
sinamas. Todėl voldemarininkai akty,·iai tu rį pasistengti 
įrodyti tokiems materialistams, kad nors aktyvis ta i esą 
ir netu rtingi, bet jie galį veikti ir be turtuo lių paramos. 
Surinkus pinigų , bus mėginama išl eisti ats i šauk imų. 

Nr. 10 

1940 m. balandžio 19 d. 

Buvęs „Seinų legijono" vadas J. Vokie tait is pasakojo 
savo vienminčiams, kad šiomis dienomis įvyksią s per
versmas ir valdžią paimsią voldema rin inkai. Vokietaitis 
savo vienminčiams li epė būti pasirengusiems ir laukti už
davinio. 

Pas Vokietaitį pastaruoju metu dažnai pradėj o lankytis 
J. Karutis, buv. kpt. Ivanauskas, dr. Ambroza itis ir kiti. 
Vokietai tis tu ri labai artimus santykius ir su A. Slieso
raičiu . 
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Nr. 11 

1940 m. gegužės 24 d. 

22/V Aleksa ndras S in kevi č iu s pr a nešė Petrui Skura us
ku i, kad rengiamas perversmas yra a tid ė tas 2 savaitėm 
laiko ir ka d jis skubiai priva l ąs išvykti iš Kauno, nes jo 
buvim as Kaune saugumo policijai esąs žinomas. Tata i jis 
patyręs iš sa ugumo polic ijos viršininko p. Bortkev i čiau s. 
Skurauskas ir kiti jo bendradarbia i dėl min ė to Sinkevi
č i a us įspėjimo laba i išsiga ndo, nes mano, ka d arti j ų yra 
išdavikas, kuris apie Skurausko buvimą Kaune pranešė 
saugumo policij a i, nes Skurauskas niekur mieste neva ikš
č ioj o ir užsid aręs kambary l a ukė įsakymo. Skurauskas 
22/V apie 20 va l. autobusu išvaž iavo į jo išsiuntimo vie
t ą - Linkuvą. 

Nr. 12 

Nr. 20012 Kaunas, 1940 m. gegužės mėn. 27 d. 

Ponui Kauno apskrities viršininkui 

Va l stybės saugumo departamente esamomis žiniomis, 
taip vadinamų voldemarininkLĮ grupės žmonių tarpe jau 
nuo senesnio laiko buvo planuoj ami būdai ir priemonės 
perversmo keliu pa imti va ld ž i ą į savo rankas ir tam su
ma nymui įvykdyti buvo ieškoma ta lkininkų . S iame darbe 
veikli ausia i pasirei škė : l) Sliesoraitis Algirdas-Jurgis , 
2) Ivanauskas Povilas-Vladas, 3) Brunius Klemensas, 
4) Vokietaitis J onas, 5) Taunys Ignas, 6) Puodžius Sta
nislovas, 7) Z i čkus Povilas, 8) Vylius Ignas, 9) Karutis 
Jonas, 10) Kriaučiūnas Juozas ir 11) Sinkevičius Alek
sa ndras*. Pastaruoju metu toji voldemarininkų akcij a bu
vo žy mi ai sustiprėjusi ir net buvo ka lbama, kad jeigu vol
demarininkams nepavyldtĮ padaryti perversmą , tai į tą 
re i ka lą įs iki š i ą vokieči a i ir priversią dabartinę vyriausybę 

• Rašte išvardinti ,,vilkai" va lstybės saugumo policijos buvo su
imli ir apskrities viršininko ištremti į koncentracijos stovyklą. 
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kapituliuoti. Todėl voldemarininkų projektai suda rė pa
!?,rindą sklist i visuomenėje ner imą keliantiems gandams 
apie Lietuvoje bręstančius neramumus. 
l. -l 

Nuorašas originalą atit inka (parašas) 

/-/ Bortkevičius 
F. Bortkevičius 

Viršininkas 

Kvotų \ aidin inkas 

ADSR f., r. 111, l. 186-222. šio skyriaus dokumentai Nr. 3, 5, 6, 11 -
originalai, Nr. 12 - patvirti.itas nuorašas, likusieji - folokopijos. 

IV. VOLDEMARININKAI OKUPANTŲ TALKININKAI 

Iš l. V y l i a u s - V e l a v i č i a u s parodymų* 

1946 m. sausio 16 d. 

Turiu pripažinti, kad nuo 1941 m. liepos mėn. buvau 
\·ienas iš Lietuvių naciona l istų partijos organiza torių ir 
jos va dovtĮ iki 1941 m. gruodžio mėn., t. y. iki vokieč i ai ją 
i šva ikė . 

1941 m. birželio- liepos mėnesiais, tuojau po to, ka i 
Lietuva vokiečių buvo okupuota, Kauno miesto inteligen
ti ja kiekv ieną dieną r inkos i Karo muziejaus sodelyje ir 
ten keitės i nauj ienomis, gandais ir spėl ioj o apie Lietuvos 
a te itį. Aš taip pat lankiau tą sodelį ir ten susitikinėjau su 
Bruniumi Klemensu, Vokieta ičiu Jonu, Tauniu Ignu ir 
kita is. TtĮ susi ti kimų melu mes spėliojome, kad vokiečia i , 
okup avę Lietuvos teritorij ą, suorganizuos joje fa šistinę val
dži ą ir leis jai savistoviai tvarkytis. Besikalbėdami pri
ėj ome išvados, jog reikia Lietuvoj organizuoti naciona
l i stų partiją, panaš i ą į Vokietijos ir Italijos fašistų parti
jas, kuri įste i gtų Lietuvoje autoritarinę valdžią ir imtų 
kraštą va ldyti. 

Susitikdami Karo muziejuje su įva iria is Kauno miesto 
inteligentijos atstovais ir kalbėdami su jais ta tema, mes 
radom keliolika žmonių, kurie pr i tarė tai idėja i , o po kurio 
laiko ėmėme oficialiai rinktis viename Karo muziejaus 
kambaritĮ kaipo i nic i atyvinė grupė, organizuojanti Lie
tuvių naciona l ishĮ partij ą. Tuose susirinkimuose buvo ap· 
tariama ir partijos struktnra. Juose buvo nutarta, kad Lie-

* Vylius-Velavičius Ignas, Antano s., gimęs 1904 m. Telšių aps., 
Varnių vis., Pavandenio k., buržuazinės kariuomenės aviacijos ka-
rininkas. 
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tm·it! nacionali tų partijos vada· tu ri bttti Voldemaras, 
buyę mini tras pirmini nkas ir užsienio re i k a ltĮ mini tras 
fa~i linėje metonos Y)Tia usybėjc, kur is Ta rybLĮ va ldžios 
orgami bu,·o uimtas 1940 111. ir išvež tas į Ta rybtĮ Są
jungą. Tai part ijai. mūstĮ manymu, t urč-jo vadova uti par
lijo, taryba. su ~ idėj usi iš par tijos vado pava duotojo, jo 
pagel bininkų, skyri tĮ vir· ininkl1 ir Kauno apygardos va do. 

\es parti jos tarybos rei kalams užėmėme 3 -j į a uk š tą 
namo, esanč io Daukanto ga trėj r. 19, kuri ame a nksčiau 
buvo kažkuri įs t a iga, kurios pavadin imo neprisimenu . Vo-
1, ietaitis ir Taunys susiri~o su Kubiliunu, buvus iu vok i eč itJ 
pirmuoju generaliniu tarėju. Kubi lit1nas pr ita rė tai idė
jai, kad bC1tų steigiama LietuYių naciona li s tų partij a, ir 
išskyrė organizaciniams reikalams kažkurią p in i gų sumą, 
kurios dydžio neprisimenu. 

Į mūsų suorganizuotą partijos tarvbą įėjo: l) Karu tis 
Jonas, 42 metų amžiau , invalid tĮ sąjungos pirmininkas 
ir savanorių kūrėjų sąjungos rnldybos narys, jis ėjo par
tijos Yado pareigas, ka i Voldemaro nebuvo (Karutis mirė 
1943 m.). 2) Brunius Klemas . .,Statybos" bend rovės inži
nierius, Lietu,·ių naciona l istų partijos y;ido pavaduotojas. 
Smulkesnius parodymus apie Brur.tų daviau ankstes
niuose parodymuose. 3) Taunys Ignas, Lietuvių naciona
listų pa rtijos vado pavaduotojas, tarnavo vokiečių polici
joje, 1944 m. pabėgo į Vokietiją . Smulkesnius pa rodymu5 
apie mano su Tauniumi ryšius ir jų pobttdį daviau anks
tesniuose parodymuose. 4) Staneviėius Vytautas, L P or
ganizacinio skyriaus Yiršininkas, buržua.linės arm ijos lei
tenantas, 19-1-0 m. kartu su juo dalyva,·au Karučio ruoš
tame puče, 194 1-1943 m. jis dirbo 5a\'ita rpės paga lbos 
kažkurio skyriaus viršininko pareigosi:', kur gyveno, neži
nau. 5) Vokietaitis Jonas, Ll\iP prupagandos vadybos 
viršininkas, visuomenės re i kalų departamento direktorius. 
6) Aš - Vylius buvau LNP kautynių da linių „Geležinis 
vi lkas" viršininku. 7) Sliesoraitis Jurgis buvo LNP ttkio 
skyriaus viršini nkas, di rbo Kauno miesto komi sari ato 
maisto skyriaus referentu, gyveno P utvinskio g-vėj e 

1r. 14c. 8) Blynas Zenonas, LNP gener;i lin is sekretorius, 
dirbo Vidaus reikalų generalinio tarėjo referentu, kuris 
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11 prupi no ry l tĮ Li e t u vą propaga ndis line li lerallira . 9) J a
si unskas. vardo nežinau, 35 mel tĮ, aukš to ū gi o, labai nu tu
kę , mė l ynos akys, storos lupos, užs i a u gi nęs ba r zd ą, L r 
Kauno apyga rdos vadas. J asi unską paži noja u ka ip buržua
z in ės ka ri uom enės aviacijos ka pitoną . 

1944 m. Jas iu nskas įs toj o į generolo Plech av i č i a u s or
gani zuoj amą kova i prieš Raudonąj ą Arm ij ą v i e tin ę rin k
ti nę. Ku r jis yra dabar, než in au. 

Be parti jos tarybos n a ri ų , aktyviai pas i re i škė Liclu\' i1,1 
n aci ona li s tų pa rtijoje š ie asmenys: 

l) < ... > ka rtu su Brunium i, Sta nev ič iumi , Ka ručiu 
ir Blynu rašė LNP programą , bet iki vokieč i ai i šva i kė par
tij ą jos nebuvo parašę. 

2) Svedas, 40 metų , aukšto ūgio, pilnas, ša tenas, in
žinierius-chemikas kazkuriame Kauno miesto fa brike. 

vedas buvo LNP ats tovas prie genera linio t a rėj o Vidaus 
reika lams pulkininko arako ( voki ečių areštuotas 
1943 metais) . Svedas turėj o užd avi nį gauti iš ,·idaus rei
ka l ų generalinio t a rėjo kanceliarijos ž inių apie vakuoja n
č i as tarnybas įva i riose va l s tybinėse bei ,· isuomeninėse 
įst a i gose ir pristatyti jas partijos tarybai, kuri rekomen
davo vidaus re i ka l ų general iniam ta rėjui žmones užimi 1 

\'a kuoj a nčioms ta rnyboms. Tuo pačiu metu Svedas tu rėj o 
aiškinti LNP nepage idaut inus asmenis: komunistus, tary
binius akty\' istus, veikusius prieš Ll P, ir žydus, di rbu
sius va l s ty binėse ir v is uomeninėse įst a i gose, ir turėjo pra 
nešinėt i apie tuos asmenis vidaus reika lų generaliniam 
ta rėjui , kad jis juos a tle is tų iš darbo. 

Asmeniškų ryšių su S,·edu neturėj au, ir kur jis daba r, 
nega liu pasaky ti, nes než inau. 

3) Pucev iči u s Izidorius, 40 metų amžiaus, aukšto ūgi o, 
nutu kęs, brunetas, buržuazinės ka riuomenės kap itonas. 
dirbo L P C1kio skyriuj e, tvarkė raštinės re i kmenų ir b:i l
dLĮ sa n dėlį . Baldai LNP buvo ga uti iš Kauno miesto va l
dybos, kieno patva rkymu, než inau. Asmeniškų naciona li s
ti n ės veiklos ryš i tĮ su Pucev i čiumi neturėj au , ir kur jis 
dabar tiniu metu, nežinau. 

Kaip jau anksč i a u parodžiau, GV organizacijos sky
riaus viršininkas kapitonas vilpa - ,,Vydima ntas" sis tc-
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mingai l ankė apskritis, rinko kandidalmm, i „ Jclež inio 
vi lko" apskrities orgn ni1.ac ijos virš i11i11l us, verbavo j11os 
ir pri lalinėjo parlijo tarybai lvirlinli . Tokiu bt1du mūslĮ 
buvo užverbuoti ir paskirti GV a pygardtĮ bei apskričitĮ 
organ izacijtĮ vi ršininkai : l) Vilniaus apygardai - kap ito
nas Virbali · , dirb~s .,l~utos" koo1wratyvr, asmenišhĮ ry
š itĮ su Virbaliu neturėjau . 2) Siau litJ · - kapitonas Virbic
kas, 45 mcltĮ, vidulinio ugio, blo11di11as, turėjo dvarą iau
liLĮ apskrityje. 1928 m. buv9s S111eto110s ir Voldemaro 
į sll'igtos GV orga 11izacijo vndovas. 

194 1 m. rugsėjo mėn. partijos laryl>ojc įvyko rimt tĮ ne
s11larim11 dė l sn ntykitĮ su kitomis polili11ėn1is organizaci
jomis. Vokictailis ir Sl a ncvi čiu s buvo nuomonės, kad Lie
tuvoje turi liuli vienn par ti ja ir nereikia kisti kilų vis uo
rne111niLĮ orgnni zacijtJ, o 13ru11ius huvo li11k~'S į kompromisq_ 
su kilornis politinėmis organirncij o111is ir mallė, jog ne
gal ima uždrnu li k illĮ polilinitJ orga11i 1 ar ijtĮ naciona lisli -
11(,s veiklos. T!Į 11e ul:trimtĮ rezu ltate Brunius pasilraukė iš 
LNP vado pavaduotojo pos to, į par li jus vadovus buvo 
iškelias !,apitona Virbickas, kuris, l a ru č· iui 1111ola t ser
gant, buvo faktina sis partijos vndas iki jo'> uždarymo. Kuo 
pasirC'i š kė Virhil'ko nndo11ali s ti11ė VL' ikl a 11 1dn rius parlij ,Į, 
11ržin11 u, nC's ryš iLĮ su juo ndurėj :1u . 

11) Telšiuose - majora s Svilas Alf\111·, :is, 32- 35 melt.t, 
l11r(•jo savo 11i1111 ,1 ir le11lpiuvr Telš i uos<'. J GV or~anizocij ;_1 
n111 no ll Ž\'C'rhuotas, 1913 1941 111. h11vo antitnrybinit! ntto
laikt) ir ruoš(,s i veikli prid; Tarybt) vn ld;ii). 

5) AI ) luj C' mnj ora .:; Ivaša 11sk:1s, :1G mel tĮ nmžinus. 
ilttkšlo 11gio, hrtt1H'tas, HM 2 l 01111 11 1. l>1t\ o Alylaus mi<'S· 
lo hurmi ..., lra-, , nuolalinitĮ n'>tlll' lli sk tJ rJ s it) s 11 jt to nclu
ri•jiltl. 

G) Mnrijn111polėjt' k:ipilo11:1s l' li111avi(·l11s VlndH S, 
l:\ 11wltĮ , vid1tli11io 11 gio, pl:i(·i:qH'li s, lilo11di11:1s, h11vo Ma
Jij11111poli•s :,pskri!ies virš i11i11ko p:1v:1d110loj:ts, 1>11v11 u p:t s 
jĮ til<liii l!M:l 111. To s11siliki1110 tlll'!tt ji i; 11 1:1 11 pn:rn l<t' , lrnd 
vvildi11i d:ilyv :1 11 j:p1 11ario11 :il i..., li11(•s(• oq:a11i111<·ij mw, lwl k110 
p:1slrd; I<"• loji vl'ik ln , jis 111 :111 1a1 p:i<,:1l<l•, 11( ':-l III L'S IJ11 vo111 
.., 11 ..., l!;1rr dar lrnrl,1 ~u-; ill kli , (11 (111111 tas 1,11 s l!ild111us 11<'įv y lrn, 
l\111· ji 'I dnl,:irli 11i 11 111 1(11, 11 1•1.111:111 . 

IĮ/Į 

It 

7) Pan vėžyj e - kpt . Gumbinas, 45 melų , aukšto ugio. 
brunetas, buvo Panevėžio alaus daryklos direktorius. Su
silikau su juo likta i vie n ą kartą 1943 m. inteligentij os 
pas itarime, kuriam vadovavo Bntnius. Daugic1u su juo 
11icko beneiro ne turėjau . 

l GV kautyniLĮ dalinius gc1 l(•jo bftt priimami asmenys, 
kurie buvo ne mnžiau kaip 6 mėnesiu s LNP, todėl tų g ink
l uo ttĮ_ grupi LĮ s teigimas apskrityse dar nebuvo pradėtas , 
o GV apskrities organ i zac ijtĮ viršininkams buvo pas iulyta 
s teigti LNP c1p skri čitĮ orga nizacijas ir paruošti iš j tĮ narit! 
11s11ten is, ga limus pri im ti į GV. Vis i s tojus ieji į GV turėjo 
duoli pas i žadėj imus, lrn cl jie privalo dorai dirbti LNP . 
11cs i gn il ė cl a 1ni gyvybės kovoti, la ikyti pasl a ptį . pc1k lusti 
, adnms ir vi ršininkams ir pranešinėt i vi rvininkams v is,Į . 
kns ga l t'-ttĮ biHi ža linga pc1r lij ai. 

LNP npsk ri č it) orga nizacijas daugiau ia ste i gė tane-
viči u s . kur is nuolat važinėj o po apskritis, rinko žmones, 
i11st ruktavo ir verbavo juos į organ izacijos va dovus, ku 
riuos partijos tc1ryl>a tvirtino. Kaip ta isyk l ė, L P ap kri 
čit) organ i znc i jLĮ va clovc1 is b11vo skir iami apskri čių virš i-
11i11kai. pri l' kuriLĮ buvo s teigiamos partinės orga nizacij o ·, 
k11ric ir turėjo ko111pkktuoli npskrii::iL! org,1 11iznci jas. Zi-
11;1t t, lrn cl apskri č itĮ partijos orga11izal" ij os bu\'o įs\~iglos 
\'i :WSl' apskr ityse, joms buvo iv. skirlos p:italpos ir buvo 
vNla111;1 1rnrit) verbavimo kn111pnnijn , t:ič i au papasakuli 
s 111ulki ,ti apie konkrclt.t darh,), dirbamų npskrilysl', apie 
1.NP apskr it yse vndus 11 qĮa li11 , lll'S cl ahn r s111ulk111 L' nt.1 ne
prisi lll('lltl . 

I.NI) n>1n ė K.11hili111u), ir jn.., Vl'ik la buvo ckri11:1111a stt 
j 11 n. N11ol:lli11i :1 111s s 11 \' 11hili111111 ryš i:11ns pnrli jos laryh:1 
lt11(•ju s:1\'o 1111nl:1li11j :ll sln,·:,1 . k11rit1u htl\'O T:1u11vs. T :1 11 
tt ys lttrt.\jn i11fnrt1111nli K11li ili1111 :,1 apit' Yis 11s pnrlij~is ttttl:t 
ri 11111s ir i11fort1111oti p:,r lij u,; lnryl>:_1 upk \" 11liili1111\i \'l'ik l1) . 

\> nl'lijns vn dov:li T:11111,·s ir \ ' irli kkas k dlii,jn P l' I' r:id i 
j1,1. d:1r(• p1·:1111•ši11111s nph• p:trlij i,t ir jos 11 ).d:1v i11i11s. Dtt knr 
111s httV(l jd(· II s lroips11i:tl 11 pll' I.Nl1 lnikrn~l\'k .. ) lniS\'\'" . 
lltl\'(1 111 :111 ·ln It· li 11 vu p:1rn,1~l:1s 11uns:1,·11 l:tlk t'll ~l' iu 11,itl l 
11111 :-; , livl l11 i tll')vyl,o, 11\'S 111111~nv11 111 parl ij\1:- l:dkr:1~~iu i 
h•is ll ~\\' t11• r:1 li11ls l,1Ht1l -,11rns 11l'd11vi:, ki di111u. Ik \o, p:irll 



jos tarybos nariai, vykdami į apskr itis organizuoti ten 
LNP padalinius, apskrityse rinko inteligentus, kuriems 
buro daromi pranešimai apie L NP ir jos uždavinius. 

1941 m. gruodžio mėn. Lietuvos generalinis kom: sa ras 
i; leido įsakymą apie v iS LĮ organizacijLĮ užda rymą, buvo 
sudaryta speciali komisija ir L P likviduoti . Genera linio 
komisaro potva rkiu bu,·o nepatenkinta partijos ta r yba; 
\' irbicbs ir Taunys vaikšč i oj o į genen1linį komisar i atą, 
pas Kub i liuną ir Rentelną, norėdami gau ti l e idimą to
lc nei L ·p veiklai, bet tokio leidimo jie negavo, ir todė l 
burn pri rersti pa rtij ą paleisti . 

Nelegalia i nei L\iP, nei GV organizacija, jas peleidus, 
ne,·eikė. 

ADSR f.. r. 138, l. 230- 236. 

LNP naria i apie save 

Kc,k io politinio nusistatymo žmonės priklausė Lietu v ių nac ionalisttĮ 
partrjar, pasisako jie patys, stodami į LNP, ra ~yd:mi dllkelas bei auto
hiograf, j~s. kurių dalis č,a pateikiama. 

l. Krušnauskas Kazys, M otiejaus s., gim~s 1902 m . 
vasario J.5 d. Marij ampolės aps., Pr icn11 v is., Paba li š
ldų k., dirbvs rnkieči ų okupacijos mC'tu Vilnia us m. VI l l 
apylinkb mokesčių inspektor iumi, g yv,•11~ ·, Vilniuje, Vi 
rnbkio ~atvėje Nr. 6- 29, ra sė ankr toj<·. 

,.1920 192,3 m. priklausiau ate:itinir1 i-:11 organizac ij ai. 
1~122 192-3 m. slaptai lietuvių fa~ist11 <Jrg,1n izacijai, turė
jusiai tiks lą kovoti su žydais ir komun1-,tah; buvau gru 
pi:s vadu, JCJl!J 1928 m. ~a ulių s ąjUnl-{ai . 1926 . 1930 rn. 
stu,kntų tdsininkų ir ek<mornistų drrlugijc1i; bu va u tos 
draU(;Jjos pirmininku . 19~;4 1910 m. lidu v iLĮ ta utinink1J 
-, :,jungai; buv:iu c1p y link&s pirmininku ir a11skriti cs vci ldy
f)()<, n,iriu. 19~j7 l'J3~J m . .,.Jaun<><; ioc, L iduvo<," s-gos Kai 
~iad1Hit/ nijon(J vada <,. l 'l3S l'fl~J u, . ~ ;-iu ] i ų sąjungcis 
Pary„ ri:mi•ja s. Ik ((), priklausičlu Vilniui vad11oli s~jun 
"!::ii, ginklu<,tCJms krnst,1 paj~j.{(J/11 <, runli " rJJU11i.;o i ir dniu 
gij;ii Vilnir1u -, kn,~tu i r,·mti . ', įt1 .., <· cJrg;-i11iz;wijusC' 0jr1u 
J<, :1iriw~ p:m!igr1„ v3d,JV}bi•<,<·. J<J1 l 111. .,,,u., io 1ni·r1. l<cmlr(: · 
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vo liucinei organ izacijai „Mirties batalionui"*. 1941 m . 
balandžio 26 d. areštuotas ir išsėdėjau iki 1941.VI.24". 

2. Povilenskas Jonas, Petro s., gimęs 1907 m. Siau liLĮ 
aps., S iaulėmĮ v is., Aušrėnų k., gyvenęs Vilniuje, I šga• 
nytojo gatvėje, Nr. 6- 4, autobiografijoje rašė: 

.. < . . . > 1940 m. spa lio mėn. 24 d. Radviliškio progim
mizij os direktori aus buva u priimtas l aisvai sam domu ra š
tininku, kur ir dirbau iki Vokietijos su bol ševikais karo. 
194 1 m. bi rže lio mėn. 24 d. pradėjau organ izuoti Radvi
ii škio m ies te pol iciją bei šaulius. Biržel io mėn. 26 d. iš 
r yto, bol ševika ms per naktį atsitraukus iš Radvi l išk io, 
pradėjom ofic ialiai veikti ir vadovavau policijoje ka ipo 
nuovados v ir šininkas. 194 1 m. liepos mėn. 4 d. senajam 
nuovados v iršininkui Al eksandrui Mis i ūnui grįius seno
j<Jn tarnybon, pa staraj am nuova d ą perd aviau , o pats tuo
jau vykau į Viln ių, į senąją policijos tarnybą. Į Vilnių 
<1 tvykau 194 1 m. li epos mėn. 6 d. vakare, o liepos mėn . 
7 d. policijos va do buvau pa skirtas į Vilni aus mies to 
pol icijos 5 nuovadą r aštvedžiu - nuovados virš ininko pa
dC'j ėju, ku r iki šiam laikui ir dirbu". 

3. Mockus Jonas, ~imęs 1912 m. birželio 19 d . LazdijLĮ 
v is. Pieniuočių k., mokesčių inspektoriu s, gyvenęs Vilniu 
j l', Ciurlionio gatvėje, N r. 14- 1, anketoje rašė: 

,, Ideo loginę vei k l ,Į pradėj a u hudarnas gimnazijoje, 
11135 rn. su studentu Ba l ioniu įste i giau gimnazijoje fa
~ i s tų bun: lį, kuriame ir vėliau , l igi 1940 m., bendradar
lii<1vau. Prik lausiau studentLĮ korporacijc1i „Nco-Lithu a
ilia" . S ią korporac.:ij,Į pasirinkau todė l, kadang i j i savo 
'>paudoj c gvildeno nacionalizmo ir fa šizmo probkm<1s ir 
~av() narius auklėj o šia ideologij ,1. Nuo 1941 rn. kovo mėn . 
buvau įtraukta s į aktyvis( LĮ darbą ". 

4. Papečkys (Pe~kys) Viktor as, gi111rs 1906 111 . ~,1usio 
W d. Marijampolės aps., l gl i šl<ė liLĮ v is., Ki ziLJ k., rnoky
lojc1 s, gyven ~s V iln iuje, lh1 seini1Į ga tvėj e, Nr. :; :3, ,inke 
l <>j <· ra ~ė: 

~ l!uriw1 1.11 1i1Į 1rnr i111111li~t11 ,111lrtHry l1 i11(· orK,lltit,u.: ija, Vl'iku ... i \ ' il · 
11 111j1• i<J4 i 111., lik\ iduota tarybi11 i tĮ sa11~:u1110 or~a rtrĮ, jo:; 11aria i ~rt ipi -
1111,, lrilkri11(•i Vol<iclijai. 
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., 192 m. pabaigoje į tojau į vilkų-vo ldcmarinink u . 
jungą, kuri yadinosi Lietu\'os tau tin ė „Geležinio vilki.: 
s-ga. Daviau priesaiką. Paskiau buvau paskirtas Veivi _ 
žėnų grupės adjutantu, 1929 m. Veiv iržėnuose grupės v;. 
das buvo Lengvenis. Kretingos č!pygardos štabo vadas 
buvo advokatas Petronis. MūstĮ grupės 12 žmonių buvo
n_,e ~pginkluoti autom. pistoletais Patcnt-Orbis. Ofic iali ai 
~1kv1davus sąj u_n ~ą'v ,1 929 m. pabaigoje _sudeginome bylas 
ir tardant nepns1paz1nau, kad buvau č!d J utantu, ir bendrai 
dirbom šį d a rbą slaptai ir vėl i au visuomet šia i idėja i pri
tar iant. 

Persikė lęs į Kėdain i ų apskr it į, Krak i ų m ieste lį, kur 
buvo komunistų centras, įkūriau ska utų, jaunaliciuviu 
sąj ungas_. ~aip_ pat_ ,:3lsči~je jaum1jų ūk i n inkLĮ rate!( 
1933 m. 1st0Jau Į tautirnnkų tr daktaro Basa n av i čia us va r
do . l!etuvių moky'.ojų ~ąjungą; 19_40 m. bu,·au Vilniuje 
paslm_tas „Jaun~s1os L1etm·os· raJono \·adu. l va dovybę 
Įtraukiau buvu 1us voldemarininkus Sta nį, Biva inį, J a-
11auską ir Rimkeviči ų. BolšeYi kų metu Vilniuje buva u rre
r?kai kamuojamas, tardomas. Nestojau į bolševikų p~r
l1Jos pada linius, a tkalbinėj au p ažįs tamus nuo Mopro ir 
slaptai dirbau su aktyvista is. Nuo 1941 m. birže lio mėn. 
23 d. Giedraičiuose suorgani zavau parti zanus* kovoti 
priey bolševikus ir pats jiems va clovan111 iki birželio mėn . 

30 dienos". 
5. Tiškus Bronius, gimęs 1917 m. , a.., <1rio 19 el . Kėcla i 

ni_tĮ ~p_s. , Gri~ldškio vis., PyplitĮ k. , ekonomistas, gyven~s 
Vil111 uJ e, Berzų ga tvėj e, Nr. 6a- l , anl,e!oie rašė : 

,,Gimnazijoje būdamas , nuo IV klasc's pradedant, bu
,·au moksleivių žurnalo „Jaunosios Lietuvos" bend radar
bis. Prie to darbo mane paskatino tuollld jau uždarytos 
,,?elcži~io vilko" s-gos narys agr. 13 . Ga idžiunas. Baig~s 
gunnaz1Ją, atvykęs studi juoti, įs toj au į „Nco-Lithuanijos" 
korporac iją . č i a 1938 m. ėjau žurnalo „Akademiko" sek· 
retoriaus pareigas, o 1939 m. ,,Akademiko" reda ktori aus 
pareigas. Daugiau jokioms organ izacijoms nepriklausiau. 

* Bu ržua zini1Į 11aciu11alis t11 gi 11l, li10( ,1 IJ11rį. pt• rst• kioj11 sį ( a r yi>i11į 
~ktyv;i . 
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Neolithuanu buva u todė l , kad č i a buvo su s is p ietęs nacio
nalistinis aktyvusis akademinis jaunimas ir ka d j auč i a u , 
jog č i a ga l ės geriausiai bręs ti mano nacionalistinis lietu 
viškasis nusistatymas. Į Neoli thuaniją stojau dar to dė l 

kad jos siek imuose vyravo tėvynės primatas. ' 
Į prieškomunistinę akciją įs i tra u k i au, bendra darbiau

cl_am~s su J~ozu Jurk_ša i č i_u , voldemariškojo judėjimo na
riu 1r clalyv1u, buvusiu vidaus re i ka l ų ministro sekreto
riumi (buvo tremi amas į tėv i š kę, į Suva l k ij ą ) ir su „Ra
movės''. korpora ci_jo~. pirmininku Gudūnu . Be to, palaikiau 
san tykius su Vok1et1J os nacionalsocia listais per „Danziger 
Vorposten" ir „Die Dewegung" redakcij as, Lietuvoj e 
paskutiniu metu per Kėdainių „Kulturverbando" * pirmini n
ką p. G. Bliumą ir Vokietijos pas i u ntinybės patarėją Volfą". 

6. Kliučius Mikas, gimęs 1916 111. rugpiūčio 15 d. Sei
llLĮ aps., Punsko vis., Gazd LĮ k., atsa rgos jaunesnys is lei
k nantas, gyvenęs Vilniuj e, Traidenio ga tvėje, r. 15- 3, 
anketoj e rašė: 

,, uo 1940 m. gruodžio mėn. pri klausiau „Mirties šau
liLĮ batal ionui" ir dirbau špionažą Vokietijos naudai (tar
pininkas „Labulis" ) . 194 1 m. balandžio 26 d. buvau bol
scvikų suimtas ir pasodintas į Luk išk ių ka lėj imą , Vi lniu
je. 194 1 m. birželio 23 el . iš Kauno ka lėjimo i šbėgau". 

J\ DSR f. , r. 115, l. 196-201I. Folu1<0pijos. 

LNP vadovybė apie savo narius 

. Liel'.'.~•it_! na_cion~lis t 1Į partijos vadovybė pasiuntė nacionalislt1 „vy-
riausybe, ,r pirmaiam okupanl 1Į generali nia m tarėjui P. I(ubil iunui 
s:!raš,Į partijos \'adov11 bei jos aklyvisltĮ, 'kuriuos su ali linka1110111 is 
d 1arnklerislikomi~ reko,nendavo . alsaki11go111s pareigo111s. Bucli nga , 
~,ad rcl<0111enduoia11111 as111c1111 J)l'l\'alumai bu,·o fašistinės jtĮ pažiuros 
1r nuopl'lnai liilleri11ei Vok icl ijai. Pateikiame e il ę toki11 d 1araklc
ristik1i: 

l. Dipl. ekonomistas Grauslys Pov il as - vo lclemarini11-
kas, Vokietij os politikos ša lininkas, pro[. Jurguč i o asisicn-

' l lilleri1 1i: Lkl11vnjl' gyl'l' llll~ilĮ vc /l-il•ČilĮ orga11iu1eija. 
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tas. hu\'~ ' moke -č i 11 i1qieklor ius - ti nka fi 11an IĮ vil'cmi 
ni teriu. 

2. Dipl. tei- i ninka · Stravin kas l asys - \'Ol demari -
ninkas. \ 'okielijos politikos šalin i11kas. di rbęs juriskon
sulturoj F inans11 mini ter ijo ir ti nkamas šios mini · ter ijos 
juriskon-ultu. 

3. Dipl. tei ininkas Norvaiša Anta na · - ,·oldemarinin
ka . \'okietijo- pol itikos ša l in inlrn . bu,·p mokesčiLĮ i n
spektoriu \ i lniuje ir ka ipo special istas t i nkąs mokesči 1Į 
dtpartamento direktor ium. 

4. Galvanau kas Gediminas - prekyba ins ti tuto lek
toriu . Gah-anausko Ernrsto broli · - tipru - intelek tua
l a . 193 m. artimai bendrndarbiaYęs su ,·oldcmarininkais 
ir rėmę- juos medžiarriškai. \ 'okil'lijo - politiko 'a l i ninkas. 
Tink~ ai akinaom- pareigoms ukio srit~jl'. t aip pat pre
kyboje ir finan 110 e. 

5. Vokietaitis Jona - komer antas. buhalkri s. i l game
ti Li t'lurns banko ir prel,~ bos lai\'yno tarn:1 utoja , griež
ta Vokietijos politikos šalininkas. kaipo :c-peci al istas tin
k~ taupom11j11 ka l) \' aldytoju. 

6. Masiuli V ladas - \"ienas iš S\'arbi,1i:si1JjLĮ l ietuv i L) 
prekyb i n i nkų . didelis šios darbo -rities spc,·i,tlis tas. buvęs 
_ imtlit10:,.e _ tambios prekybos įmonės S,l\'iniukas „ M as iu
lio ir Baltru ' aičio prekybos namai". ~lok•.!o ir ku lt i1 ro:·. 
auklėjima grynai Yoki ' ka . Bu,·~ konsulu Vok iet ij oj e, 
Tilžėje. Kaipo specialista bu,·o D anijos ~ : rbės konsulu. 
Nepriklausė jokia i pol itinei organizacijai. ra ipo vok iškos 
kulturos yra simpatika Vokietijos polit ikl1~ k r~ pč i a i . K aip 
žmogu labai populiaru . žinomas ,·eiki·j as lll' tik ia11 l i 1) 
mic Ir . bet plačiai Lietu\'os \'i :-.uornrn(i. I3uvr· lietu v iLJ 
,·er l i ninkLĮ pirmininku , ia11liuose ir ,-ra žinom as ka ip 
pr ie·žyd i 'kas ko\'oloja s. Kaip fak111 a11a~· • ti11ka prekybos 
llli ll i ' !Pr ill . 

7. Da11ta A lek ·,111dra. nacionalistas, haigrs n11kšUJj,_1 
l,011H'rr ijos mokyk l ų \'iC'11ujl'. F;ik 111a11as k:1ip f i1 1ansistas
prt•ky1J i11i11kas. 8 11\'rs prekybos dl'pa rt a111l' illo di rektoriu mi , 
\'0 l iau \' in •111 i 11 isteriu 1:i11a11s11 111i1 1i~kri jojL'. Vokit•č i tĮ pol i -

' Spl•rialbla . 
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tikos · al in inkas. Rimtas ir gabus specialista , t inkąs vice
minister io ir minister io pareigoms. 

8. Tci i ninka Gri aužinis Juozas, buvęs Va l s tybės kon
t ro l ės pa · t ų skyr iaus v iršin inku. Va lstybės kontrolės pe
d a l is tas. Nacional istas-voldemar in i nkas, visą l aiką orien 
tavosi Vokir tij os pol itikos link, darbštus ir gabus - tinka 
\'a l stybės kontrol ieri um. 

9. Ekonomistas Voldemaras Algi rdas - buvęs Va lsty
bė · kontro l ės sekretor ius; vis ą l a i ką griežtas naciona lso
cia l is li nės politikos šalin inkas, propagator ius, vo l clemari-
11ink1Į j udėjimo aktyvus da lyv is, sumanus aclmi nist rato
ri 11s - ti nka val stybės kon tro l ės aenera l ini u .sekretor iumi. 

10. Technikas Grudzinskas Pijus - buvęs Va l stybės 
kP11lrolės ge l ežinkel i ų skyr iaus v i rš ininku, voldemarin in-
1,as, buvo ,.Geležin io v i lko" nar iu, gr iežtas nacionalsocia 
listinės politikos ša lininkas. va l stybės kon trolės darbo 
~peda listas - t inka , a l s tybės kontro l ės re\'izijos depar 
ta111en to d i rektorium. 

11. Generol as Pundzev iči us - buvęs ka riuomenės šta 
hl1 v irši ninkas, polit inio įs i t i ki n imo r yškaus netur i, anks
' i,1u buvęs simpatikas k r ikšč i oni LĮ demokratų . bet ,·ėliau 
or 1<• 11tavęs is n a cion a li s t LĮ-vo l demarin inkų l ink. 1934 m. ka
rmi nkLĮ ruošto sukil imo pasyvus dalyv is, da rbštus ir gabu'; 
)1110aus - t inka v idaus re i ka l LĮ min ister iu. Tinkamoj pr ie
zi11roj pas isuks nac i ona lsoc i a lisl LĮ pol itikos l inkme. 

12. Ltn. Stankevičius Adomas - buvęs ka r ininkas l a
kunas. vė l ia u įv a ir i tĮ mui t i 11i LĮ viršininku, paskiausia i Vi l -
11iaus mui t i nės vi rš ininku, ak tyvus nacionalistas-voldema 
rini nkas, v ienas iš va dLJ, rengus i LĮ 193-l m. birželio mėn. 
ka rininkų suki l i mą pr ieš sme ton inę va ld žią. Idealistas. 
darbštus, gil aus proto, v isą l aik~ or i en tavęsi Vokiet i jos 
politikos l inkme. už savo įs i t ik i nimus Lietuvos mclonin C:•s 
, :ilcl1,ios persek ioj amas, be'! lrn i p ir nepamainomas dar
hi11i nkas v is dė l t o laikomas va l ty binėjc ta rnyboje. D :1bnr 
gyvl'na (rcpa l rinv~s) Vokieti joj e - t inkn v idnus rL· ikah} 
v i L'C' lll i n is kri u. 

13. l( :1 p. Vylius l g 11 11s ht1 V\'S ka ro lalrnnas. vė l in u 
1, l nip ėcl os 111tiili 11ės valdininlrns. dalw r yra Kauno s. d. lrn
lt'j i1110 v i r , ininka::;. Nal'io11alislas-volcle111ari11i11kag, dalyv is 
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1934 111. rengto karinink1,1 suki lil110, už savo politi11es pa 
žit1 r:1 s, kaip Vokietijos ša lininkas, smetoninės vald žios per
sekiojamas, o vėliau suimamas ir atiduodamas bolševi
kams*, kur sėdėj o vi są jLĮ vnldymo l a ik ,Į · tinka policijos 
depa rtamento clircktorium. 

14. Gen. štabo pik. lln. Narakas Juozas - liu vrs knro 
av iacijos št:ibo viršininku, vėliau Prekybos, pra111on ės ir 
amc1tu riimu referentu; 1934 m. karininktĮ ruoš to suki li mo 
cla ly\·is. nuteista s mirties bausme; nacio11 alislas-voldc111a
rininkas, Vokietijos politikos ša lininkas - linkr1 admi
nistracijos departamento direktorium. 

15. Ltn. Kompaitis Stepas - nacionalistas -volde111a ri -
11inkas už sarn įs iti kin imus buvo ištremtas dar smctoni . 
nės \·aidžios į darbo s tovyklą , e ilę melLJ buvęs nuovados 
vi ršininku ir pasienio policij os rajono viršininku - tinka 
poli cijos referentu. 

16. Ats. ltn. Taunys Ignas - aktyvus 1934 m. karinin
kų voldemarininkL1 sukil imo paruošimo ir vykdymo daly
vis. Ryžtingas ir drąsus . Karo lauko tei smo nubaustas ir 
sėdėjo kalėjime. Paleistas iš kalėjimo b aigė prekybos ins
titutą , turi aiškius organi zatori aus gaburntts - tinka Kau
no apskrities viršininku. 

17. Ltn. Tyrulis Povil as - naciona lislas-voldemarinin
kas, aktyvus 1926 m. gruodžio 17 d. ir 1934 m. birželio 
7 d. dalyvis. Ilgametis kavalerijos pulko eskadrono va
das, pasienio ir geležinkelio policijos tarnautojas, energin
gas ir griežtas. 

18. Ats. ltn. inž. Rimas Alfonsas - 1934 m. ruošto ka
rininktĮ sukilimo aktyvus dalyvis. Po sukilimo degraduo
tas ir iš tremtas. Būdamas ištrėm ime, baigė univers itetą. 
Aktyv us nacionalistas-voldema rininkas ir didelis Vokieti
jos politikos šalininkas. Tinka sus isiekimo viceminis teriu . 

19. Ats. mjr. Puodžius Stasys - aktyvus nacional istas
vo ldemarininkas, 1934 m. ruošto karininkų suk ilimo daly
vis, vis ą l a iką aktyviai dalyvaująs voldemarininkLĮ judė
jime; bai gęs Vokietijoje geodezijos mokslus, buvęs kava
lerij os pulke ūk i o viršininku, Zaras14 miesto hurmistrn ir 

* Į kali nta s buržu azinės \"a idžios 1940 m. už puČt/ organi zav im ;J . 
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pra11w 11 ės r i1 ni 1,1 niaus sekci jos inspcldori11111 . Dabar gyvc-
11;1 , pah(~g-~s nuo bo l šcv i k1.Į, Voldclijoj c -- t-in kri Prekybos 
ir pramonės r [1mLĮ pirrnininku. 

AUS I{ f., r. l IG, l. 9 - 21. f-olokopijos. 

Iš LNP generalinio sekretoriaus 

Z. Blyno di enoraščio 

41. Vll.27 

Voki ela itis insistuoja d ėl sa ntyk ių užmezgimo s u vo 
kieč i a i s . Nutarta Stanev i čiui ir man eiti pas kpt. Kur
mies *. Eidami susitikom Germantą-Meškauską (gestapo 
a~entas). Atrodo, kad jis net pas Kurmies kartais miegąs. 
Kurm io nebuvo. Meškauskas - atrodo fanaberna i ir kvai
lai. Tr1igi - Kurmio nematėm. 

41. V/11.3 

š iandien įvyko štabo posėd is . Tartasi dėl pro memoria 
fon Rentelnui. Kadangi niekas nepristatė projekto, tai aš 
D:is iCtliau savo užrašus. Priimta be didelių pataisų. 
· Taunys i šs ikvietė mane ir PuodžiLĮ į kitą kambarį . Esą, 
vakar jis ir gen. Kubiliūnas buvo susit ikęs su p. Kurmies, 
kurs fon Rentelno vardu pasiūlęs gen. Kubiliūnui 1-ojo 
gen. sekretoriaus ir vidaus reikalų sekret.** vietą. Kubi-
1 i11nas lyg ir nesutikęs . J eigu Kubilitinas jo siCtlymo nepri
ims, toji vieta gali bū t pasiLllyta gen. Plechavičiui. Tau
nys, es ą, blogai paatestavęs Kurmiui Plechavičių . 

Vėliau atėjo gen. KubiliC111as. Parašęs jau pr iėmimo 
raštą. Sako, ka d jis nesąs politikas, bet karys ir nusima
nąs žemės ūki o pramonėje, kalėjęs už „Deu tschtum'ą",*** 
suardyta sveikata, bet, norėdamas patarnauti „Fiureriui 

* Dienoraštyje ši pavardė rašoma dvejopai - Kurmies ir 
Kurmis. 

*"' Taip autorius vad ina būsimus okupacinės valdžios generali
nius tarėjus. 

*** Germanizmą. 
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ir išlaisvintam Faterlandui", jis priima ša ukim<Į (Ru
fe?) .* 

Paaiškinau padėtį . Fon Rcntelnas buvo p asikv ietęs 
gen. Raštikį asmeniškai ir siti l ęs jam vie tą. l~aštik is atsi
sa kęs pretekstu - Rusijon išvežti vaika i. Kub il illnas gi 
gauna pa iul ymą per gestapo agent ą Kurmies. 

„Kabinete - gen. sekretoriate" paliks Ambrazev i č i u s 
t vietimo 111inisterij c1) . susisiekimo bus Germanas, o dar
bo ministeri:1 numatomas Germa ntas-Meškauskas. 

Griežtai protestavau pri eš Germanto-Meškausko kandi
datūrą (vokiečiai stato). Reikia atsikratyti . Motyvuojam 
(galvoj - anšliusininlrns, gestapo agentas, Kurmis sako, 
kad jis Vokietijai užsitarnavęs), kad .Mcškauskas-German. 
tas tarnavo Smetonos saugume, o pas mus bloga i ž iC1rima 
į saugumininkus, v isuomenė nežino. kad jis Vokietija i pa• 
si t a rnavęs ir ji nesupras, kaip jis galėj o dabar rastis 
kabinete, ir tai iš pradžios sudarys blogą vard1 kabinetui. 
Taunys sutinka. Puodžius pritaria. Taria ntis kelis sykius 
buvo užėjęs Brunius. Jo yengiama. Man re ikės su juo 
sudaryti frakc iją. 

Metmenys pasikalbėjimui su gencra !komisaru fon Ren
telnu 1941.VIII.4. 

< ... > Lietuvių P susibeirę seni .Geležinio vi lko" 
nariai visados matė ir smerkė k l a id ingą Lirt 11vos užs ien i ų 
polit ikos kryptį. Buvusioj i Lietuvos vyria usybė, Reicho 
kancleriui pasiCtl yta prasme sutvarkiusi Klaipėdos klau
s imą, nesiryžo toliau vesti krašto politiko~ pilnoje in tere
sų supratimo d\·asioje su Vokietija . 

< ... > LNP supranta, kad Vokietijos f{e icho vedamoj i 
kova su komunizmu už europiškos erdvės įjun gimą į ci 
vi l izuotą Vaka n1 į takos s ferą visos Europos gerovei ir ko
va su plutokratine Anglija bei atgyvenus ia demokratij a 
yra bendra vistĮ didžių ir mažų Europos brntų, valstyb i ų 
Waisv inimo iš senų idealų kova , ir kad ji sudaro pradži::i 
ta i Nauj ajai visų tautų - val stybių bendrada rbiavimo 
Europai, kuri , Vokietijos genij aus teisingais pagrindai ,; 
tvarkoma, susiformuos ilgai ateičiai Europos kontinente. 

• der Ruf (vok.) - šaukimas, kv ietimas. 
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LNP s upran ta, ka d šioje kovoje visos Europos tautos -
va l s tybės turi įnešti, s uli g i šga l ės, savo vie n okį ar kitokį 

įna šą. LNP supra nta , kad didys is R.eichas ga li norėdamas 
vienas š ią kovą iki pat galo pravest i. Ta či a u Lietuva, jau 
pris id ėju s i prie garbingos Vokietijos armijos pražygia
vimo į Rytus per Lietuvą pa lengvin imo, nori loja lia i sa 
vo darbu < ... > ištekliais ir nauj a i sukurtomis bei pa
ga mintomis vertybėm i s pr is id ėt i prie šio istor inio žygio ir 
pr ie to limesnio Rcicho ka riuomenės žygiavi mo lengvi
nimo. 

41 .Vlfl.4 

Sį rytą į š tabą nuėj au su vizitka. Atvykus gen. Ku bi
liunui, Taunys ir pats Kubili Cma s pasakė, ka d ma no į dė to 
JJa!:>k ut inio sak in io į ra štą fon Rentelnu i jie neį ra šė. Per-
1 iūrėjom Paškev i č i aus ve r timą. Kubil iCmas šį tą pata isė. 

12 val. buvom Prekybos ir p ramonės r ūmuose . Prieš 
miisų įėjimą pas Rente ln ą i šėj o Jegeris, gestapo virši-
1: inkas. 

Renteln as sutiko mus maloni ai - mandagiai. Susipa
žino su gen. Ku bilillnu. Papra'šė t~Į prisla tyli mus, vė l iau 

supaž indino su dvejais savo bendradarb iais. 
Gen. Ku biliCmas, visiems stovint, perska itė „Denk

schrifto" * teks tą . Rentelnas paraudo. 
Atsakė maždaug taip (Taunio atpasakojimas) **: 
Padėkoj o už jo asmen i šką sveikinimą, už pasi t ikėjimą 

juo. Perduos fiu rer iui 111 C1 sų sveiki ni mus. Padėkoj o už in
formacinį raš tą . Ypač yra patenkintas, kad mes supran
tame, jog Vokietija negali dabar ga lvoti apie n ieką k itą, 

ka ip tik apie karo l a i mėjimą ne t ik su Sov. Rusija, bet ir 
žydų va ldoma Anglij a bei Amerika, ta l k ininkaujančiomis 
Sov. Sąjunga i. Jis yra fiu rer io paskirtas laiduoti a tl ikimą 
mis ijos, kiek jam pavesta sritis ap ims. jis miela i parems 
ir bendradarbiaus, kiek jo užduot ies rėmuose jis ta i ga l ės 

padaryti . J am pavesta laiduot i perga lę visais ištekliais . 

• Memorandumo. 
** Z. Blynas nemokėjo vok iečitĮ ka lbos. 
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Jam malonu, kad mes savanoriškai prie šito prisidedame. 
Karas ne ibaigs, nuėjus 100 ar 1000 km už Maskvos, ka 
ras bus ilgas ir jis užsitęs, bet jis bet kokiom priemonėm 
bus privestas prie laimingo galo. Tai užtikrino Reicho 
vyriausybės vardu. 

Po to atsisėdom. Pakl ausinėjo Kubilifiną apie jo gy
venimą. Atsakė sėdėjęs . Po to mjr. Puodžius. Tas a tsakė 
buvęs Vokietijoje. Mane - sakau ilgai buvau be tarnybos. 
buvau Lietuvoje. Atsiprašiau pradžioj, kad nekalbu vokiš
kai, galiu itališkai. Sako - ka l bėti. Sakau - tik tr is ketu
ris žodžius žinau. Taunys sėdėjo, Brunius - Vokietijoje. 

Po to pasiūlė Kubili [mui pasikalbėti asmeniškai. Atsi
sveikinę išėjom. 

Valiukėnas nauja i išvertė pro memorja. 
Kubiliūnas grįžęs papasakojo, kad fon Rentelnas sakė. 

ka d norįs ah-iro ir lojalaus bendradarbiavimo. Kubil i[mas 
sa kosi užakcentavęs 1\\eškausko-Germanto nepriimtinumą. 

Kubilillnas sakosi kalbėjęs (labai neaiškiai - kada? ) 
su Raštikiu apie ,-yri ausybę, ir tas pac:;akęs, ka d v-bė 
protesto nepareikšsianti *. 

Neaiškus Kubiliūnas, ypač su ta sa,·-i sąvoka - nu 
kentėj ęs už „Deutschtum'ą" (žmona V'.Jkietė, repa tria
vusi) **. 

Ryt jis, kaip svečias, dalyvaus fon Rentclno p ri ėmime. 

Zaidimas šis: Taunio-Pyragiaus (abu gestapininka i) 
buvome užangažuoti šiai dienai, Kubili[mo laiško istor ij a 
(būtinai įteikti vakar tarp 15-18 atsakymą, o užvakar 
kalbėjo su Kurmiu 20 val.), ryt ,·yriausybės pr iėmimas, 
Kubiliūno dalyvavimas kaip svečio, o jei reikės - tuoj pat 
pristatymas kaip pirmo sekretoriaus. Nelojalu. *** 

Sunku dirbti su šnipais. 

• T. y. Ambrazevičiaus „vyriausybė" neprolcsluosianli prieš jos 
i šva ikymą, atvykus okupacinei hillerininkų valdžiai. 

** Išvykusi iš Lietuvos į Vokietiją 194 1 m. pradžioje pagal TSRS 
ir Vokietijos vyriausybių susitarimą . 

*** Z. Blynas reiškia nepasilenkinimą, kad P. Kubiliūno paskyri· 
mas pirmuoju generaliniu tarėju buvo tvarkomas Kurmio, o su Amb· 
razevičiaus „vyriausybe" kalbėjosi pats Rentelnas. 
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41.VIII.5 

Vokie-::ia i nulupo nuo Karo muz1e1aus bokšto 3 her 
bus- Vilni aus, Kauno, Kl a ipėdos. Zmonės žiūri į naujus 
linko lopus. Rusai to nebuvo pad arę . . . 

Sakoma, kad nuo naujų pastatų įsakyta nukapoti Kau
no herbas - tauras su kryž iumi. Biskį per daug skubama . 
Tai labai nepolitiška polit ika . 

Siandicn turėja u laba i smarkų sus i kirtimą su mūsų 
štabo vyrais - Taunium ir Vok iet a ičiu . 

Kalbėjom labai garsiai - visi gir dėjo; pas mus labai 
prastos sienos, o žmon ių visokių landžioja . LAF pasi
džiaugs mūsų nesantaika. Negerai, bet ką darysi. Dalykas 
tame, kad į pro memorją, kur ią turėj o žodžiu, kaip pasi
kalbėjim,Į, pasakyti Kubi liūnas, buvo įneštas sakinys, kad 
LNP tiks!r1s - Lietuvos valstybės atsta tymas, atstatymas 
fiu rerio vadovaujamoje ir Reicho tvarkomoje Naujojoje 
Europoje. 

Siand1en, pranešęs Puodžiui ir Bruniui, įrašiau žodį 
,,nepriklausomos". Kitaip nei negal i būti. 

Įteiki:iu Kubilillnui, paaiškindamas, kad esamomis ži
niomis kabinetas neprotestuos, jei j į atstatys, arba jei j į 
pakeis. Prieš tau tą mes, jei norim sėkminga i dirbti tautai 
!~ poz_ity:·ia i ta lkin inka uti Vokietija i, turime išeiti ne kaipo 
1sdav1ka1, o kaipo r . Lietuvos ti ks l ą tu r į. Tada masės bus 
mnstĮ. Tai yra standpunkt * - ir jis turi būti nepajudi
n_amas. Kubilifinas sakė, kad bus nepatogu,- vakar skai
~rm __ v1enaip, o šiand ien kitaip. Sakau,- ėjom ka l bėtis 
zo_dz1u - ne raštu įte i kt i pareiškimą, o jei paprašė raštu, 
la! t~rime teis~ pi lna i, aiškiai ir lojaliai precizuoti musl) 
~inti~. Ta prasme ir reikia paai. kinti , kad vakar buvo tik 
oendn melmenys žodini am pasikalbėjimui. Paėmė ir išėjo. 

Tauniu i ir Vokietaič i ui užpuolus ir karštai, ypač su 
Vok i eta ičiu, su sirėmus. pasakiau, kad imuos ant savęs 
a tsakomybę, kad jiems nebC1l tĮ priekaišto,- paduodu atsi
s~aty? i nimą. Nuėj au rašy ti jį ma šinėle. Vėliau atėjo Vo
kieta 1tis ir juoka is nulei do. Atėjo ir lln.• Aušrotas (iš 

* Poži uris. 
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Kalbėjaus i su Aušrotu - gesta po agentu, mūstĮ GV 
informacijos skyriaus viršininku. Paaiškinau jam, kodėl 
tikiu, kad Vokietija duos Lietuva i valstybės pripažinimą. 

41. VIJI .12 

Sunku ... 
I šryškėja: * Taunys, Stanevičius (ir dabar kiek jau at-

stumtas Vokietaitis) . 
Siandien, vieniems esant, pasakiau Tau niui - susitin

ki su vokiečiais , bet atsimink, kad turi būti labiau lietu
vis, nei vokiečių interesų globėj as. Nieko nepasakė. 

Sį rytą Taunys insi stuoj a nčiai kl ausinėj o, kaip patiko 
pranešimas „apie nacionalistų priėmimą". Sakau - dar 
nieko blogo, bet jie parašė tiktai tai, kas jiems malonu. 
Taunys - bet juk visa tai yra pro mcmorijoje. Sakau -
taip, bet ir ne taip. Kas naudinga mums, tas nepaskelbta. 
negi mes dabar atitaisysim. Taunys nus ijuokė ir sako -
žinoma, kad nega l ėsim paskelbti. . 

Neaiškus tikslas, kodėl Kurmies skubiai pa reikalavo 
pa rti za nų žygių aprašymą ** . š iandien 17 val. jie eis 
įduoti tuos raštus. Ar tik ne nauja kombinacija? Gal ges
lapas bandys veikti „vi lkus" partizan 11, nuopelnais ir iš
kelti į LNP tuos žmones? Man tai 11epa tinka. Sakiau tai 
ir Renigeriui. 

Visa nelaimė, kad jie sėdėj o. *** Jie turi keršto įti:iž i 
rno ir yra susta ngrėję siaurame „pasodini mo" momento 
taške. Tai siaurina jų hori zontą. 

Taunys viską daro vien su SS, su ges lapu, su Kurmies 
žinia. Nesvarbu. · 

Pasitrauk - bus dar blogiau. Pali k - benl ga li „vesti 
į protą", lė tinti tempą. Tai nenaudin ga nei pačiai Vokieti
jai, nei mūsų interesams. 

• Iš ryškėja, kas gestapo agentai. 
** Reika las eina apie lJuržuazinitĮ nacionalis ttĮ ginkluotų būrit) 

dalyvių veiksmus suiminėjant, kankinant t i1 rybini11s ak tyvi stus. 
... Kalbama apie „vilkus", kurie t arybi nitĮ organ11 buvo s111m li ir 

kalinami. , 

Kas įd avė į gestapo rankas škirpos laiškų (dviejų) 
nuora š,Į? * Taunys? Daba r jie tuo operuoja ir gąsdin a bei 
ša ntažuoja LAFistus. Išdavikiška. 

41.Vfl!.13 

Atvyko iš Joniškio vienas žmogus. Esą, ka i miečiams 
sunku apsiprasti su žydų skerdynėmis. Kaime, kur labai 
žydų teroras nesiautė, kaip ten, b imui tai daro s l egiantį 
ir sunkų įs pūdį. Bloga, kad per daug ša udoma ir šaudo 
li etuviai. Ypač, jei t_iesa, kad vokiečiai f i lmavę tuos ša u
dymus. 

Suvalk ijoje pirmi voki ečių dal iniai suša udė nemaža lie
tuv i ų partizanų. Tie nemokėję kalbos, ta i neišsia i škinę 
ir visus sušaudę . Toje apyl inkėje vokieči ai sušaudė 40 par
ti zanų. 

41. Vff f.14 

Ka lbėjau su Rokiškio apskrities viršininku. Pa tari au 
atidžiai žiūrėti, kad be reikalo nenaikintLĮ lietuvių. Atsa r
giai su represijom komjaunuoliams. Priminęs žydus, len
kus, rusus, patariau atsiminti, kad mūsų tėra du milij o
nai, bus kam kitiems mus terieti. . . patys nes iskerskim. 

šį rytą turi būti sušaudyta 9000 žydLĮ Rokišky. Iškasa 
3 m gy lio griovį, atvaro 100 žydLĮ, suguldo griovy, pasa
ko, kad kas kelsis, tą nuša us, keli žmonės su rankiniu kul
kosvaidžiu „pervaro" per nugaras eil ę, paskum užberia 
20- 30 cm smėl io ir. .. guldo antrą ei!~. 

Buvo a tvarę sykį 100 žydLĮ, l iepė išvesti iš mies to. 
Tie išėjo su ryšuliais, už poros km liepė padėti ryšulius ir 
nus iimti vi ršutinius rūbus. Zydai suprato li kimą. Buvo 
tragingLĮ scenų. Veikė į žmones vykdžiusius. 

Esą, dar 2000 žmonių (senia i, moterys, vaikai) li eka 
,,antrai partijai". Humanistiška is sumetimais, kad nerei
kėtų riipinlis vaikais. Dabar tvarko sveikesnius, jaunus 
vyrus. 

• Turima galvoje LAF vado, K. Skirpos, laiškai, 'kuriuos jis 
slapl11i rašė iš Berlyno LAF šta lJul Kaune, kai hitlcrin inka i neleido j.im 
vykti į okupuotų Lietuvą . 

a; 



11.V!l/./fi 

Kurmies kandidata:i į darbo ministrus yra koks la i 
dr: Paukštis. Anot Kurmio, Lietuvoje nė ra geresnio š ioj 
snly speciali to. Da rbo minis tru jau buvo pa skirtas 
inž. Brunius. Apie tai pasakė telefonu ir dr. Saka lauskas. 

iandien gi praėjo Kurmio kandida tas Rentelno įsakymu . 
Kubilifmas sako, kad buvo užkluptas neti kėt a i , dabar rei
kia griebtis gre ič i a u darbo, o dėl Paukšči o le l<t11 vesti 
ginčus, trūksta laiko, nėra laiko „de rėti s" . Tačiau esą 
vil ti es juos ateity pakeisti. Ku bi li ū nas norįs Brun iui ati
duoti Vidaus min ister ij ą . Sutiksim, ka ip partijos žmogui. 
\iokieta i čiui J. teks eiti į kabineto rašti nės vedėjo vietą . 
Reikia kontroliuoti Kubili ūn ą. Jis labai minkš tas. 

Alantas jau Kaune. Matė vaikštant su Dirmeikiu. Esą 
Alantas (Vokietijoj sąl ygų dėli a i pasida ręs anš lius inin
kas *, keikęs ir kol iojęs Voldema rą) ga l įs būt i spaudos 
šefas. 

Meškauskas-Germantas i šsita ręs kodėl neina laikraš
tis. Anot jo, ga li būti , kad gal redaktorius nepriimtinas. 
nes studijavęs Prancūzijoj. Įdomu ... Alantas, rodos, net 
bai gęs studijas Prancūzij oj, o vis dėlto tai nesanti kliūti s. 

Visų šių da lykų pasekoje aiški anšl iusinė linija, įvyko 
13.45 val. štabo posėd is. Dalyvavo: mj r. P uodžius, ltn. Sta
nevičius, inž. Brunius, p. Taunys, J. Vokietaitis, Blynas. 

Pasakiau - jeigu vokiečia i kiša mums anšlius ininkus, 
ta i gali eiti vien i. Jeigu nori eit i vieni, ta i ras sau žmo
nių , už pinigus dirban čių, bet visuomenė pažįsta pardavi
kus. Tauta yra griežtai priešinga anšliusui. .M.es einam 
Voldemaro ir GV linija - va lstybiniai geri santykiai 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. Jeigu vokieči ams nesvarbus 
mūsų nesuinteresuotas ir loja lus prisidėjim as - ga li rem
tis samdiniais, kuri ų j ie patys negerbia, bet kuriuos nau
doja ir kuriuos išmes, kada jų nebereikės . Jie gali pa 
keisti štabą, bet, mums pasitraukus, partija neturės jokio 
pas iti kėj imo, tauta nuo jos atkris. J ei vok ieč i a i eis tuo 
keliu, dabartiniu (germanta i-meškauska i, paukšč iai, ka š
keliai) , tai rudeniop visa tauta bus antivokiška. Vokieti -

• Lietuvos p1iju ngimo prie Vokietijos šalininkas. 

Bn 

Į 

j;1 111 11 s11 11 cvr1davo, ne dė l mus11 ėjo į Rytus, o tik dė l s a
vo in!creSIJ . T.itl1 ė1 s11prns, kad olrn ls ia i „lč1ut ų l a i svė '' pla 
lrn tuose yra vien R ncksij tĮ ob,ils ia i. Rekvizicijos, s uvaržy
mai v iš tų ir kiauš initĮ , patarim ai nebeskers ti k i aulitĮ, vis i 
b11s i111i ma isto sunkuma i padarys savo. Apmokami anš liu
s ininka i nepakeis nuota i ktĮ. Mes, tik mes, kuri ais dar t au 
toje tikima, ga lime a iškinti tautai, kad ji ekonomini a i va r
zos i dė l geresnės a teit ies, dėl nepri k l a usomybės . Tada tau
ta ga li k ęs li, pr ies ingai , dė l ko ji kęstų . J ei vokieč i ai 
sukel ia neapykantą VakarLĮ užimtose tautose, nori ir Ry
tuose ir Lietuvoje tą patį pas iekti - puiku. Nėra to blogo, 
kuris ne i šeitų į gerą < ... > 

1941.V/ll.16 

Valiukėno vertime yra i škrėsl as dar naujas šposas. 
Gale pas mane buvo parašyta „įgalins ir ją - Lietuvą 
ak tingai dirbti Naujosios Europos ribose Lietuvos valsty
lil•s ir visos naujos Europos ate i č i a i ". Valiukėnas gi įra
šė, sakydam as, kad tai tas pats, ne „Lietuvos va l stybės", 
o „zu111 Wohl Lilauen". * Ką toji ki a ul ė mano? 

41. Vll/./8 

16 va l. a tėjo į posėdį: Cenkus, Reivyt is, Taunys, S ta-
1 1cv ič ius , kpt. Kviecinskas, Vokietaitis, aš. 

I š dėsč i au Cenkui tą patį, ką sakiau jau štabo posėdy 
15.VIII.41. Manau, kad jis t a i užfiksuos ir praneš kam 
reikia. Be to, 17 val. Cenkus, Taunys, Reivytis, Stanevi
čius nuėjo pas Kurmies - jam v iską papasakos. Bus 
,,koordinacija". 

Kurk liėtis atnešė kelis nuorašus. Jų ta rpe du įdomius : 
l ) Ambra zev i č i a us kalbą 5.VIll.4 1 ir „Denkšrifto" nuo
n1šą. ** 

41.VIII.20 

Teko gi rdėti, kad Suvalkijoj (Kalvarijoj a r kur ta i ki
tu r) LAF vadu buvęs kun. Krupavičius. Esą, jis pasakęs, 

* Lietuvos labui, gerovei. 
*"' Ambrazevičia us kalba, pasakyta per priėmimų pas Renteln~. 

ii' LAf- įlc i ldas Rcnlclnui memorandumas. 
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kad dabar valdžią gali pasiimti sa u ir narionalistai. Įd o
mus ir charakteringas pasisakymas. 

Policijos batalionai kuri asi. Kur jie eis ka ri auti? Už 
ką? Juos formuoja kpt. KYiecinskas. Esą Punclzevičius 
norįs formuoti kitą batalionų grandį nel Aukštojoje Pane
munėje . Esą, vokiečiai ulinka. l omeclij a! 

17 va l. buvo 8 karininktĮ, iunčiamtĮ verbuoti žmo
nes,* posėdis. Kalbėjo Slanevi č ius , Taunys. Slanev i čiu s 
apsistojo lies partijos organizaciniu darbu . Taunys padarė 
istorinę apžvalgą, mušdamas anl vil'n liktai Vokie ti jos. 
Tarp kitko, pirmą sykį \'iešai i šs ireiškė, ka d nežinia, ka da 
grįš Voldemaras, ir ar jis apskritai sugrįš. 

Paprašius mane ką pasakyti, trumpai i šdėsčiau padėlį. 
Vok ieč i ai, eidami į Rytus ir kovodami už savo interesus, 
išvadavo ir Lieluq < ... > 1\1ūsų kariuomenės nesigynė 
nuo rusų in\'azijos, 1939 m. nepri sidėjo prie Vokietijos 
pulti Lenkiją. Dabar situacija tokia, kad nega lima tuoj 
reikalauti duoti mums nepriklausomą \,ilst) bę . Reikia žiū
rėti realiai. Turim sa\'o darbu, savo medžiaginėm pajėgom 
talkininkauti Vokietijai kovoje su kornur1izmu. Vokietija 
nieko konkretaus mums nežada, bet jei n1cs būsim tik ri 
savimi, vieningi, tai gal im talkininkauti ir žmonėm i s, ir, 
gal biH, j usų renkami batalionai tai tures atlikti. Už loja
l ų tal kininkavimą mes likim gausią vi JĮ musų asp i racij LĮ 
rea lizavimą - savo neprik l ausomą valstybg. 

Ta vi ltimi mes ir dirbame. Mes turim ziūrėti plačiai. 
Turim atsiminti, kad esam lietuviai, ir hmm visada vie~1 
galvoti apie tai, kad visi jaustųsi lieturiais. LNP š iandien 
,·iena gali galrnti ir dirbti konkrečiai, nee LAF bene įva i 
rių pasaulėž i ūrų žmonės, todėl jais sunku pasitikėti. J ie 
negreit pakeis pasaulėi i ūrą . Mes esam seni nacionalistai , 
mums kelias ir tikslas aiškus. 

Mes nežinom gerai, kohia bus musų ateitis, bet mes 
tikime ir todėl dirbame tai mūsų valstybinei ate ičiai, nes 
\"okietijos kuriamoje Naujoje Europoje susidarys ir tau
ta - valstybė. Tad, jei mes kovosime ir dirbsime, tai tiki-

• Karininkai. siųsti i provinciją \erburJli žmonitĮ į policinius ba• 
talionus 

88 

mės, š iand ien dar tuo mes likime, kad Reicho fiu rer is 
J\ . l Iitleris pripažins musų pra lietą kra ują, ir mes ga l ė

s ime ateityje, karui pasibaigus, gyventi va lstybiškai, ne
priklausomi Naujoje Europoje, kurią tva rkys A. Hitleris 
ir Didžioji Vokietija. Galu tina i ką daugiau konkretaus 
šiuo melu bC1ttĮ sunku pasakyti. Ar turite klausimų? Klau
simtĮ nebuvo. 

41.Vfff.21 

Įdom u , orga nizuojam i batalionai - 9-sis. 
Juos pavesta organizuoti kpt. Kviecinskui. Girdime, 

kč! d l ,Į pats majoras Lechlhaleris pavedė (kpt. Sukio, 
p. Prapuolenio, dr. Ivinskio rūpesniu) l ygiagrečiai tą pa
t! organizuoti ir kp t. Sukiui , atseit, lyg ir LAFistams. Cha
rakteringa vok i ečių ta ktika. 

Vakar (ar užvakar) i šėj o Kubiliūno įsakymas apskri 
čitĮ viršininkams apie LAF uždarymą. Apie turto perėmimą 
apskri či ų viršininkams. Apie vieninte l ę politinę organiza 
c ij,Į - LNP-ją. 

41. Vflf.28 

Kurklietį skiriame Kauno apygardos LNP vado pa
reigoms. 

Grįžo mjr. Puodžius. Sį tą papasakojo iš buvusio pa
sika l bėjimo su Kurmies (grupe). Taunys puolė LAFinin
kus. Esą, jie tebevar toja Vytį savo antspaude. Sukvai
lėj o vaikas. 

Dėl spaudos - pri klauso nuo Berlyno. Atvyks patikė
t111 iai. Kurmies realiau žiūri į l ietuvių reikalus nei „tau
niai". Puodžius mano, ka d partijos štabui reikėtų keltis 
į Vilnių. Ten betvarkė. Gyrė Zakevi čitĮ ir Pimpę. Esą, Da
bu l cv i čius niekam ti kęs. 

41. V!/1 .24 

Brunius vakar pasakojo apie skerdynes Rokišky. J os 
buvo atliktos v iešai. Zydai turėjo šokti į 3 m gylio duobę, 
pirma pusiau nusirengę, į juos šaudė aplink duobę vaikš
cioclami, smegenys ir kraujas tryško. Vyrai-šaudytojai bu
vo kruvin i. I švedė iš miesto su ryšu li ais. Prie duobės lie-
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p ė paMli ir pw,iau nusirengti . Mote-rys r (-kė, k l y kė < . .. > 
.l udn npskrilies virši11 inkn s. Sakiau, kn cl j(' i jau vok it' 

l'.: ia i lai daro 111 11SLJ ra nko111 is, lai turi vis kų ;1tlikti ra miai , 
Le viešumos, be skandalo. Tns išga 111 a gi virtoj padar(, 
pricšin gr1 i. Atminsiu a V jį . Niekša . 

41.Vfll .25 

, ia ndicn su ša ukėm pb1 lt'snj posėdį . Su lyg 111a110 są r ašo 
turėj o dalyvauti : l ) Vylius, 2) Puodžius, 3) Taunys, 
4) Bruniu:-. , 5) S ta nev i č i u , 6) Vokid ait is, 7) l( u rldietis , 
8) Dirmcilds, 9) J urktina , 10) vedas, 11) P yragius, 
12) Kviccinskas, 13) Blyna , 14) GaušHs, 15) Vykint ;is. 

Taunys d r1 rašė: 16) Reivytis, 17) Zar Ims. 
Brun ius. Vokielaitis da r ašė: l ) Vil iu šis, 19) Stcikii 

nas, 20) Ivanauskas, 21) Germanas, 22) 7.i č lrns , 23) Auš
rotas. 24-uoj u tu rėj o b11li enkus, bet nuo jo Bruni aus ir 
yokicia i č i o atsi akyta ( t a n t'v i č ius si u l ė ) nes GV in 
l(' rmacijos dalirs virvininku turės i ,Į s buti 1\ušrolas. 

Po ėd is įv)ko l ,30 v. š tabe. Dienolv:,rkė: l ) l.AI-' 
klausimas, 2) partijos linija, :3) tarybos klausimas (dė l 
la iko tokos nes\'arstyta). 

Partijos linijos klausimu ka l bėta 11uo 19,45 iki 
20,30 va l. Aš past ač i a u kl a u 'i imą taip: koks yra ir bus 
p~rt ijos vaidmuo? Ar ji ga lės savistovia i veikti, tvarkyti 
L1ctu\'os gy\'cnimą . turėti lem iamq va i d 111enį ar turės 
vil ktis iš paskos c i\' i l inės va ldžios ir bi"iti \'ien ira nkiu jos 
rankose. 

_Kad_ p.i r lija __ vci l, ltĮ ir apim!tJ visos tautos mases, ji turi 
nfs1stot1 ant a i ·kaus !nulinio ir \·ab!ylii nio p;1g rindo vie
šn i ties visa is < ... > 

Rc-ilda pasi!>aky li aišk iai. Tiesa, pro 11t l' 111orjojl' 1t ll'~ 

p;,i<, i akt•111 , koks rnu ' IĮ tik'i las, pasi sakėm , kad 111t'S tikint , 
1,ad \'okietija gara ntuos Lietuvos v:-i ls tyli t'.•s l'gzis !L•ucij;), 
ir pa rl' i;kė 11 1 \ iltį . kad jau į vykrs Lietuvos pri s i dėj i111 a s ir 
prnl id as 1,rn uja' bus Vokietij os pr ipa1. i11 li , ir kad ta i stt · 
darys fa k lor i tĮ . kuris mus į ga li11 s aidinga i dirb ti Lietuvos 
i1 aujos Europos statyboj. Tačia u mes li t•ka111 be 
ahakymo. 
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Mes 11ereikalauj arn tuoj val s tybės, o li k pripaž inimo 
pris id ėti . To gi vieloj<' nė partija dar nega li ve ikti . .Ji 
11 cl nega li turėti savo orga no, kuri ame ji pa s is n ky lų aiš
kiai ir 11cdviprns111išlrn i savo liniją, mums net neleidžia
ma spa udoj ateities prasme vartoti žodį .va l s ty bė. 

< . .. > Tautoje kel ia nerimą įva ir 11s reiškiniai. For-
1m1ojami batalionai, bet nežinia, kokia jtĮ paskirtis, kuris 
j1,t veikimo plotas, girdima, kad gaus gin k ltĮ, net ta nkeč i LĮ, 
bet prieš ką jas vartos? Skelbi ama vi enų vok i ečitĮ kalba 
darbo p rievo l ė , kur žmonės ga li bū ti įva iri a i kilnojami . 
ku r? Zemės denacionalizacij a sustabdoma . 2monės dar 
nesupra nta, kokia yra gili žemės įsakymo pra smė, juo5 
skelbia vien vokieč i a i, nesitaria su mumis nei su va ldžia 
(ra tai), bet kai tauta praktiška i pajus, ką tai reiški a, 
vargu, ar bus patenkinta. Kitas nejudamas turtas nedena
cionalizuojamas; mieste žydtĮ namai lieka vok icč iLĮ žinioje; 
maža to, net pačitĮ li etuv ių statyti namai, ka ip Zemės ban
kas ir kiti , pa imami vokieč itĮ . Himnas išmestas iš radio 
tra nsli a c ij tĮ . Tauta rfipinasi ga lima voki eč i tĮ kolonizacij a 
ateity. 

Ka l bėjo Pyragius: jo motyvas - turim besą lygini a i pri
s idėti, turim prašyti, kad Vokietija l e i s tų s i11sti ka ran mu
S LĮ žmones prieš Rusij ą ir Anglij č!, kad nebOttĮ tilto atga l. 
Po karo fiureris suteiks mums a tpildą. kad tvarkys v isų 
Ostl a nd ą. 

Panašiai i šs ita rė S ta nev i čius ; reikia dė tis, bet tik be 
žodžio besą lyginia i. 

Brunitts paminėjo motyvus, kodė l mumyse gali kilti 
ta111 tik ro nerimo, kad vokieč i a i turi ir lll tJS LĮ nuotaikas 
suprasti . 

Dirn1cikis i šs it a rė, kad, ap kritai, ar part ija gal ės veik
ti , nes nesusipralim ai rodo, kad, gal but , kas nors parli
jojc 11csul an1 pa su Vokid ijos va ldžios a ts loVtĮ veclanta 
lin ijn. l{eikia išsiniškinti (kas kliudo bt·11c\radarbiauti ). 

Viliušis pa lai kė licluvišk,} li11ij ;1 . Vokil'laiti su Kvic
ci 11sk1t p:tl ylolll juokavo. Tauttys par<' išk1\ lw d jis 1t1a!i;s 
(kur , kas, lui?) Prap11olc11io, Mač ioko ir dar vieno rašto 
vok i eč i 11 llls , kuriam jie snkn, knd n<' pri k l a usolll ybės tte: 
rt' ikia , o t ik l n i svČ's tikyba i! 
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Ištrauka iš Z. Blyno dienoraščio 

Lyg ir nepasitikėj imas Taunio žodžiais pas vienus, pas 
ki tus pasitenkinimo atgarsiai.* 

Dar vienas kitas kalbėjo. Buvo vėlu, tai ir nega l ėjom 
galutinai nusista tyti dėl tos partijos linijos, nes dažnai 
kalbėję krypo į pašales. 

Gale kažkas pasakė, kad nėra jokios išvados iš su
sir inkimo. Tada Taunys pažodžiui p asakė: ,,Viskas yra 
užprotokoluota, ir išvados ga l ės būt padarytos" . Ta i skam
ba grasinanč iai. 

41.V!Il.30 

Brunius nori įvesti į štabą Ambrazevi čių , D amušį ir 
Maceiną. Ar tik ne per daug jis rūpina si atei timi? 

Gavau iš Bile** Krupavičiaus memorandumą** *, ka
bineto 5.VIII.4 l posėdžio protokolą ir „Denkšrifto" Ren
telnui lietuvišką nuorašą. Geri dalykai. Rei kės jam duoti 
mūsų pro memorijos teks t ą . Kademai juk gavo. Iš jo ga
lima bus gauti ir kitus gerus dokumentus prieš ka demus. 

• .,Vilkai" reiškė pasi tenkin imą, kad ir LAF vadova i (Prapuo
lenis ir Mačiokas ) atsisako reikalauti neprik lausomybės Lietuvai. 

** Bieliukas Bronius. 
•** Turima galvoje M. Krupavičiaus parašytas 1940 m. TarybtJ 

Lietuyos direktyvi niams organams raštas, kuri ame klerikalai si ūlė Ta· 
rybų ,·aidžiai savo bndrada rbiavimą . 

l , 

Posėdy Vokieta iti s puolė Vimerį (negynėm) ir kokį 
tai Krygerį *, kuris buvo prokuroru Neimano byloj . Ma
nau, kad Krygeris vykdė tik valdininko pareigą. Gerai ži
no, reikalauti nega lim iš jo: įsakė ir kaltino. O dabar, at
rodo, tai šia ulieči tĮ įskundėjų darbas. Kalbama, kad jį 
skundžia ar jau įskundė advokatas Požėla , tas pats, kuris 
iš Biržų po žydų skerdynių išs i vežė 300 000 ru blių ir du 
čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. Atrodo, 
kad Požėla ar tai I1ori užimti jo vietą , ar asmeniškos są
skaitos. Anot Vokiet a ičio, mes negalim čia lįs ti. Sakau.
karštai ginčijomės ,- tai principo dalykas, ir jei patys 
skundžiame, tai sudarom precedentą vokieči ams. Lie-
1uvai ir lietuviams tai nenaudinga. Vylius vyksta į 
Siaulius. 

Atėjo toks Savickas (inžinierius? dviejų mūrinių namLĮ 
savininkas ir trečio pusmūrinio). Esą, kaip čia sutvarky ti 
komunistus. Pavyzdžiui, laisvas vaikšto ir net dirba ka i
rys is Ceza ris Petrauskas. Neleistina . Buvęs saugume. Ma
tomai, be pasekų. 

Sakau, ar Petrauskas yra komunistas, ką 
0

nors įskundė, 
persekiojo lietuvius, kas nors dėl jo nukentėjo? Ar yra 
įrodymų? Tipas šokosi: kokie gali būti įrodymai. Aiškus 
da lykas. Jis tarnybos nei eškąs, jam tik lietuviškas reika
las terūpįs. Pagyriau, padėkoj au. Užsiminė apie namų 
grąžinimą . Esą, jeigu reikės, ta i daug žmonių' - mūsų -
dar vaikšto be tarnybų. Pavyzdžiui, Sileika Antanas -
tinkamas aukštai vietai (matomai, Cezario Petrausko vie
ton). Išėjo nieko nepešęs . 

Kpt. Simkus (ar Sukys?) , išvykdamas į Suvalkiją , 
k l ausė, ar ga lima kalbėti su kun. Krupavičium, nes tas 
lyg perdavęs ar jau net perorgan izavęs savo TDA** ar 
LAF į LNP. Įdomu. Ar tik dalis „perbėgėlių" (kpt. Su-

. * Vimeris, buržuazinio kariuomenės teismo narys, dalyvavrs 
teisiant Klaipėdos hitlcrininkus, siekusius 1934 m. atplėšti Klaipf:dos 
kraš tą nuo Lietuvos ir prijungti jį prie Vokietijos. M. Krygeris toje 
byloje buvo tardytojas. 

u TDA- t autinė darbo apsauga - taip buvo vadinami pirmomis 
okupacijos dienomis buržuaz i nitĮ nacionalistu suorganizuoti policiniai 
batalionai. • 

93 



1,, . l,1111 hll\'11 l l\l ,' '11 l:'. 1: 1111 l h•I l 1t1111l11 11 II h11 I il lt11l1J) 
111•\l lih , 1,1111, ll l\'111:d11i11, d:1 rh1 1il l' 1•I. 111 l, 1ld 11 ~ 11ldn lnl lw 
., ,

1 \lll 11, 11111 11:1 jll 11.ll'I S11m 11 1 Ir 11', 1\ \ 11 ly~l111 , l, ) pnp:1 
il,11• t i,il 1\111 p11vl1' l11 •1 p.11 1~\'. 11 11 11 )1! .,l11•11tl 111 d nrhl11 vl 

11 111" • l11 ly1111 il t) HIII d tliu r ld t11 -i ) 111 111• 11 ~ l dp p 1tl 11 1•yi,.~ 

•l/ ,/ ,\' ,/ 

l.'. l l 11 11, 11 l., \ l l l "il 11 ll ( l NI' ' \ ' 111 1111 11 ~ v11 d 11 ~) 
l \ l 11 V II l. ~)t, l 11.I l l \ l 11 l il 11 ... . 

\ '1il, 11 11 l, p1' J111 1111 l. il k11 :,k 111 ,•1111• l•, ,111 :.i,1 g .1 11111:, ldv,d u, 
~1 11•·• 1111 •1111,•11 1-l,'" l l1111d1w )" p11 d l, 111'11l11 i,.:11-. , h1 •I vl, di"I 
111 1.i•d 11 l, t1 l,11 1 liJ p1 l11,·l pl1i11J 11111111 11 111 ~111 11• 11 11 11tl11, l, 11 d 
111· 11111111111 11 1 ·, l 111d \'11 \ l l l.i li 11I •• , ,111 11 1• 

ld1•11l,1i.:lj 11 111 1'1 11 111 11 \ ·,1· 111'. 111 , 1„1-,1,. 11 l' tlh·:d 11s 1,111'111 , 
1111 1•, <1 11 11,11 1.i .111 · 111111,, 111•p.111 1l 11,., l.1 • 111 .1111 11 1 \':,v: 11 m. 1\1 
p1 111 \'l pn· t 111 p.111 d111°' II p1 l11,•lpl1 1l.il l, l.1 11 •,1111 1il \' l n vh1 11 11: 
h 111 1l il11 11 -c liJ \ 11 ll,·11 1l1J lllli 'dJ ld,•,il11~:11 ,i1 1\ l111d,1, l111tl :- IIĮ 
p l l II l ' l l' l l II IJ l L"\ l, IJ 11 l ' p "It' 1111 l' '. 111 11 ', \'l ·. 11 l 11 11 1 l d l l l 11 1111 11 
11.1\'111111il 1,111·l. il l1111 11 \1", 1111 11111• 1•111 , 11• 1111 11 It in p 1~11 1 k11 

11 11 11111•lt 11 1111'<,11· l.1ll1111n), 111,, :il •'. 1111, 1, •ll,l.1 111•p:1111l rlll l }\11 
\11 111 .1•, l,1, l h1 l11 , 11•, 11•ll,11 l1J, 1" n111' l11•, h1d, l1•~ 111111 111'1'11 
111 11 · 1111• , 11111 111 1· 111 l1h-1il, 1~1!11•, 11 11• l111,•11,••o1 1 11 plh11').111 11 11 
l l ll 11 ' l 11 , 11111 ' \' l I l, ' l \ l . l 11 1 11 l l l l" 11 t'· 11 "l h l l l 'tl l • 111 l 11 ' l II l l l l l' 
11 111•1111 1,tl , ,11111 11, 11 111 1 \1", 11 ,1111111,d l ,!11 \ ,11 d 1,1 p1 li'•llll\ 11 11· 
111 11 1, h11 d lh 11 ll llh ltJ 11;11 l111111 h 111'1. il h l J l l1•l ,1, 1' 1 ą: 11 I d11 
h.1 11 11 1) nhld1 111 111J lt1 p11·, l~:1•11d ,1111 11 l 1•1 1 p,11 l,11 11 11111 1 1 11 p l1 1 

\ ,il1, II I I', \ 111, 11 IJ \ 1111,I \ l II pLil1d,,1 \ 111, l1•11 lrd d ll ll f.l 111 11 
l.111 p.111 1111 1111 1'1111 1111•111 1111 h 1J , , 11 111 ,\' lit• , 11 l1•11l 11 v111,I 

l \ ', il,11 111-, 11 ~1 111111i li11"1' ), 1•d1• •t1 1"l ll111 l1il r) pt 11 111' 11 11) l11ilh111
, 

111111,, 111 1J t l:il 11 ,1pr It ll, 11 11 · 11 l,11 1 111 11 l.1 1• l11 ld 11I·, 111•: d i'· l 
11111,1 1 „1,il111•1 111 111d11 ~•1\ f11I 111 ll tl:11 111 1 hl l llĮ 'i 1111 11. ~\ 111 1111 , 
11 1 1,11 11 llt- l"l ll 11 1'11:1, 1,w, l11 hl11 ll'.l,1I l,111,, l .i ll}, p11 11 111\ 1 11 
l lt•11111l111 l11h dt 11 11 1,l il "i, ill, 111lp•1 II .lll IJ d1\11 11 ••1J 

N l , 11 d111 l l, l11J lllll l, / lll ll~.1111 

• l NI' lil1•11 ii1 1,11j11~ llll1111 l,d11 1, li1 11 li• li11111 lh ll11di111 11 l N11 !'tl il ll ll 
11 111 111, 1qil 111 ll 

11 1 

1 

•II .IX.:i 

l ' 111 jo11tl t111 ll'l s l1 111 . P11 s l)11l11 il l' k i1,1 Vl l11i;i 11 :,; 
111 11•: 111 IH1111 11 :-i lr:i Ir 11 pyf.{ :1rdo„ l11ri•J1i 11 t(•j o js l1tl ,zn11 
l11 1tl,o >1111d11rt111•rljns }. 11 11d11rn :,; Ir p11rvllrn l11vn v ld l i z1 111 • 
d11 1·1111•rl ,l ll:, 111'! :-I 1H1ą•11d 11 11l11 r:) . 'l'ns p11 ld 1111 ~(•, :i r 11 ' l.(nl l pns 
l) 11 1,l·lli . 7.1111d 11 1·11 :,; p11 1,t l'll l'l i1111 11 py~~nrdos l11ri•j 11 I 11r1•š t11 . 
N11 i•J11 l,111·111 . l\oks 111 1 p11 :,;I nrl11 l1tld :,; prn di•J<i . 111ht1, 111 11 
l111 d l 111 •1-, jo 11 rn, l111I 1111 111 1111• . D11 h11kv lc' l11 s s 11:,; ll 11 ri· s 11 11 py• 
1:11 1d11'\ lrn 11 d~11r11, lw d 1ds l11 ly~ 1n1IO.VI.I G pndi•lj )si li ~1i• 
..,1., : 11 p:t 11 11 ~l11I. Ir p11 ~hyri• h11 11 :-) 111 n l1111 i1ilo) Į J1> v it-1.J , 
.it k l„d11 11 1 1~ l1•11k 1,1. 1'11 1{ 1-:·I 1111 i'J11 ~ktpd 1._ J. 11 11d nr111t•rijn11 , 
11 11d1111d11111 11š vukktĮ (ld lr ~ 111 11) 1)11111·l~to k11 k11 :-i ) . ~ li kti\ l l , 

1,·l, .i ,•11, 1:1 p11 1) d11l'l' 1il i•Jrs h-11 1' 11 11111 11~. li rm,11111 k tl i· j i11111. 
1' 1. 11111 :, li·. 

·l/ .l .\ 8 

S 11d11 11•111 l, 11111 1:,.IJ ,l IH'I' 7 tl h-11 l ~ p., l'll ll:,-1 l ):,, l :il11 :,, • 
111! 1. 1·111 1!11''11 11 1< , 1',11 rl, lli•II , 1)11111'11 11 11 ._ l, 11 :- , .l11 rh 1111 1-;, '1'11 
11111 )',l rq .:L l 11 11 d l. 

~i ll1"11 1rn ll l~ ,·1·11 111,111 v11d vl111~ \'lrs l1tl 11k 1 •. lh•111(1 ._, ~ 1 
, 111 11 i,. 1· 1tl tl l1t1 i111 •1no l11 b l:'111 ~lij r11hl l11, 1'111 1'.~ v1•:,; II ui~ 

,JI.l.Y 1/ 

N1•p11 11 il r~II P vr11Hl11 11 ,, ,. 1Hl 1tl 1111 1 t'l 11 k ll l~ ,~lik) , Hl11 '~ 
li p111 1, vl l J11 1111 pll tl11k 11,•l11 11i •, 11 1°1 11 ) l" 11 tl :1 ld) 1- 11 \' i\'1 11111" 
, 11 ldJ l11 •1 11: l, 1v:il i1, 

l 11· qlltl d11 11 I. d 1h.11 \' l' ,I 111111 l11 tl 11 l1 , l 1,1,, 111, 11 1 ... , 1'1' l , ,. \ ' k 
ll il l i1 1il, ,1 

l\ 11111 , · 111 l11 i• \11 1,,,1,) 1111 pn-,l l, .d h,1 p111 ) l h •:d .1p.1 11 1, 111 11 
'•l ', l,11 111 111•11,1 1111111 , 1. 11 11111 11\ •\ 11 •1 ,11,\1' • 1\l ll l lt~ l 11- 111\ ,tl 
, 1, ,,.,il, 11 11•, ,•11h l\ hl 111'111 !1 11 111111 , 11 1'1 , ~ , . 11111 11d 1111]\'. k1,1 
p11:1 tl, ,I I 

1'11 1111\ " l' 1•.i tl,1111) , 11111\ 111- •l \ 11 hl l) d11I l l ll ll • llllĮ \'l' l d \\ \1 

,·1il, lt1,\ ln 111 :1 (111id 11 p1d ) , l,111 l1J 111-, 1•1.i,1, 11 \' htil \Į 11 \\' I, 1\\11: 1 1 

\ \ 1 l l' l l) \ 11 l 111' l l p l\ 11 1 \ 1 l \l l, l I l d l \'~ \ l \l 11 \\ 1 

\l l' ,i ' l , l 1,111, dt,•1111111~1' !,1 lltĮM l lllllll 'I l\ 1l1l 1,11i111l1111 

„ l NI' , 11 il 11 



41.IX.18 

Vakar Kurklietis iškirto „špos,!", gana biaunĮ. Gavo 
iš p. M. Krupavič iaus memorialą * su parašu, pasidarė du 
nuorašus, atnešė į partiją. Ju rkūnas patvirtino ir pridėjo 
partijos (vyr. vadovybės) antspaudą . Kai Jurkūnas tai 
man papasakojo, įsakiau iššaukti Kurklietį, pasikalbėjau. 
Tas dar juokavo, bet beveik jėga iš traukiau iš rankų tuos 
du egzempliorius ir nuplėšiau Jurkūn~ parašą ir antspau
dą . Gerokai bariausi, aiškindamas galimas pasekmes. Mes 
n eįskundinėsim nieko. 

šiandien, 18. IX, kalbėjau su šimkumi. Zydų egzeku
ciją sustabdyti, nors duobės iškastos. 

Kpt. Jasiunskas sakė, kad Krupavičius jau prašosi 
stoti į pa rtiją. Kelis sykius prašęs anketos. Pasakiau, kad 
duotų ir kad ją perduotų man. ·Nenoriu, ka d pakliūtų 
į blogas rankas. 

T i k r o s ž i n i o s: 

1. 11 Rezervinės policijos bata liono oberleitenantas 
Borek su lietuviais bataliono karin inknis elgdavos i taip, 
kaip padorus karininkas nesie l gtų su L,,Ja isviais. Karei
vių akyse juos i šrėkdavo, iškeikdavo. Apie ta i buvo pra
nešta Jegeri ui. Tai vyko, tik vok iečiams atvykus. 

II. Bene 11 . IX visų akivaizdoje (v0ki cčių ir li etuvitĮ 
karininktĮ) l l rezervines policijos ba ta liono va das 
mjr. Lechlhaleris Hn. Buikauską i;vadino „Miki Mauzu". 
Apie tai pranešta karo komendantui Kviecins kui. 

IIL Bataliono patalpos pakenčiamos . Neturi ant ko 
gulė ti. Nėra aprengti. Susisiekimo p riemonės atimtos. Jos 
buvo mūst/ pas tangomis. įs i gytos . I(cikia nuolat ma ldauti 
sunkvežimių . 

l , 2, 3 batalionai neša ta rnybą. Visi neš ioj a savo r ū
bus. CiužinitJ neturi. Guli ani grind ų. Kariškos a1) ra ngos 
Lietuvoje - mūsų - yra dar 5 divizijoms ;iprengti. Ne
duoda nieko. KareivitĮ sava nori ų nuotaika bloga. 

2ydai. . 

• Auksčiau in inė l;J M. l(rupavič i aus 111c111or;rn<lum iJ. 
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41./X.19 

Va kare, 17.30 val. s u š a ukėm š tabo ir senesnitĮ „v il kLĮ" 
µosėdį . Viskas sunku surašyti. 

Įdomiaus ia - dr. Pajaujo s i ū lymas bendradarbiauti 
minima line programa. Bet mes dabar iš vokiečių neturim 
11.et tos minimalios te isės . Siūlė keisti ra š tą, išlyginti kam
pus, papildyti fakta is ir sušvelninti toną. 

Pasaldau - raštas turi eiti toks, koks yra. Tai princi
pas. Zin gsnis atga l vers daryti ž ingsnį po žingsnio atgal. 
Nežinia iki kurios ribos. Turi būti paskelbta va lstybė,
kitaip, jeigu bus einama vokiečitĮ dabartin ės linkmės ten
dencij a, netikiu, kad mes gausim va lstybę. Aš ga liu eiti 
loja liai, žinodamas už ką einu. Politikuoti - įtikinėti ki
tus, netikint faktLĮ kalba - nega liu. Partija tai dviveidi.s 
da lykas. Jeigu partija neleidžia vokiečiams keisti plano, 
l,li ta pati partija juk ga li smarkiai pakilti, suteikus i Lie
tuvai valstybę. 

Ka lbėta d ė l vado pakei timo. 
Įdomu - iš Ivanausko (Kauno miesto teatro direkto

ri,.JUs ) kalbos a t rodė, lyg senieji „vilkai" akceptuoja padėtį, 
1,ci cl reikia eiti minimaline (Pajaujo konkreč iais punktais 
p::isiCtl yta ir Taunio sma rki ai pata rta) linkme, sutikti s u 
\'ado pakeitimu ir sc mĮjLĮ , patikirnLĮ, įėjimu, kurie ga lės 
r.1šyti kitą memorandumą. 

41.I X.23 

Sekmadienį - 41.IX.21 - nuvykom Puodžius, J as iuns
kas, S tnnevič ius ir aš pas Karutį . Karu tis sutiko: l ) duoti 
e igą raštui per I(ubi li ūną, 2) pa likti BruniLĮ pavaduotoju, 
3) skirti mjr. Vi rb icką. * 

Du sykius kažkas slrnml>ino, du sykius Karutis i šėj o 
iš verandos ir 11euuvo po 10 min . (12). Vokietaitis a tvyko 
su alum i. 

Vėli a u Karutis atsimetė nuo sutarto dalyko. 
Maišosi Gobis, Misiu lis. Sinkevič ius . 

• LNP vrid11. 
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Pirmadienį, 22.IX, atvyko Karulis į posėd į . Prieš ta i 
išs ikalbėj ęs su Baumgarteliu. 2ičkaus sugestija. 

Karulis pasakė, kad il gai kalbėj ęs, aiškinęsis. Reikia 
daryti pakeitimų vyr. vadovybėje. Vokieč iai pageid auj a 
(reikalauja?), ka d i šeitų Brunius ir Blynas. 

Išdėstė kelis kitus punktus. J u tarpe priva t i šką nuo
monę Baumgartelio, kad lenka i yra bendri priešai, Lenki
joje yra derlingtĮ žemitJ, Lietuvoje yra nederlingų žemių. 
lietuviams ūkininkams teks į ten keltis . 

Paklausiau, o kas gi užima tas čia neder lingas Lietu
voje žemes? Neatsakė. Pasigyrė, kad vokieči ai jį pagyrę, 
užtarę, pasiūlę įvertindami 6 mėn. gydytis jų duodamomis 
lėšomis užsienyje. Atrodo - labai patenkintas. 

Dėl vado skyrimo - jis galvosiąs. Gal būt, s avaitės 
bėgy paskirsiąs . 

Pasakiau, kad vadas serga ir negali eiti pareigų. Turi 
būti vadas. Reikia šiandieną, čia pat paskirti vadą, kuris 
susidarys štabą. Negalima atidėlioti. Klausimas eina apie 
partijos linkmę ir l ikimą . Negalima leisti, kad vokiečiai 
diktuotų paskyrimus partijos vyr. vadovybėje. 

Tiesa, Karutis sakė posėdyje, kad dėl vado ir vadovy
bės jis turės pasitarti generalkomisariate. 

41.IX.29 

Bruniaus gi „viltys" - ,,lėkštelinės" * - yra tokios, 
kad 3.X turi Kubil iūnas „išnykti", o 5.X turėtų būti naujas 
Lietuvos kabinetas. Matysim, kiek „ lėkštės" teisingos. 

41.!X.30 

Virbickas rodė Kubiliūnui parašytą kalbą Rentelnui. 
Kubiliūnas nori, kad būtų išbraukta vieta apie nepriklau
somos Lietuvos valstybę, kuri stovi šalia Didžiosios Vo
kietijos aktingame Europos kūrybos darbe. Esą , tai - ne
laiku ir ne vietoje. 

Siandien bataliono kareiviai vaikšto po miestą vis iš
kai girti. Kalba, kad j ie (jie patys kalba) važiuos i,') 
į Rygą: ot, pagyvensią ten. Ar tik iki penktadienio nebus 

• Kalbama apie spiritistinį seansą. 
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čia baigta su žydais? Gal lietuviai ir ten užsiims š iuo 
garbingu žudikų-skerdėjLĮ amatu? 

41.X.7 

Ivanauskas buvo užėjęs ir kalbėjos i apie Germantą. 
Esą, girtuokliaująs su gestapininkais. 

Pyragius minėjo , kad Klimaitis „apipaškudijo" kokį ta i 
vokiečit! a utomobilį. Vokiečiai jį išviję. Jis visur ka lbėj ęs 
LNP vardu. 

41.X.J J 

Stanevičius grįžo iš Vilniaus srities. Stoja už Virbalį . 
Epizodas: sykį Hingstas važiavo automobiliu. Virbalis 
eidamas nepasveikino, tai Hingstas išlipo iš automobil io, 
įremęs ranką į šoną, akimis sekė, kol Virbalis jam dingo 
iš akių. 

41.X.J.J 

Seštadienį - 11.X - buvo vakarienė, dalyvavo Kubi
liūnas , baronas Ropas, baronas Rekė (ar panašiai), Rei 
chertas, Baumgartelis, Noiratas (ar panašiai) , Stanevi
čius, Taunys, dr. Vokietaitis, Blynas, Brunius, Pyragius. 
Požėla, J. Vokietaitis, švedas, M. Valiukėnas ir dar vie
nas kitas < ... > 

Ropas buvo nemandagus ir įžūlus . Visą pasikalbėji 
mą sunku surašyti. Svarbiausi metmenys < ... >. 

Esą, inteligentija yra visa priešinga vokiečiams. Įro
dinėjau, kad ne. Jis - priešinga, gal tik čia prie stalo sėdi 
yra palankūs, daugiau nėra. Inteligentija turi lygiomis 
teisėmis su vokiečiais tvarkyti ir valdyti Rusij ą. Sakau -
ir čia lietuviams darbo yra. Jis - inteligentijos per daug, 
net vaikai diplomuoti. O ar tai blogai, juk Vokietija irgi 
to siekia. Jis - tik ūkininka i yra pal ankūs. Jie galės likti. 
Jie sutvarkys ateityje ir nuosavybės te isę . Dabar tik per
einamas laikotarpis. Mes jtĮ nesuprantam, tai protestuo
jam. Sakau - gal būt, stoka išsiaiškinimo. Kitoj pusėj 
pritarė Baumgartelis. 

Tiesa, labai nuoširdžiai atsisveikinom ( l l val.) su 
PyraiĮiuml. Tas net apsiašarojęs klausė, ar aš juo tikiu? 
Pyragius smarkiai „durnino" ir tyčiojos i iš Požėlos. 
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ten dirbančiu iš sicherhei tsdiensto, tva rkys špokeviči a u s 
ir Co likvidavimą . 

41.XI.6 

Grįžo Barzda iš 1'\insko- Boriso\'o- Slucko rajono. 
Sušaudė - lietuv ių ba ta lionas - virš 46 t ūkstančių žydq 
(Gudijos ir atgabentų iš Lenkijos), rus11 komunistt1 ir rusu 
Qelai vi11 . Pakorė vi rš 10 žmonit) . Korime da lyvavusiu~ 
ivrikiuot~s lietu\' i11 ba talionus fotograf 3 \'0 š imta i vokiečių . 
Sykį pagaYo keturis rusus. Vokiečia i įsakė sušaudyti. Mū
si' kiai atsakė- vaudykit patys. Vokiečia i p asakė, kad 
jiems uždrausta. Kadangi mfisiškiai nešaudė, ta i tuos ke
turis rusus vokieč i a i paleido - bėkit ! Tie ir pabėgo . 
Kareiviai utė lė t i, 30% serga nieža is. Blogai aprengt i, šą
la. ·eturi r ūbų. Batai be puspadžitĮ . 

G i rdėt, kad Vi lniaus ba talionas vyksta į Liubliną . . . 
ga rbingoms pareigoms, anot vi ln iškiLĮ . ,,išleidžia". Na, ir 
garbingi gi tie ponai vokieči a i. 

41)(!,J l 

Vokietaitis pakvietė ateiti 18 va l. i „ Ragu tį "- iš leis
tuvės 5-jo bataliono. I uėj om su Brunium. Vadas pakal
bėjo neblogai. Vokieta ič io favoritas Slepona itis ar Stepo· 
navič i us - idioti škai. Kurpius - per ilga i ir atkartojo 
ndo m i nč i ų. Aš kalbėj au trumpai: < .. . > Tautos kovoja 
ne vien už bendrus Naujosios Europos, bet ir kiekviena 
už savo interesus < . . . > Mes irgi kovojom, pra liejom 
kra ujo. Tūlose kalbose minimi ispanai, olanda i, belga i ir 
kiti. Li etuvių neminėta . Aš linkiu, kad artimiaus ioj kai- \ 
boj Hitleris prip až inltĮ ir mū sų da lyvavimą ir kad tam 
akstiną duotų jūstĮ bata liono išvykimas. Jū s kovojat už 
Lietuvos ateitį. Tauta yra ir bus dėkinga jums < .. . > 

41.X! .20 

18.XI yakare buvo i šgertuvės mū s tĮ vadų su !{opu, Re
ke, Nabersbergu ir Lutu. Visi buvo gi rtutė li a i. 

Repas pata ręs palaikyti konta ktą su komendanta is. 
Esą, bū ti nai re i kės ,.keis ti va rdą " , nega lima vadintis LNP, 
ne, Lietuvos nacionalsocialis tt1 parti ja. Pradžioje, esą, jie 
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Ištrauka iš Z. Blyno dienoraščio 

patys siūl ę LNP. Tiesa, Vokieta itis su Tauniu spaudė, bet 
Brunius ir aš nesutikom su tuo tada. Dabar galim pasi
vadin ti , pavyzdžiui, net Lietu vilĮ atgimimo dra ugija. Lutas 
pažadėj o leisti „N. Gadynę" ,* tik, prestižo <lė l ia i, reikia 
pakeisti redaktori LĮ. Jasiunskas klausė dėl uždarymo prie
ž asči LĮ - numojo ranka, esą, praeities dalykai. (Niieste 
ka lba, kad už mano stra ipsnį.) Ropas sakė, kad pas jį 
buvo trys delegacijos iš Suvalkijos. Nori žibalo, druskos. 
geležies, bet nekalba apie kitus dalykus (suprask - ne
prik l ausomybę). J asiunskas sakosi užkl ausęs, ar tie dele
ga tai buvo parinkli. Ropas a tsakęs tai netyr i nėj ęs. Esą, 
jie ga li tuoj mūs11 vietoj ras ti 20- 200 vyrtĮ, kurie dirbs 
už pinigus. J asiunskas pasakęs , kad ir daugiau gal ras, 
bet nieko neišeis, kaip ne i šėjo su Kvisli11gu **. Ropas nie
ko nea tsa kęs . 

„ Pirmomis okupacijos dienomis Marijampo lėje „vilki( leistas 
laikra; tis, kuris netrukus hillcrinink11 buvo uždarytas. 

0 Buvrs Nor\'cgijos krnšlo npsaugos ministras, orgmiiza,·~s [a
ši!>tLJ partijų - hitlcrininktJ pcnkl,J j~ kolon,), su kurios pagalba 1940 m. 
h itlerinės Vokietijos kariuomenė okupavo Nor\'cg ij ą. 1 orvegtĮ neken
či amas ka ip tautos išdavi'kas. 
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\'isi kalbėjosi labai at\'irai. Stepona itis ar S teponavi
cius, (dr) \ ok ieta ičio draugas, nu igėrė tiek, kad piln 
atsigulė ant kėdės, rankomis siekė žemę, o kojomis ma . 
katala\·o, nega lėdamas pa. kum nrt nuo kėdės nusirėdėti . 

19.XI. Kviecinsko ruoštas balius ga rbei 11 rezervinio 
policinio bataliono vado mjr. Lechthalerio, kuris nea tėj o . 
Da lyva\'o: I, II , III bataliono karininkai, apie 15 voki ečit). 
apie 15 pa rtijos žmonitĮ, Labutis, Spokc\'ičius , Kviecinskas 
pasakė ka l bą - Hitleriui valio. Griežė vokiečit} h imn ą , 
Horst Veselio * d ainą ir Lietu\'OS himną , ku rį ka rinin
ka i sugiedojo. Pusė laikė ranką i;kt'lP, kiti ne. Vėli au 
Kviecinskas pasakė i lgoką kalbą. biskį laiža nč i ą . Atsakė 
haup tmanas - nieko nepasakydamas. Vokieč ia i greit 
nus il akė. 

41.X! .25 

24.X I, vakar, štabas sYarstė „poh arkio" dė l clra ugij tĮ 

klausim ą. < ... > 
Taunys norėjo, kad tą pat dieną, 17,30 \'ai. eiti ka l bėti 

su Ropu dėl partijos. Vada<; nėjo. 

'Kas tai ka l bėjo apie deklaraciją, kad užsidarius likttJ 
švarus va rdas. Esą, j ą turėttĮ vic:,i, čia ir kitur ir da r kitur 
išgirsti. Paneigiau. Gana , kad I3crly11as išgirs l tĮ m ūsų 
ba l są . 

Vokietaitis akcentavo, kad mes galim Laibėti tik ka ip 
vergai, kad re ikia būti realiems. Užprntesla\'au dėl vergtĮ . 
[ sam arij ai - kraujas geras ir nėra ko savęs žem inti . 

41.X! .26 

Brunius ir Vylius mmeJo, kad į 9 fortą a tvežė da ug 
žydų iš Vokietijos - kili sako,- iš Cckoslovakijos. Da l į 
jau sušaudė. Viena moteris i šsireiškė: vienas šūvi s ir vis
kas baigta. (V.). Iš vagomĮ, kas pasiėmė, tam leido neštis 
va lizas, kas nespėj o paimli - neleido. Ką gi - Lietuvą 
vok ieč i ai nori padaryti Europos žydų ka pi nynu. 

f l Iillerininkų partijos himnas. 
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41.X! .29 

Su Bruniumi. 1enori duoli tol iau - Berlynan, vokie
ciams. Pasakojo, ka d kai da rė perversmą*, tai, esą , Sta
nevič i u s , Vokicta itis, Taunys j į norc'jo areštuoti, nes įta
rė kad j is i š davęs pasl a p t į apie ruoš iamą suki limą mi
ni~trams. Karutis nel eidęs. (,,Ragulyje" per vieną alul.i 
Jasiunskas tvirtino, gi rdėjo Virbickas, kad vienas iš GV 
pra nešė apie suki l i mą, kad LJ\F tu rėjo patikim tĮ ir tikn1 
ži niLĮ iš anksči au, tik „tėvynės labui" nutarė laikytis 
griež tos rimties, neleisti ,,incidento".) Kam jis ta i pasako
jo (Br< uniui>) ? 

Papasakojo (su intencija ?) dėl „delegaci jos" . Esą, jis 
su Ambrazevičiumi buvo sular~s delegacij ą į Berlyną . 
Proporcij a: du j ų, l - mūs1J; iš 5-3 jų , 2--:- mūstJ. Turėjo 
prašyti gen. Pohlį leidimo. Įvyko „sukilimas". LAF ir vy
ri a usybė p radėjo ka l bėt i , kad jau vėl u, pagadinta, nėra 
ka ip ir reikalo, nepatogu, sugriauta. Esą , GV vis l a u kęs, 
vis dėl to sill lymo, bet nesu l aukęs . 

Nejau jis dabar rimtai galvoja ap ie delegaciją ? 
Sakiau,- kad jei partij a ir toliau bus viena, tai ne

matau reikalo jai egzistuoti. Teks t rauktis. Jis - Brun ius: 
ga li, pataisei dabar savo va rdą (pa si taisė : nes nepasižy
mėj a i prie bo l šev i kų), v i suomenė jau žino tave, sen iau 
žinojo, kad š į tą rašei. Išva da - ga li trauk tis . 

Gal lodė! ir nenori, kad duotumėm vok iečiams-kariš
kiams, nes mano rašyta. Pats rašo vieną da l yką, nori , kad 
aš perrašyč i au. Nejau jau ir Brunius sus irgo asmenišku
mo manija. Aš juk neieškau iš v isuomenės garbės; šikt 
man ant v isuomenės! Tai jam ir pasakiau. Zinau visuo
menę , kai gerai - gerai, ka i bloga i - ji pirmoji sumai-! 
su purvais. 

Zydus, kuriuos dabar šaudo I-mas bata lionas, veža l'> 

Cekijos. J ie tur i Brazi lijos, Argentinos vizas. J iems sako. 
kad juos veža į „k a r an t i ną " . Turi nt galvoj „l laisv~" pa
skelbtą n auj ą potvarkį žyd tĮ reikalu (Nr. 136-29.X I.4 l ) 

* LJ\r „vyriausyh(·s" i~,·aiky111as, kurį. pavr d11s gcslapui, įvykdė
.., ilk11i". 
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Ištrau'ka iš Z. Blyno dienoraščio 

aišku: jie atsisako „pilietybės", gauna vizas, veža į „ka
rantiną"- viskas legalu, o jie dingsta pakelyje. I-mas 
batalionas juos sutvarko. 

41.XIl.2 

šiandien vadas padavė mūsų „minimum" Kubiliū nui. 

Biskį pakeistas tekstas - nebe visai toks, kaip vaka
rykštis: 

l. Nekeisti partijos pavadinimo ir įstalLĮ, o tik juos 
papildyti , nes keičiant nukentės partijos va dovybės pasi· 
tikėjimas ir ji nustos svorio tautoje. 

2. Neaprėžti partijos narių ir jos pada linių ska i čiaus . 
3. Leisti vykdyti pilną jaunimo organizavimą mokyk

lose ir privačiame gyvenime. 
4. Vadovauti ta utiniam ir kultūriniam gyvenimui, auk

lėjant ta ut ą nacionalistinėj dvas ioj. 
5. Viešame Lietuvos gyvenime dirbą lietuviai (tarėja i, 

direktoriai ir Id.) privalėtų turėti ne vien vok i ečiLĮ , bet 
ir lietuvių tautos ir partijos pas itikėjimą, nes kitaip jie 
uegalėtų tinkamai atl ikti jiems uždėhĮ pareigų. 
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6. Bendromis j ėgomis kovoti prieš žydi šką komunizmą 
ir dirbti Naujos ios Europos atstatyme. 

Mieste komentuoja, esą partijos vyri ausybės nariai jau 
apsirūpinę tarnybomis: (Vokietaitis - direktorius vidaus 
re ik a lų va dyboj, Tau nys- direktorius darbo ir socialinės 
apsaugos vadyboj). 

Kurklietis stebisi, ar aš vis dar esu štabe ir la isvas. 
Atrodo, kad jis jau kratosi nuo partijos. 

41.Xll.4 

Vadas* buvo pas Kubiliū ną. Tas pasakė, kad partij a 
bus uždaryta. Esą, mes puikūs žmonės - tai visiems bus 
pa rūpintos tarnybos. 

Sliesoraitis ryt kviečiamas pas Rentelną . Ko jis nori? 
Ga l gauti pro memorjos tekstą, ar p asiūl yti steigti naują 
sąjungą. Anot Sliesoraičio, vis vien bus partija panaikin
ta, ir, atrodo, bus įsteigta „Geležinio vilko" sąjunga. 

Esą , lyg Karutis norėjęs atsisakyti nuo vokiečių duo
tų pinigų vykti į Svarcvaldą, bet prikalbintas sutikęs. 

Kandidatais į vyr. vadovybę minimi: Vokietaitis (va
do pavaduotojas), Matulevičius, Sinkevičius, Misiulis. 
Girdėti (iš Sliesoraičio) ir Steikūno pavardė. Jis šiandien 
bus pas mus. Atrodo, kad zondavo tipą ir nuotaikas. Pa
sakiau dėl „Geležinio vilko": jei buvo neaiški padėt is, rei
kėjo įeiti, dirbti ir taisyti, o ne laukti , kada viskas bus 
šva ru, ir tada laukti kvietimo. 

41.XIl.5 

Mieste plinta garsai, kad mums duos autonomiją, bet 
pareikalaus mobilizacijos, muitų ir kitokios unijos. 

Vadas sakė, kad mums reikėtų gauti bent protektorato 
padė tį. < ... > 

Parašiau (ir pas irašė Virbickas) raštą Rentelnui - tik 
oficia lLĮ - dė l leidimo toliau veikti partija i, bet neišsiun
tėm . Vadas nori dar palaukti. 

• Tuometinis LNP vadas L. Virbickas. 

101 



Fantazija j<'i t<' ikl'l1.1 \)-kti Ikrl,11:1 11 , m:111:iu rci kt,
1
, 

1,acl cll'leg-ac ija b11tti tokia: l. Virhickas, 2. f3r1111i 11~. 
~~ - Blynas (parlijos :1h(ovai) , •l. J\111b r;11.evir ius, !)_ J\ \ :i c-
1,<'viciu s (1-itos srovt'S}, (). prof. .J11 rg 11tis. 7. prof. J ;1 11 u. 
l a iti s. 8. p rof. R<'111rris, ~l. dn . Kri\·kka s ( l'k" pc'rl n i) . 

Kad tik š i:indit'Irn d11rniai iš LNP ir \'isoktt' ,,vil kai" 
ll<'pad:irylt,1 dabar išdayik isk11 d:1rbo! Turi ('iti gern i. 

41.X!!.6 

\'okit'či.1i 1s \ 'ilkavi;l,i11 ap-;kritil''i sa\'i\aldybės parei
kalnvo 20 žymia11!->ht 1/llWnit.t p:l\ arclt•s, vardus, :1cl rcsus. 
\' il ka\'iski<'č i a i mano. kad tai ga lį buti įkaita i. Arba teroro 
priemonė ... ,\\an gi :itrodn. kad t:1i g:tl i būti 191 7 m 
lietuvitĮ konfc-rentijos tipo atsto,·ai , kaip til', kur ie tada 
i;rinkn Val stybės laryb,). Gal ir d:iliar panaš i „tautos 
at'-tO\') hė>'' bus nnkama. Reikia t.1 mintį .. užmes ti" Vir
bic ku i ir Bruniui. 

41.X!J.7 

Kalbama apie i1ll'i1knt:i .. ,\\ctrnpoly". Vokietis g irl ,1s 
įzeidė l ic!t1\'į ir šiurkšči3i ,u juo kalb(•jn. ras jam pas akc\ 
kad boti., mandagesni--, 11<''- jis n<:>s<}s zyda'-. Vokietis a lsi
kirlp;: e-;i ne žycla'-, o baltas žydas, o \'i'-t) žycltĮ lauki a 
toks pal ltkima--. Įdomu, j<'i tie:::.a. 

41.X!!.9 

Buvau sutik~'s Tulabq. Kritikavo ~11kil imų *. Anglij a 
lllums palankiai nu,iteil,usi (?). Vatikanas buvo parašęs 
laiąq komunisltĮ laikais. kad Jall1žikovskic, ,,padoria i" 
<.'lgltĮsi ~11 li<'lU\'i~is. Dab1r jis yra Rylų sri č i tĮ vyskupa s. 
Re'nio 11i<'kur nep i ill'id i:1, nil'ko jam neduoda. Pak lau
siau, L1 s bu!tĮ Lit'lurni, jei vien<} clienč} .Jalbžikovski s 
dingltĮ? Sakau - nil•l,n nelndt). Jokios bažnytinės b:1 us
mt: s l ·etm ai? Sal,o - jokios. i\a, g0rai, !--akau, turė ,;,im 
lai gahoj. 

l \F „laikirw,10:; \') r1,111~) l l s· iw,11k) 111,J 

l(ll) 

11.Xll. J l 

Iš Vil ninu <; (R ,,.... i111r1s · ) 1~ird ėj<JI11, l.nd sirhrrlic·isdi , ll'i l 
p:ita1~·s išeili iš partij,Js, lll', joje• yra p11v(•si 1Į. b „9, turė'> 
IJll li vien a vnlslybc\ viena tauta, viena-; vada s, viena 
ka lba. 

Svedas iš plepaltĮ (rimto žmo~aus) pareiškrs toki ą 
11 uo1nonQ, kad naujoj sąj ungoj iš LNP vyr. va dovybės 
liks T,1 1111ys, S liesorai tis, Vokiclai tis , ~vcdas. 

41.X!!.12 

Kalba (kažkas iš Zemt's banko?), kad vokiečia i pagav9 
vieną apie 30 meltĮ moterį (dviej tĮ vaikLĮ motiną ), kuri 
ėjo namo Za liakalnyjc. Uimetr skarel~ ant galvos s u 
ch loroformu. Atsibudusi kokiame tai bute ant sta
lo < ... >*. Apsirėdžiusi ir iššokusi pro langą. Nuėjusi 
ligoninėn pradėjo pasakoti savo įvykį . Tuoj atvyk~ ciu ar 
keli gesta po va ldininkai ir pasak~ jai, kad ji viską išsi
ga lvoja , kad ji tai sapnavusi, kad bus blogai, jei plepės. 

Vienai moteriai ga tvėj pagav~ 16-18 m. dukterį. Dvi 
savaitės - ir nieko a pie ją negirdėt. Tur b[1t, vokiečiLĮ 
barclake. 

ldomu: bol ševikų la ikais buvo visokLĮ plepalLĮ. bet lo-
1..:i ų p lepaltĮ (j ei tai tik plepalai) ap ie motenĮ išnyki m,Į 
ir prievartavimą vis dėlto niekados niekas negirdėjo. 
Vokiečiai! 

41.X!J./8 

Vyras ėj o pro „Versalį" su žmona. Vokiečiai pašvietė 
lempute, sako: ,,ši yra graži", ir tempia į a utomobilį. Vy
ras plirkia vokiečius lazda. Rėkia. Susirenka žmonės -
buvo apie 19 val. Vokiečia i pasiša lino. 

ančiuose da rbininkai dežuruoja u lazdomis. 
< ... > Man svarbu tam tikras principas - ne vienn 

ar kelitĮ žycl tĮ išeelbėjimas; negaliu pakęsti f aklo, kad 
Lietuva paverčiama lavonine - kapi nynu, kad verčia šau
dyti reguliaria i iš Vokietijos su vizom išvykusius žydus, 

• Trys žodžia i neįskai tomi. 
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kad šaudom kitus, kad tampam tik apmokamais budeliais 
kad mus filmuoja, o savęs vokiečiai - ne. Tos niekšybė~ 
negaliu pakęsti. 

41.XIJ.JS 
Vadas burn pas Renlelną . 
Esą, pradžioj priėmė Kubiliūną ir kartu su juo kalbė

josi apie 20 min. Paskum priėmė Virbicką ir Požėlą. Atro
do, kad pokalby daly,·avo ~ abersbergas, Ropas, Rekė ir 
Lutas (?). Rentelnas padėkojo už darbą , pasakė, kad jis 
net važinėjęs į Rygą dėl partijos, bet jos neleidžia, bet 
jis tikisi, kad vadas asmeniškai užeis pas jį pasakyti, kas 
ir kur negerai. Vadas pasakė, kad partija dirbo, kiek ga
lėjo. \"ėliau kalbėta dėl lėšų. Rentelnas pažadėjo apmokė
ti, įsakė Kubiliūnui tą rei kalą sutvarkyti. 

Lutas (ar panašiai} nustebo, kai paprašė 90 tūkstan
čių reichsmarkių. Paaiškinta, kad tai iki l .I.42 ir už pra
ėjusį laiką visai Lietuvai. Berods, Kubillūnas labai skuba 
su apmokėj imu. Siandien pavedė Matulioniui, ir ryt, at
rodo, gausim algas. 

Vis daugiau plepalų apie bobų vogimą. Vok iečiai aiški
na, kad jos einančios pačios savo noru. 

41.XII.17 

Siandien padėjom vainiką prie paminklo Karo mu
ziejuje. 15 val. 10 min. \'i sa vyr. vadovybė ir Kauno apy
garda nuėjom į Karo muziejų. Nagius t ies Zemės banku 
{buvusiu) sutiko mus ir vadą (,,netikėtai " ). Karo muzie
juje pasira~ė:m knygoje. · agius norėjo, kad parašytumėm 
,.kuria prvga". Pasakia u, kad tai ne galas, o tik „prolo· 
~o" galas - po t rJ dar seks pirmas veiksmas. Įrn ~ėm tik: 
,.L ·p V';'f . ·rad0vybi: ir J<auno apygarda 1941.XII.17"
tr para~ai. 

Vainir..:i isnc~ė du nariai. Per mald1 uidėjo vainiką 
vada <;. Kaspinai - juoda ir rGtudona spalva su įra;u „LNP 
1941.XII.17" ir naujJ! ,,vytautinis" partijos herbas puikiai 
a trodė: . Va inikas - ąžuolo lt1pai, roii!'3 ir ncuzmirštuo l ės. 

5ugrieit Lietuvos himną. Visi ~ugicdojo himną . Po to 
sek~ Vokietijos himna c; ir Hurc,to giesm~. Tyla. Simboliš-
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ka tyla. Po to vienas posmas: ,,Marija, Marija išgelbėk 
nuo priešo baisaus"- vėl visi sugiedojo. Jokių kalbų. Tai 
tikras tylos protestas partijos, kuri norėjo dirbti su Vo
kietija val stybine plotme ir negalėjo, nes vokiečiai ne
norėj o. 

17 val. buvo vakarienė: alus, 3 litrai spirito, buterbro
dai. Viskas. Spartakiškai. Kubiliūnas neatėjo - medžiok
lĖ:je tas kiškis. Apie 14 val. skambino Petronis (žemės 
ūkio tarėjas), tai nežinojo, kad Kubiliūno nebus. Sakiau, 
kad neateis. Pasakė kalbą vadas. Po to aš kalbėjau. Dar 
kalbėjo Stanevičius. Po vado kalbos - Lietuvos himnas. 
Po mano -,,Lietuviais mes esame gimę" . Kalbėjau apiP 
20 min. Daviau Zičkui dvi citatas iš kalbos: Hitlerio ir 
Rozenbergo žodžius. Daug kas atėję man spaudė ranką. 
Esą, itališkos kalbos siilius. 

Taunys per vakarienę pasakė, kad man vis vien teks 
atsisėsti. 

41.XJ!.18 

Mūsų vyra i baliavojo. Visi laiptai smirdėjo. Tikra kiau
lystė. 

41.Xl!.19 

šiandien vokiečiai uždėjo „beschlagnamą" * ant par
tijos būstinės. Esą, kad niekas kitas nepaimtų; mes ga
lim būt i iki susitvarkysim. Tur būt, iki sausio l d. išgy
Yensim patalpose.- Gavom 50.000 Rm. algoms. Dar turim 
gauti apie 40- 45.000 Rm . algoms iki 1.1.42 ir už praeitą 
l aiką . Siandien gavau a l gą už gruodį - 237,57 Rm. 

42.1.6 

šiaip ar taip, žydų šaudymo pradžią davė lietuviai, 
būtent, Laikinosios vyriausybės laikais. Bobelis išleido 
įsakymą dėl žvaigždžiLĮ, berods. šiandien Stanevičius pa
sakojo, kaip Prapuolenis pas jį prašė žmonių ar šaud
mcntĮ - dar kai „bendradarbiavo". Kada nors tą punktą 
išsiaiškinti! 

• Areštą. 
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42././2 

Girdėjau. kad Lietu;:oj ~audorni <.·cklĮ „alrn lai. K<Jks tai 
girtuokli-, ka minka „piktino,;i", kad čeka i nenorį sau 
c11.:obit1 kasti. nelenda paf)S į duobe , o sustoj ę (šaudomi) 
susikimba r, nk mi:, ir gieda čehų himną. 1\rn1,ina s prakei
timas t'cm'i !rnrininkam-, '. 

,\DSR f. r 138. a, no·:iščio sąsiu\inis \ Orig,nal:is 

Iš l. Vyli au s - V e l avi č i a u s parodymų 

19 !G m. !>ausio 28 d. 

Jurkun . are;ta\·u Brunit!, \·al':.Jlį ·r 7,ičktĮ, pagrin 
dinic; Lais\ė-, l ovotojų sąjungo~ \ c1duvas ir į takingiau
sias 1š nacionalistinių veikėjtĮ. su kuriuo man teko bend
rauti tuo lai otarpiu. Jurkunui pa!H ti l< Jdonosios Armi
j s g1a1wmtoj terito:-ijoje n galima bu, o nes jis buvo 
žinomd Tar_ bų Sąjunga<; prie~as ir LJtų b:.ivrs suimtas 
Tar~ bų \'aldzios organų. TurėdamtJc; tai ~al\'oje, nuta
riau. kad Jurkfmui tikslin~iausia p,..,itr:iu: ti su vokiečia i s 
į \·ohietiją. įeiti kartu su ~aujol.u, Pctrn~l:c\'1čium ir 
Martinkumi į lietuviško štabo w1kie(i:Į di, ersi nėjc „Ko
riuk" * mok~ kloje sudėtį ir iš ten \'Jclnnrnti nelegalioms, 
Tarybų valdžiai priešiškoms. nari(Jnalislti ,,rgan izacijoms. 
Dar ankc;čiau buvau nutarrs pasilikti TarvbtĮ Lietuvos 
teritorijoje, i~laisvinus ją Raudonajai J\rm ij~ i. ir tiesiogi
niai vadovauti nelegalioms organizacijoms Lietuvoje, to
d~I. kaip jau anksčiau parodžiau, gavau ir i\aujoko suti 
huną. kad man b„tų perduoti ryšiai su šauli tĮ sąjunga **. 
J\laniau, kad Jurkūnas taip pat. kaip ir Na ujokas, išvyk
damas į Vokietiją, perduos savo n•;ius su Laisvės kovo
tojtĮ sąjunga ir aš būsiu fakti~kai ~ienin tclis tų organiza
cijtJ ·:adovac; Lietui:oje ir galėsiu jas paimti savo įtakon. 

• K oriuk - vokiška santrumpa - Komand<'ur dcs rūckw:i rligen 
G~bicle l Užfrontės rajono viršininkas). 

0 H1tlcrininkams patarus, buržuaziniai nacionalista i bandė oku
paciJOS metais atgaivinti Saulių s:ijung:i , kuri turėjo būti panaudota 
kovai prieš Tarybų valdžią . 
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Apie lai, kad Jurkūnas sutiks įeiti į lictuvi~k<Įjį štabą 
prie' vr,kieC:il/ .,Koriuk" mokyl<!(JS, aš neabejojau, nes ne
~ dinom atiduoti tą &tabą ir nelegalia s nacionalistines 
organizacijas vok iečiLĮ žva lgybos organams, o norėjome tik 
išnaudoti vokiecitĮ suteiktus galimumuc; apmokyti diversi
nes grupes ir aprūpinti gaujas ginklais bei ~audmenimis. 

Aš tikrai norėjau perimti v is ų ginkluotų gaujų Lietu
voje ir nelega lių organizacijų vadovybę ir tapti jų vadovu. 
Kaip jau parodžiau, ketinau vadovautis gautomis direk
tyvomis iš lietuviško š tabo prie vokiečių diversinės „Ko
riuk" mokyklos, į ku rį turėjo įeiti nacionalistinių nelega
lių organizacijų - šaulių sąjungos ir La i svės kovotojų 
sąjungos vadovai. šaulių sąjungos vadovai Naujokas ir 
Petraškevičius su tuo sutiko, ir Naujokas turėjo perduoti 
visus ryšius su šaulių sąjunga. Laisv~s kovotojtĮ sąjungos 
vado,·o Jurkūno tuo metu Kaune nebuvo, ir su juo sude
:inti t? _k lausimo nega lėjau, bet aš neabejojau gausiąs iš 
JO s~}1k1_mą, kada s~ juo susirišiu. VLIK'as tuo metu jau 
1akttska1 buvo paknkęs , ir jo veiklos nepasireiškė. 

Jurkūnas tuo metu, artėjant Raudonajai Armijai, jau 
buvo pasitraukęs iš Kauno ir buvo savo dėdės Zemaičio 
vienkiemyje, esanči ame apie 3 km nuo Vilkaviškio. Aš, 
tuojaus po pasitarimo pas Martinkų ir užmezgimo ryšių 
su zonderfiureriu Zegelke, sekanči ą arba po dienos iš
važiavau automašina pas Jurkūną ir informavau jį apie 
pasikalbėj imo rezulta tus su šaulių sąjungos vadovais ir 
užmegztus ryšius su zonderfiureriu Zegelke. J am pasiLt· 
liau vykti į vok iečių diversijos mokyklą „Koriuk", įeit i 
į lietuv iškąjį štabą toje mokykloje ir perduoti man ryšius 
su La i s,·ės kovotojų sąjunga . Jurkūnas sutiko su šiuo 
sifl lymu, buvo laba i patenkintas, kad, turėdamas „Koriuk" 
mokyklos dokumentus, galės išvykti į Vok ie t iją , ir jam 
nereikės pasilikti Lietuvoje po to, ka i ji bus išlaisvinta 
Raudonosios Armijos nuo vok išktĮ okupantLĮ. Tuomet nu
tarėme su juo kartu vykti į Kauną, kad jis galėttĮ susi
pažinti su Zcgelke, o pakeliui užsukti į KazltĮ R.lld ą pas 
han dit inės gm1jos vadą Leoną, turėjusį ryšį su Jurkūnų, 
ir supnž indinti Leoną su manim. To pasika lbėjimo su Jur
kunu metu nutarėme, kad man patogiausia būttĮ slaps-
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tytis prie Tarybų valdžios Kazlų ~ūdoje, kur _yra daug 
miškų ir gana stipri Leono vadovau3ama orga111zacija. 

Leonas - tai slapyvardis. Jo tikroji pavardė - Cepo
nis. Ceponis Pranas-,,Leonas" 25 mehĮ amžiaus, buržua
zinės kariuomenės leitenantas, Kauno universiteto studen 
tas, gyveno Kazlų Rūdoje, Sodų g-\'ė, kartu su savo se
serimi ir motina nuosavuose namuose. Pasku i jis išvyko 
į Vokietiją ir, kada buvau nuo 1944 m. rugsėjo 3 iki 
1945 m. sausio 10 d. ligoninėj e, buvo mano vietoje vo
kiečių d iversinės mokyklos r AK-210* lietuv i ų grupės vir
šininkas. 1945 m. balandžio mėn., kada aš su diversine 
grupe bandžiau pereiti iš Vokietijos į Ta rybų Lietuvą, 
čeponi s - ,, Leonas" buvo dar toje mokykloje. Kur j is da
bartiniu metu, nežinau. 

Klausimas: Kodėl Jūs anksčiau slėpėte, kad d irbęs volde
čių diversinėje mokykloje FAK-210 „Leonas" yra Ceponis 
Pranas, ir kad Jūs turėjote su juo ryšius, dar būdamas 
Lietuvos TSR? 

Aš jau parodžiau, kad toji priežastis, V<'rtusi mane ne
duoti išsamių parodymų apie savo nusika l s tamą veiki ~ 
ir apie savo nusikalstamus ryšius, buvo noras pas lėpti 

nuo Tarybų valdžios organų savo nusika ls tamą veik l ą ir 
neleisti demaskuoti bei patraukti atsakomybėn asmenis, 
kurie kartu su manim užs i ėmė priešiška Tarybų Sąjunga i 
Yeikla. 

Kaip aš jau parodžiau, pasikalbėjime su Jurkū nu mes 
nutarėme pakeliui į Kauną užvažiuoti pas Ceponį- ,, Leo
ną" ir ten su juo susitarti apie bendrą gri aun amąjį da rbą 
prieš Tarybų valdžios organus. Tai buvo maždaug 1944 m. 
liepos l 5 d. Užvažiavus man kartu su Jurkū nu pas Ce
ponį- ,, Leoną" į Kazlų Rūdą ir susipažinus su juo, aš 
pranešiau jam mūsų diversinės veiklos planą, mūsų ke
tinimus išnaudoti „Koriuk" diversinę mokyklą tam, kad 
joje būtų apmokytos ir apginkluotos diversinės grupės ir 
pasiūliau jam laikyti su manim ryšį ir da lį jo žmonių 
pasiųsti į t ą,- mokyklą . čcponi s- ,,Leonas" tiesiogin io su-

• Frontaufkl iirungstrupp - 210 - fronto žvalgybos komanda 210. 
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tikimo tam reikalui nedavė. bet ža dėjo pagalvoti ir pasi
tar ti su savo žmonėmi s. Jis papasakojo, kad jo vadovybė
je yra ne mažiau ka ip 100 žmon ių ir painformav_o mu s. 
ka d Kaziu Rlldos miškuose yra apie 400 ra udomĮJLĮ pa r
tizanų, ku"rie ga li pridaryti daug žalos ir kur iuos jis .. s~ 
sc1vo žmonėm is galėtų sunaikinti . bet jam ta i operac1Ja1 
trf1ksta ginklų . Po šio pas i ka lbėjimo i šsi sky;_ėm~, ir aš 
su Jurkūnu nuvykau į Kauną, kur jį supazmdmau su 
Zegelke, aprūp inusiu jį dokumentais vykti į „Koriuk" mo-
kyk l ą. Jurkūnas grįžo pas Zemaitį . . 

Vokiečių armijos oberleitenantas N1senas, 35 metiĮ 
amžiaus, vidutinio ūgio, blondinas, akys žydros. ~isenas 
buvo fronto žvalgybos komandos 210-Frontaufklarungs
trupp 210-viršininkas. Prie šios komandos ir buvo diver
s inė mokykla FAK-210. 

Kada aš ir Ju rkūnas atvykome į Kauną ir sus itikome 
zonderf i urerį Zegelkę , pastarasis man pranešė, kad jis 
iš Kauno išvykstąs į RyhĮ Prūsiją, į Reichsarbeitslagerį * 
kame yra „Koriuk" mokykla, ir kad ga liu visais ldausi
mais kreiptis į ober l eitenantą Niseną, gyvenantį Vilka
viškio mies te, kurio adreso tiksliau nebeprisimenu. Tada 
papasakojau Zegelkei apie ta i, kad jau pasiunčiau į FAK-
210 mokykl ą 13 žmon iLĮ grupę su Balčitlnu Kaziu ir kad 
ka ip radistai ten nuvyks mano brolis Velav ičius Pranas ir 
Karvelis, kad sus irišau su „Leonu", tur i nčiu savo grupę 
Kazlų Rūdos miškuose, kuris savo j ėgomis ketina sunai
kinti KazltĮ Rūdos miškuose esančius raudonuosius par 
ti zanus, bet prašo tam reikalui gin klLĮ ir šaudmenų. Suži
nojęs apie „Leono" sumanymą. Zegelkė davė man rnštelį 
Nisenui , kad pastarasis pagelbėtų man gauti ginkit! 
,.Leonui" , bet kas buvo parašyta tame raštelyje, nežinau. 
nes jis buvo voke užantspauduotas. Veikiausia i Zegelkė 
pranešė ir ap ie mane Nisenui ir davė jam man~ adresą 
bei telefono numerį (tuo metu gyvenau bute Naujoko, ku
ris jau buvo pasitra ukęs iš Kauno į ka imą), nes tomis 
dienomis į mano bu tą atėjo 1ykštaitis ir pranešė, kad ji 
s i untęs Nisenas, o po kurio laiko atvyko ir pats Nisenas. 

• Reicho darbo stovykla. 
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ykštaitis, 40 meltĮ, vidutinio ll Įt i o, blondinas, gyveno 
Gluo nykLĮ kaime. Palios pelk ių rajone, tarp Marij ampo
l ės ir Alytaus. jis dirbo agronomu. Nykš t:iitis man papa
sakojo. kad jis Paliose turįs grup~ žmonitJ ir ke tina , už. 
ėmus Raudonaja i Armija i Lictuq , pasi likti č i a, ir vesti 
ginkluotą ko\'ą prieš Raudonąją Armiją ir TarybLĮ va ldžios 
organus, kad jis jau seniai pa l aikąs ryšį su vokieč i a i s, 
gaunąs iš jų ginklų, vykdąs jų uždavinius ir turįs tok į 
pat l i ud ijim ą, kokį ir aš gavau iš Zcgelkės, kuriame buvo 
pažymėta, jog jis yra vokiečitĮ ginkluottĮ paj ėgLĮ - ,,Deul
sche Wcrmacht" - tarnyboje ir vykdo svarbius uždavi
nius. Liudijime buvo prašoma teikti jam reika lingą 
pagalbą, jis buvo išduotas vokiečitĮ komenda ntūros Mari
j ampolėje. Apie savo alyykim,J į Kau ną Nykšla itis pa
pasakojo, jog jis atvykęs pas Niseną pakeisti tu rim ą liu
dijimą, nes jojo galioj imo laikas pasibaigė. ir kad apie 
mane jis sužinojęs iš J'\iseno. Tada jis man pasiū lė lai
kyti su juo nuola tinį ryšį ir paaiskino, kad jį P aliose 
galima lengvai ras ti , nes jis lrn dirbąs agronomu, ir jei
gu paklausti agronomo, tai kiekvienas papasakos, kur jį 
galima rasti. Tada jis man pranešė, kad jo s lap tažodis 
yra „N 54", ir parodė man metalinį ženkl ą, ku ris buvo 
kr imin alinės policijos agento ženklas, pažymėtas 54 N. 

Po to su Nykštaičiu nebebuvau susilik~s. bet Vilkaviš
kyje man kažkas pasakojo, kas - nepris imenu, kad Nykš
tailis seniai jau yra vokiečių agen tas ir kad jo reikia 
saugotis. Manau, kad Nykšlailis dabartin iu melu yra Pa
liose, nes 1945 m. ba landžio mėn., kada su diversantLĮ 
grupe vykau iš Vokietijos į Lietuvos TSR, oberleitena n
tas iscnas primygti nai s iulė man sus irišti Lietuvoje su 
\·kšta i čiu ir sakė, kad jis patikimas žmogus, tur i di de l ę 
žmonių gru pę ir ga li būti man labai naudingas. 

Maždaug 1944 m. liepos 18- 20 d. kažkokia moteris 
man a tnešė Ceponio-,,Leono" raštelį, kuriuo pasta ras is 
pranešė , jog jis sutinka su mano p asiū l ym a i s dė l ryš i ų 
užmezgimo su vok ieč itĮ divers ine mokykla „Koriui<" ir su
tinka pasiųsti iš savo gaujos į tą mokyklą žmon ių ir pr i
mygtinai prašė ginkl tĮ tam, kad jis ga lėtų apginkluoti 
<,avo žmones ir pradėti kovą pr ieš raudonuosius parti za -
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nus, esa nči us Kazl ų Rūdos miškuose. Tuo melu aš pirm,) 
l, a rlą susi likau s u Nisent1, atvykus iu iš Vilkaviškio 
į Ka u11ri , kur iam perdaviau Zege l kės rašte lį ir papasako
ja u apie Ccponį-,,Leoną". Nisenas su tiko, kad Ccpon iui
,,Leonui" reikia duoti gink l ų kaulynėms prieš raudonuo
s ius parlizanus, ir tą pači ą dieną man perdavė Ceponiui
,,Leonui" skirtus 10 au tomattĮ , 10 pisto lelų ir 50 granatų. 
Nepris imenu, tą ar sekančią d ieną, su Nisenu au tomaši
nomis išvykome į Kazl LĮ Rūd ą. Da l į iš Niseno gautų gink
l ų, apie pusę, pas iėmiau su savim Ceponiui-,,Leonui", 
o da lį pasilikau sau. Kada atvykome į Kazlų Rūdą, Ce
ponis-,,Leonas" papasakojo smulkmenų apie raudonuosius 
partizanus Nisenui. Nisenas nuėjo ir susirišo s u vok iečių 

kuopos kap itonu, buvus iu Kaz l ų Rūdoje, ir pakvietė ten Ce
ponį-,,Leoną" ir mane. Be mūstĮ, ten buvo pakviestas kaž
koks zonderf iureri s iš lietuvių policinio bataliono, kaž
koks lietuvis kap itonas, kurių pavardės neprisimenu. Tame 
pasitarime Ceponis-,,Leonas" pakartojo turimus duomenis 
apie raudonuosius pa rtizanus, ir buvo priimtas nutarimas po 
3- 4 di emĮ organizuoti r audonųjų partizanų gaudynes ir 
sunaikinti juos. Gaudynėse turėjo dalyvau ti Kaz ltĮ Rūdoj e 
buvusios karinės paj ėgos : vokiečių karei vių kuopa, lietu
v ių policin is batalionas ir Ceponio-,,Leono" vadovaujamo 
būrio 50 žmonių . Ceponio-,,Leono" bCtrio žmonės turėjo 
bi:iti apginkluoti vok iečių ka re ivitĮ kuopos, buvus ios Kaz
lų Rūdoje, ir po gaudyni tĮ vis i tie ginkla i turėjo likti 
Ceponio-,,Leono" bū rio žinioje. Ceponis-,.Leonas" po pa
s itarimo tu rėj o išskirti iš savo bū r io 6 žmones, ge rai ži
nojus ius r audomĮjtĮ pa rtizanų buvimo vietą , ir atiduoti 
juos vok i ečių kuopos vado žinion, kurie turėjo atlikti 
žva l gybą, kad nusta tyt i raudontĮjtĮ par t izamĮ buvimo vir
tą ir j tĮ kickyb~. Tie žmonės buvo apginkluoti pistoletais. 
ku riuos atvež iau su savim Ceponiui-,, Leonui" ir ku riuo 
gava u iš Niseno. 

Po pasita rimo aš su Nisenu Kaz l LĮ Rūdoje daugiau 
11ebesus ilika u, ir ku r j is iš ten išvyko, nežinau. Ccponio
,,Leono" bute aš ga lut inai usila ri au dėl jo žmon i tĮ siun
timo į vokieč i ų „K.oriuk" divers in9 mokyklą ir pas akiau 
jam, kad aš, Raudonajai Armijai Lietuvą išla isvinus, 
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r,1111ku1ni K ;ir.iu, i1J! i1• v.u rl rl :Jvic1u ernulkiu1 parodymui 
l 'J1f, md:,h q:,11,;io ~ d., ir r,rnn;•~';'> jMn, kad ji, dirh~ 
l•w.rt11 1, 11 .!'"mitn, ~{:1vr, Vi j () ,,Soldl_,uc..h" - liudij im;i apie 
1:J I , k,,d JI '> yra J,,:1tmH111 tfiri , 1;irn:,up1 vvr.ic-i;ių J,r,m,:ndan• 
lumj,: K i1Utr1:, wivrJ vov.ir•(:111 leltr.:n~ntrJ uniformą ir lenu• 
v:, j :J :,11 t,,111:i l, i1111 M,,r"l,idt:1->•Jfonz , Kartu uu 7,arsl-wm 14 
Vilr_,i:,u ,) _v ~u t111 ,i tvylw Vil niau, w,ii;rinJnkų Jw m,md11, 
l'l~n~1'1 v1r~1n1nku. IJuvo lmrn<lmt1jCJrčJ 1J .$irnkua (ank lia11 
111111 ,·lu rm, j,m, Sunkau~ bwdrnpavardi1) . Zar~ku, , žlnr,. 
d;1 ~11:1:i, k;Jd 1,randmajvra, ~ lmku, ir jo v"'dovaujam.i 
i,n1•, r r1J 111 k ų kom„11d,;1 turi dc1Uf.t ginldtĮ, pasiui{; man i,u 
j1111 1111vykti ten ir gauti tu,), fšinklu ,, 

,,/\ t,_ ;, •1 111: ni~kai iki tol -;u IJrnndmajoru S imkumi m.:pa • 
•,11,11wJ~,u . .Zar„ ku,; mane su juo supažindino, ir ji1, mustĮ 
1,ni~<mi;i 'i , . pcnfavi: rnum, ru ,; i ;ką rankinį kulkosvaidį su 
l1 1m :-m1l,d11!iu -~i'lku, JJau~iau su juo as ne:bcsusitikin&Jau 
ir lfH•ko c:JfH(.; JĮ ncbt Wdiu pasakyti. 

<iav~., i fi 11H1joro Simkaus l engvąją mašiną, Zarskus 
d,,žrrni V1.JJ.iuod.:1vo į įvairiu3 Lietuvo, miestus bei mit ,
Hiu•) ·,:,vo wm1cni~kaii, rdkalals Ir pas giminaičius. Zi
llfJtfa111 ;,-,, klld Zar111ku ,, ketina važluc>tl į Panemune ir J<ė· 

d1Ji1~i ~'l, a4 įp;,~t.:i.g(Jj:iu. jį rlll, irišti ten su SaulitĮ s,Įjungos 
n,irrn 1•,, '! 11 kuria,,, ry~,11~ man perdavė Naujokas ir pra• 
m 4{;, k11r juor, ga li111r1 IJ !'.it1Į ra , U bel kaip su jais susirišti, 
lu.:l 7, ,,r,;ku'i ni:. vi1.:110 h1. /J ~mcntĮ nerado, nes tuo mdu 
~lli~f> iLJ ~yv,,~t?]•" kt lė'li) ~:limu, urba bl:go l Vokidiją 
ir JLJ 11uul,1t1rn·J1i gyv(.;11v1ch:Jc, lw r jie anksčiau gyveno. 
11diuv1J. Vc1iiu{)d,;1nLJ s l Ki:d;d11iu~. Zaraku1 su~irišo tsu 
b i kuri:ii 'I •i;ivn p ,17.Į"l t~ m;d-; TrnuphĮ kaime:, kurie kl.!ti11u 
p,1 1,iliktl vlctoj l· ir di vcr•;i11(:111 prierrwn ··m kuvoii prid 
ll1,url,J11,.,j1-J /\r111lj;J , ir pni111.:~(: 111 c1 n jLĮ J1 ,,vardc, bel adre
:•ll 'I. Mazd,,11 1{ l!/rltJ 111. li t: JHJ'l 22 2:3 d. 7.arskus pu,itrnukė 
it. /{;11111,1 p:,., 1,;,vo i,n,itHĮ į S uvalk ij ,Į, b<.:t kur, tlks lic1i 
11c·žin;,u. P,, lu, k,d JJ jc,u parodi i;1u &. rn . tw u•;iu IG d., 
•, u_'l ililrnu 7,,1r•,k 1J 1!11'1 111. ru~piur io prndžiojc S liosbcrgo 
11111,.,l", v11l1 i1·č i 1 Į dl vl:r'l i11 (·je JJ1ukyk lojc FAK-210, iš kur 
jh i~vy lw j l>n•zd1: 1111, ir 'IU juo d:tU 1,Įi : 1 u nc~u~itikau . 
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2arskus, sus i tikęs su manim HM4 m. liepos mėn . , pa
pasakojo, kad „Geležinio \i lko" kau tyn ių grupės 1943 m. 
Vi lniuje, tari amai jo organizuotos, buvusios visuose mies
to rajonuose, lrnrios reguliaria i ri11kd:1Vusios, pravesdavu
sios paga l paruošt,) programą u2siėmimus, esą, paskui 
jam pranešę, jog jtĮ pėdsal,us užtik~'s gcstnpas ir todėl 
jos nustojusios rinktis ir sustabdziusios bel kur ią veikliĮ. 
Pasakodamas tai, 2arskus minėjo man kelias pavardes 
c1smcm1, įeinančių į jo organizuota:::i GV grupes, ta čiau 
tai buvo man visai ncpazįstami a-.;mcnys, ir jų pavard ž i tĮ 
neprisimenu. Reikia pasakyti, kad skaidau, jog Zarskus 
l engvabūdis žmogus, rimto dėmesio jo pasa kojimams 
apie Vilniuje GV grupes neskyriau. 

Su majoru imkumi ryšių neturėjau. Ar mjr. š imkus 
ką nors žinojo apie mano ryšius su vokiečitĮ žvalgybos 
karininkais Zegelke ir Nisenu, nežinau. 
Klausimas: Kodėl mjr. Simkus d ,1\'ė Zarskui liudijimą , 

uniformą ir automašiną tuojau. kaip tik jis pareiškė, jog 
su jumis dirba? 

Sito aš nežinau. Papasakojau tai pagal 2arskaus žo. 
dt ius. Kiek tai teisinga, nežinau. 
Kl ausimas: Su kuo konkrečiai Jūs pavedėt Zarskui susi
rišli Kėdainiuose ir Panemunt'.je ir kokias Zarskus savo 
pažįstamų pavardes minėjo, kurie ketino užsiimti diversi
ne veikla TraupitĮ km.? 

Tai buvo man , isiškai nepažįstami žmonės, ir todėl jų 
pavardžių aš neprisimenu. Tas paYardes aš buvau užs ira
šęs, bet \'ėliau raštuką sunaikinau, o prisiminti negal iu. 

ADSR f., r. 138, l. 237 2,15. 

1946 m. sausio 29 d. 

Klimavičius Jonas, 27 30 metų. vidutinio ugio, šate
nas, apykurtis, gimęs Marijampolėje, gyveno Putvinskio 
gal\·ėje Nr. 17 ar 27, buvęs buržua.dnės armijos lcitc-
11anta.;;_ 1942 m. tarnavo policijos ba talionuose, kur dabar 
jis yra - nežinau. Klimavičių J oną aš pažįstu , nes t<l r • 
navau kartu su juo kariuomenėje. 1942 m. vasarą atsitik
tinai sutikau Klima\'ičių Panemunėje, IV forto rajone, jis 
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buvo aps irc n gę.s vok icčitĮ ka rine uniforma ir ta da man 
pa pasakojo, jog jis tarna uj ,Įs vok i cčitĮ suorganizuotuose 
l ictuv i tĮ policijos bata lion uose ir esąs atostogose, o jo ba
talionas dis lokuotas Mi ns kc ir kovoja prieš raudonuosius 
pnr lizanus miškuose, į rytus nuo Minsko. Tada jis man 
pa pasakojo, kad 1941 m. bi rželio mėn. aktinga i pasireiš 
kę.s kaip aktyvistas prieš Tarybų valdži ą ir ka d jis, trau
ldan tis Ra udonosios Armijos da liniams, apšaudęs juos 
kelian tis per Nemuną ties Aukštaisia is Sanči ais. Paskui 
jie gaudę. ir šaudę žydus, j is man parodė tą vietą IV forte, 
kur jLĮ buvę. šaudomi žydai, kapą , kuriame buvę pa laidota 
daugiau ka ip 200 sušaudytų žydtĮ . Ar tuo metu Klimavi
čius prik l ausė kokiai nacionalis tinei organizacijai ir kuo 
pasi reiškė jo naciona lis tinė veikla tuo metu, nežinau. 

l 944 m. liepos mėn. atsitiktinai su tika u Klimavičių 
Jon,Į Kauno miesto gatvėje, jis buvo apsirengęs civiliai, 
bet kur tuo metu j is dirbo, nežinau. Zinodamas Klimavi
i::iaus Jono prieš iškas Tarybų va ldžiai nuota ikas, jam pa
pasakojau, jog ketinu, Raudonajai Armij ai Lietuvą už
ėmus, pasilikti čia , organizuoti ginkluotas grupes ir kovoti 
divers i nėmis priemonėmis prieš Raudonąją Armiją. Jam 
papasakojau. kad gink lų gausiu iš vokiečitĮ. Kl imavičius 
sutiko su manim ir pats ketino taip pasielgti , kaip ir aš. 
Mes susita rėme, kad kovosime prieš Raudonąj ą Armij ,! 
ir Tarybų valdž i ą ir teiksime vienas antram pagalbą. Kad 
ga lėč i a u bet kada Kl imavičitĮ surast i, jis nusivedė mane 
į savo butą Putvinskio g-vėje ir supnžindino su šeiminin
ku namo, kuriame j is gyveno. J is pasakė, kad šeimininkas 
visada žinos, kur jis yra, ir č ia pat įspėjo šeimi
n i nką, kad visada, kada pas j į krcipsiuos, jis man pasa
sakyttĮ Klimaviči aus a dresą. Kl imavii::iaus gyvenamo na
mo savininko pavard ės nežinau, nes jos man Klimav i čius 
nepasak<'.'. Daugiau su Klimav ičium nebuvau susitikęs ir 
kur j is dabar yra, nežinau. is susitikimas su Klimavi
čium i įvyko tada, kai jau buvau užmezgęs ryšį su Zegel
ke, bel apie tai Kl imav i či ui nepasakoj au ir į „Koriuk" 
mokykl ą jo ncvcrbavc1u. Ties ioginio uždavinio Klimav i
čiu i rinkti ir verbuot i žmones į vok iečių cliversinę mo
kyk l ą nedaviau, tač i au rnūstĮ susitikimo metu jam pasa-
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kiau, kad man reikalingi žmonė , nesakydamas, kuriam 
reikalui. paprašiau jo, jd jis turės man reikiamų žmonių, 
kad juos pasiųstų man, bet ji žmonitĮ man nes iu ntė, ir 
a meniškai su juo nebesu itikau. Kiek žinau, Klimaviči us 
nei su :\i enu, nei <su> ,·okiečių Ž\'a lgybos organa is ry
šių neturėjo . 

ADSR f. . r. 13 , l. 246-24 . 

1946 m. vasario 15 d. 

Pirmomis 19·:14 m. rugpiūčio mėn. dienomis į FAK-210 
mokyklą at\·yko Zarskus ir plk. Valkfinas. Zarskus pa
pasakojo, kad rokiečiai atitraukę lietuvi tĮ policinius bata
lionus į užnugarį ir Tilžės rajone juo:, nuginkluoją , orga
nizuoją iš jų darbo batalionus, kurie siunčiami į Vokietij ą 
į,·airiems darbams aerodromuose. Sužinojęs ta i, nutar iau 
vykti į Til žę pabandyti užverbuoti i šformuojamų bata lio
nų karius į di,·ersinę mok) k l ą . Kada tai papasakojau 
Nisenui, šis sutiko su manim ir nutarė ka rtu su manim 
į Til žę pas iųst i zonderfiurerį Kalėj ą . dirbusį vertėju mo
kykloje. Mums atvykus į Tilžę, s usirisau su vokieč ių va
dovybe. Mums buvo leista apl ankyti stovykl ą, kurioje 
buvo nuginkluojami policiniai bata lionai ir ten verbuoti 
žmonės. 

Kreipiausi į lietuvius, kad jie suti ktų vykti į d ivers i nę 
mokykl ą su tokiu išrokavimu, jog, baig9 joje moks l ą, grįž
ttĮ į Lietuvą diversiniam darbui. Pasirodė, jog norinčitJ 
,·ykti į diversijos mokyklą buvo daug, nes jie nenorėjo 
bū ti darbo batalionuose ir važiuoti į Vokietij ą. Aš ir zon
derfiureris parinkome apie 20 žmonių ir a tgabenome juos 
į Kisdorfą , kur tuo metu buvo \'Okiečių divers inė mokyk
la FAK-210. 

Iš tų 20 žmonių, kuriuos užverbavau Tilžėj e, pris ime
nu tik vieną , kuris buvo grupės vyresnysis, jo pava rdė 
Liukpetris, apie 25 metų amžiaus, aukšto ūgio. Daugiau 
koki LĮ duomenų apie Liukpetrį pasakyti nega liu, nes j tĮ 
ne:žinau. Kur dabartiniu metu yra Liukpetris, neži nau. 
Iki 1944 m. rugsėjo 3 d. Liukpetris buvo FAK-210 mokyk
loje ir veikiausiai ž iemą, 1944- 1945 m., kada s irgau, bu-
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ro permestas su kitais, mano Tilžėje užverbuotais lietu
via is. į Raud . Armijos užnugarį, nes sausio mėn., kada 
g rįžau iš l igoninės, tLĮ a smenų FAK-210 mokykloje nebe
rndau. Pasak Ccpon io-,,Leono", 7 tos grupės žmonės de
zertyravo iš mokyklos l 944 m. rugsėjo mėn . ir nežinia 
kur dingo, o likusieji 13 žmonių buvo permesti diversinei 
,·ciklai į Raud. Armijos užnugarį. 

Ap ie ru gp i ūčio 8 d. aš ir Ceponis-,,Leonas" išvykome 
į Telšius. Ten mes nieko neradome, bet sužinojome iš 
atsilik liniLĮ a smemĮ, kad Alsėd ž iu ose yra daug „partiza
mĮ", kurie ruošiami kova i prieš Raudonąją Armij ą . Nuvy
kome į Alsėd ži us. Pi rmas žmogus, kurį mes sutikome 
Alsėd žiuose, buvo Rimkcvičiu s . Jis atvyko į Alsėdžius, 
tiliėdamasis ras i ąs čia VLIK'o na r i ų, nes prieš ta i jis 
buvo su sitikęs šventojoje Vok ietaitį Algirdą , atvykusį iš 
s, edijos, kuris p rašė surišti jį su nacionalistinio pa l ėpio 
;iktyvi tais. Sužinojęs ta i, Alsėdž iuose tebuvau kelias va
l.i ndas. sutika u ten Juozaitį ir Derbutą, o paskui, pa
l1 kęs Ceponį-,,Leoną" A lsėdžiuose, kartu su Rimkevičium 
tuojau išvykau į Sventąją Vokietaičio susitikti, apie ką 
jau smulkia i papasakojau 1946 meta is sausio 14 d. 

J uozait is Antanas, 27- 30 metų amžiaus, tarnavo bur
zuazinėje kar i uomenėj e puskarininkiu, pažįstu j į nuo 
nuo 1942- 1943 metų . S upažindino mane su juo Grokala, 
su kuriuo ka rtu dirbau Savita r pės pagalbos valdyboje 
Kaune. Telš iuose Juozai ti s gyveno pas savo žmonos gi
minaičius Ežero gatvėje, prieša is pirtį. Juoza itis man pa
pasakojo, kad jis esąs 11VanagtĮ" gaujos dalyvis ir einąs 
uldo dalies viršininko pareigas. 194 1 m. jis buvo akty
\'istLĮ gaujos da lyvis ir birželio mėn. dalyvavo kautynėse 
prieš Raudonąją Armiją . 

Juozaič i u i papasakoj au apie savo ryš ius su vok iečiLĮ 

divers ine mokykla, atvykimo į Telšius tikslus ir prašiau 
jo suteikti man pagalbą, verbuojant žmones į divers inę 

mokyklą . .Juozait is pažadėj o paka l bėti tuo reikalu su „Va
nagtĮ" ga uj tĮ vadovais ir sutcikli man pagalbą. Po to pa
klausiau, ku r ga l ėč i a u rast i Barzdą ir ką jis veikia Tel
š iuose . .Juozai tis man a tsakė, kad Barzda yra „Vanagų" 
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grupiL) viršininkas, bet duotuoju 1110111 C' nl11 jo /\lsėd ž illos , 
nesą, ne jis lrnžkur i. vyk9s. l 

Vykstant man į Kražius, Zarskus ir Va llrn1rn s išva 
žiavo į Slavikus verbuoti ž 1110 11 itĮ i is('110 moky kl ,Į . G rį 
ŽQ iš tos kelionės, Zarskus ir Valk1111as prn 11 ešė. ('SiĮ . S la
vikuo. e ir Jurbarko rajonuose ('s;inč i os dvi sta111bios 
pa rti zanų grupės, kurios rnošias i dh·crs i11t' i kova i prid 
Raudonąją Armij ,Į . \ ' ienai IIĮ gr11pitJ \'a dova uj ,Į s prof. 
I\'inski ', kpt. Kantvydas, puskarininkis J akubauskas ir 
kun. Ballutis, nnl rosios \'~1dovns l'S,)s kažkoks polic inin
k:is. kurio pavardės dahar ncpr isilllt'llll. Gav9s šių žiniu 
iš Zarskaus ir Valk0no, aš pasiunč iau cponį-,, Lcona·7 

i Slavikus, o pats nuvylrnu i J urbark;Į susir išli s11 ta o·r
ga nizacija ir į traukti ją į bendrą divcrs in9 veildą. Ta č ia u 

lavikuo e ir Jurbarke su2inojo111c, kad Zc1 rskaus pranC' 
~imas labai perdėtas, ir kad lrn esanč ios grnpės sus ideda 
tik iš 10- 15 žmonių. 

Profesorius lvinskis Zenonas di rbo Kn 11110 univers i
tete. priklausė krtkščionitJ demokratų part ij a i, kuo pasi
re iškė jo tuometinė nacionalistinė veik la. 11 cžinau. 1944 m. 
liepos-rugpi 11čio mėn. jis dalyvm·o, org,111izuojant diver
sinę grupę Slavikuose. 194-1 m. rug:-c''jo 3 d., man pakvie
tus, ka rtu su manim važiavo pasitariman į Ka ltinė nu s, 
ir mus ištiko avarija. 1945 m. sausio- vasa rio mėn. du 
hartus jį susitikau Berlyne, bet ką jis ten veikė, nežinau. 
1945 m. vasa rio mėn. jis iš Berlyno išvyko į MiunchemĮ, 
o l,ur jis yra daba r, nežinau. 

Kantvydas, apie 30 metLĮ , vidutinio 0gio, ša tenas, bu
\·ęs buržuazinės armijos ka pitonas, oku pacijos metais gy
veno akių mieste, bet ką jis ten veikė, nežinau. 194 1 m. 
liepos ar rugp iūčio mėn. mes ketinome paskirti Kantvydą 
,,Geležinio \'ilko" organizacijos \ iršini11ku akitĮ apskri 
t)j e, t ačiau šioms pareigoms jis paskirtas nebuvo. 1944 m. 
rugpiūčio mėn. jis vadovavo di versinėms grupėms Slav i
kuose. 1945 m. vasario mėn. sutikau Kantvydą Zegc lkės 
n,okykloje Nr. 203, kur jis buvo lictuv i LĮ grupės viršinin-
1,as. 1945 m. kovo mėn. Berlyne jis dalyvavo Pyragia us 
sušauktame pasitarime, ku riame buvo aptariamas v i S LĮ 

lietudų grupių, besimoki usių vokieči ų d ;\·ers inėse mo-
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kyklosc, sujung imo į „J agdfe rb:rnd Ost" klausimas. Po to 
daugiau su juo nesusili ki nėjau, ir kur jis dc1 bar, než inau. 

Jakuba uskas, 32 - 35 meltĮ amžiaus, žemo ūgi o, tvirtos 
1<11110 sudėties bu ržuazinės armijos pus lrnr ininkis. 1941 m. 
jis buvo Ukmergėje „Geležinio vi lko" virš in inkas, mano 
asmeniškai užverbuotas. Kuo pas ire iškė jo nac iona lis tinė 
veikla iki 1944 m. rugp iLJčio mėn ., nežinau, nes j okitĮ ry
š itĮ su juo neturėjau . Kur jis yra daba r, nežin::iu. 

Ba ltutis - 35 metti amžiaus, vidutinio t'1g io, l<1111igas, 
su juo anksčiau ryš itĮ neturėj au . Zarskaus, Valkuno ir 
lvinsldo buvo charakterizuojamas esąs energingas žmo
gus ir turįs orga ni zacinių sugebėjimtĮ, todė l pakvi eč i a u 
B a lt utį pasitariman Ka ltinėnuose, kur turėjo btdi aptar tas 
l i etuv itĮ panaudojimas gynybos darbams, bet 1944 m. rug
sėjo 3 d., lrn da važiavome į p a s itarim ą , Bn ltutį kartu su 
manim ištiko avarija ir jis pasitarime nedalyvavo. Po to 
su Ba llu čiu nesus iti kinėj a u, ir kur jis yra dabar, nežinau. 

i\DSR f., r. 138, l. 251- 254. 

1946 m. vasario 20 d. 

Kada gqzau į FAK-210 mokykl ą, ku ri tuo metu buvo 
K laipėdos krašte, atvyko av iacijos majoras Gerul is. Jis 
iki karo buvo Kenigsbergo ar Berlyno universiteto profe
sorius, katro, ti ks liai nežin au. Pasak jo, jam aukštesnioji 
SS vadovybė , lyg ir pa ts Himleris, buvo paYecl~s įtraukli 
lie tuv iLĮ ta utą į kovą prieš Raudonųjų Armijų. Majoras 
Gerulis ket ino pirmoje e ilėje įtraukti lietuvius į gynybos 
s t a tybą ir iš jtĮ organizuot i SS batalionus. Atvykęs į Ni
seno mokykl ą. Gerulis, Nisenui patarus, kre i pės i į mane, 
norėdamas patirti mano nuomonę , kaip jis ga lėtų įvykdy ti 
uždavinius, kuriuos jam davė aukštoji SS vadovybė, ir 
ketino mane įtraukt i į šitų uždavin ių vykdymą. P asakiau 
Gernli11i , ka d asmeniškai jam pagelbėti negaliu, bet tuo 
reika lu jam gali pagelbdi populi ar[ts lietuviai, žinomi vi
suomenininkai, kurie b11lLĮ pakankama i autoritetingi kvic -
li lietuvilĮ ta utą teikti pagalbos vokieč itĮ ka riuomenei ir 
verbuoti lietuvius į SS legionus. Pas isiitliau sušaukti pa-
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s itarimą populiarių Lietuvoje žmonit~, su kuria is jis ga l ė t 11 
tartis dominančiais klausimais. · 

Gerulis su mano pa s iūlyma is su ti ko, ir tada išvykau 
į Slavikus, kur vėl susitikau su profesorium lvinskiu ir 
kunigu Baltučiu , kuriems pasakojau apie Gerulio pasin
lymus ir numa tytą popul iari 11 Lietuvoje žmon itĮ pasita
rimą. lvinskis ir Baltutis buvo nuomonės, kad tikslin ga 
užmegzti kontaktą su majoru Geruliu ir dalyva uti tame 
pas itarime. Mes susita rėme, kad į t,Į pasita rimą reik ės 

rakviesti LLA organizacijos, J atulio pulko a ts tovus, ge
nerolą Daukantą, profesoriLĮ Pajaujį, prof. Fl edžinską. 

kpt. Sopagą, gen. Plechav i čių, kpt. Guža itį ir kp t. Kont
vydą. Po to grįža u ir papasakojau Geruliui ap ie ma no nu 
veikt ą darbą. 

Gerulis nust a tė, kad ši tas pasitarim a'.; turi įvykti 
1944 _m. rngsėj o mėn. Ka lti nėnuose. Tadn grįžau į Slavi 
kus, iš kur kartu su kuni gu Ba l lučiu vykau j Vi š ty tį kurio 
apylinkėse gyveno generolas Daukanl;is. Gen<.>rola; Dau
kantas su tuo pas i ū l ymu taip pat sutiko ir p,isakė man 
pro~. P_a jaujo ? drcsą. Pasiėmiau gcncrol<) D,iukan tą su 
savim ir atv~ž1~~ į _ ~is7no _mokyklą , o iš 1cn nuvykau 
!Ja~. prof._ PaJaUJĮ. JĮ 1rg1 painformavau ap i<' pas itar im ,i, 
ir JIS sutiko dalyvauti pasitarime. 

Kada s_u ~ajauju atvykau į Niseno mokyklą , ten ra 
da~ Karali~ _ir_ Gužaitį ir pa siū l iau jiems d:ilyva uti pasi
!?rtm ~. G_uza ,tts prašė susirišli su rlecl žinsku ir p,1kvics li 
J Į pas1ta:1m_~n. _ 1944 m. rugsėjo 8 d. as, gcn. D,111 k:i nlas, 
pro_f. ~a jč1 UJJ ~ 1r kun. Baltulis gvyko1nc į Kr1llinėm1s su 
lokiu 1srol<av1mu, kad dar ik i pasitarimo 1.:-,il (~t iau 11 11 vyl<ti 
pas . kpt. Sopagą, gcn. Plcdrnviči iĮ, .I:it1ilj ir , ,V,111a g1Į" 
ga~J~ vadovus ir a.t.vežt! j_uos į K;J lti11 ė 111 1 s. Tači au p;i 
~-cl1u1_ mustJ a11lomas1n,1 ,<til«; :warija . M:-111 J11 žo dcšinio
J1 koJa, prof. Pajaujui - ab i rank<J<; ir kojos, ~en. D..t11 -
kaulas huvo sm;1rkicii sulrenktr1 s, prof. Jvi ii sk io wil vėi 
buvo !'>umu~la, kun. H,tltulis sw,i tr<:nki•. )J;ijnujis , :i š ir 
Da~k~nta.., b11vom<: nuvt'ili į Tcl~i1i lif{oni111:, o ku11 . 11 ,J l-

(
tutis ir prof Tvinskis wifo į mokyk11 p flq Nis„11:1, ,, i~ 
en namo. 

IZO 

Man papasakojo Zarskus, Ceponis-,,Leonas" ir Gu
ža itis, kad Kaltinėnuose pasitarimas įvyko. Dalyvavę ja• 
mc Gužaitis, Karalius ir vienas iš LLA, kurio pavardės 
neprisimenu, kpt. Kantvydas , Ceponis-,,Leonas", Zarskus 
ir lyg prof. lvinskis. Tačiau su Geruliu susitarta nebuvo. 
Pasitarimas pas ib aigė be rezultatų, nes Gerulis nesutiko 
su pasitarimo dalyvių nuomone dėl pabėgė li tĮ evakuavimo 
tvarkos ir jLĮ mobilizavimo darbams. 

ADSR f., r. 138, l. 255- 256. 



SVARBESNIŲ PAVARDZIŲ 

RODYI<LB 

Aleksa, Jonas - tautininkas, buvrs žemės ūkio ministras, ta uti
ninktĮ įsteigtos „Okininkų vienybės" vadovas. 

Ambrazevičius, Juozas - klerikaliniLĮ organizacijlĮ buržuazinėje 
Lietuvoje vadovaujantis Yeikėjas, hitlerinės okupacijos pradžioje bur
žuazinilJ nacionalistų „vyriausybės" švietimo mi nistras ir l. e. minist
ro pirmininko pareigas. Organizavo su hitlerin inkais tarybinio aktyvo 
ir žydų persekiojimą bei masiškas žudynes. Pa bėgo 1944 m. iš Lie
tuvos, gyvena JAV Brazaičio pavarde. 

Arnbrozaitis, Kazys - klerik alinių organizacijų buržuazinėje Lie
tuvoje vadeiva, Darbo federacijos pirmininkas ir kilų katalikų organi
zacijų veiklus dalyvis, fašistas, bendravo su voldemarininkais. 

Aušrotas, Bronius - buržuazinės kariuomenės žvalgybos karinin
kas, hi tlerinės žvalgybos agentas, 1939-1940 m. šnipinėjo Tarybinės 
Armijos bazes Liefuyoje hitl erininkų naudai, 1940 m. pabėgo į hitlerinę 
Vokietij ą, okupacijos metais - kalėjimų departamento direktorius, da
ly\'a\·o, masi škai žudant žmones IX forte, vėliau gestapo pa\·estas, 
šnipinėjo pasipriešinimo okupantams dalyvius ir pagelbėjo okupantams 
prieš juos kovoti, LNP narys. 

Baltutis, Vytautas - kunigas. hitlerininkams bėgant iš Lietuvos. 
Raseinių apskrityje organizavo buržuazinitĮ nacionalistų gaujas kova i 
prieš Tarybų valdžią. 

Barzda, Juozas - buržuazinės kariuomenės leitrnantas, okupacijos 
metais - policinio bataliono kuopos vadas, bataliono vado pa dėjėjas, 
masiškai žudė žmones Lietuvoje ir Baltarusijoje, būdamas 2-mc ( 12) 
policiniame batalione. 1944 m. verbavo buržuazinius nacionalistus 
į hillerininkų žvalgybos-diversijos mokyklas, buvo vieno~ tokios mo
kyklos instruktoriumi, hi tlerininkų permestas lėktuvu į Tarybt/ Lietu
vą. šoko su parašiutu ir nuskendo ezere Kretingos rajone. 
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Baumgarlclis - lii llcrinės okupacinės \'aidžios l.i<'luvoje parci 
ounas. 

Bieliukas, Bronius - vienas Lietuvos \'a lsticčių l ia udininkLĮ Si)· 

Jllllgos lydcrilJ, okupacijos mel;lis laiki no hitlerininkams, bcndra\'O 
, 11 LJ\F ir LNP, gy\'ena užsienyje. 

Bistras, Leon as - klerikalinių organizacijlĮ vadovas buržuazinėje 
l.iduvojc. krikšč i oniLJ cl emokra!LĮ partijos pirmininkas, buržuazinės 
\a id žios švietimo ministra s, fašistinio pervrrsrno Lietuvoje organiza-
101 ius, Lieluvi tĮ aklyrislti Si)jungos (Zygininkų) aktyvus \'e ikėjas 
1938- 1939 m. 

Blynas, ZC'nonas - G\/ organizac ijos na rys, studijavęs fašizmą 
lt,di joje. mu solininio fašizmo šalininkas. okupacijos metais LNP ge
' il'l'i.l linis sekretorius. hillerininkams išvaikius LNP - okupacinės 
\ ;il cl žios genera linio ta rėjo vidaus reikalams referentas. 

Bartkevič ius, Felicijonas - buržuaz i nės Liet uvos Ya lstybės sa u
~ 111110 policijos viršininkas. 

Brizgys, Vincentas - vyskupas, klerikaliniLJ organizacijų buržuazi
lll'jl' Lietuvoje vadoYas, j LĮ vyriausios vadovybės - Kata l ikų \·ei kimo 
,kl ijos narys. hilleri ninkų agentas, okupacijos metais - hillerininkų 
u;Jki ninkas. antitarybinės propagandos kurstytojas. pabėgo kariu su 
, 1!1erininkais. gyvena JAV. 

Brunius, Klemensas - vienas GV organizacijos \· adovtĮ. 19-10 m. 
pa bėgo i hitlerinr \ "okielijry, dalyvavo steigiant LAF Berlyne. okupa
cijos metais ste igė LNP ir buvo jos vado payaduolojas. larybinitĮ 
tl·ismo organų bu rn baustas, dabar gyvena Kaune ir dirba statybos 
ir.žinieriL,m. 

Chodokauskaitės - Smelonienė Sofija ir Tūbelienė J advyga, pre
zidento A. Smetonos ir min istro pirmininko J. Tūbelio žmonos. kilu
sios iš lenkų dvarininkų ChoclokausktĮ šeimos, pirmoji jų aktyviai ki
:c,si į valstybės tvarkymo reika lus. 

Cenkus, Stasys - buržuazinės Lictu\'os pol icijos vald ininkas, per
sekiojęs revoliucinio judėjimo dalyvius. 19-10 m. pabėgo į hitlerinę 
\'okielijry. iš ku r. gestapui pavedus, siuntė į Tarybų Lietuvą šnipus 
i; diversantus, okupacijos metais - geslapo skyriaus virš ininkas. ku
rio sva rbiausias uždavinys buvo persekioti pasipriešinimo okupantams 
dn lyvius. 

Ceponls-,,Leonas", Pranas - buržuazinės hariuo1 ncnės karininkas. 
l1 ille rinės žvalgybos uždavi nius vykdydamas, organizavo buržuazinitĮ 
1rncionalisll1 ginkluotas gaujas ko\'ai prieš TarybtJ \' a l dži,Į , dirbo hil · 
Ir , i nėj e š 11 i pinėjilllO ir divers ijos 111okykloje instruktoriurn. 

Clurlionis, Stasys - tautini11kt1 \'yriausybės ministras. 
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Dabulevičius, Karolis - buržuazine:, kariuomenės pulkininkas IC'i
trnantas. okupacijos melais - \ 'ilniaus policinių batalionų viršinin
kas, \ ilniaus burmistras ir \ ·itniau,; gchihkomisaro patarėjas, mas, 
nitĮ iud~ n111 organizatorius \ iln1,llb 11111.:str. pabėgo su hillerininkais. 
g~wna JA\·. 

Dambrau ka . .\\arijona~ - buržuazinlS kariuomenės karininka$. 
hitlerinės halgybo agentas. 

Damu· is. Adolfas - klerikalinit) Jaur. mu organizacijų vadeiva . 
okupacijos metais buržuazinių nac1,rnali~!.i , LJdmamosios Laikinosios 
\ '\l iausvbė ministras, antitan biniu hlcrih.ihnių organizacijų veikėjas. 
p~bė~o · su hil lcrininkais. gyH~na 11žs1l 11~ jl·. 

Daukantas. Teodoras - huržuaz,nė~ k ,-·1h__.menės generolas, hit
lcr ininkų talkininkas okupacijos mc!.11$. ' .. ·ti :,u hi tlerine žvalgyba 
organizarn buržuazinių nacionalistu g, , l, •t.l- gaujas kovai prieš 
Tarybų ,·aidžią. mirė užsienyje. 

Dielininkaitis, Pranas - ,ienas hler:L.a ,::1'• 01 ganizac ijų vadovų. 

1938-1939 m. aktinga1 dalyYa\"O Lietu, ··1 ai..:, -~ ,J sąjungos (Zygi
nrnkų) ,eiJ..loje Okupacijos metais LAF lt•5'., ! . 1,raščio redaktorius. 
, admamosios buržuazinių nacionalisl'J , ~ r,,, ,, ės minis tras, mirė 

okupacijos metais. 

Dirmeikis. Bronius-Tomas - buržuazmi-s L.,: ,·ps \'a idžios ofi- · 
c,ozo redaktorius, 19-10 m. pabėgo l l111lerir:ę \ ok:d h, dalyvavo stei
giznt LAF Berlyne. akty\"Us L'.'-: P dal), is, gyvi:-ra .l\\". bando neigti. 
kad bU\ ęs ,·ienas L:'\P vado,·4. 

Fledžinskis, Jonas - kooperatininkas, Zemfs ukio rumų pirminin
kas buržuazinėje Lietuvoje, socialdemokratas. 

Gaidžiūnas. Bal)s - tautininkas, agronomas, hitlerinink11 talki
ninkas okupacijos metais. organiza\'o buržuazinius nacionalis tus kovai 
prie~ Tarybų valdžią. pabėgo su hitlerininkais, gyvena JAV. 

Galvanauskas-Galva, Gediminas - ekonomistas, finansininkas. 
žurnalistas. okupacijos metais aktyviai talkino hitlerininkams, dirbda
lT'as okupacmcs ,aidžios apa rate. pabėgo su hillerininkais, gyvena JA\'. 

Gaušas, ,\ntanas - buržuazinės kariuomenės pulkin inkas, okupa
CJJ(1S melais - L:'\P „Gelc>i.inio \'ilko" štabo narys-vir~ininkas, masi
nių žud; nitJ organizatorius, pabėgo su hitlerininkais, gyvena JA\ '. 

Germanas. Katys - okupacijos metais hi tlerini nktĮ genera linis ta 
r, Jas susisiekimo reikalams. 

Germantas-Me~kauskas, Pranas buržuazinės Lietuvos Va lsly• 
hi-s saugumo policijos tarnautojas, gestapo agentas, 1940 m. pabėgo 
į hitlerinę \'okietij;i, okupacijos metais- LNP narys, gestapo patikė-

1"i0 

tin is , per kuri buvo įgyvendinamas gestapo bei liillerinin1<11 nusistaty
mas J.ieluvit/ nacional istt) partijoje, generalinis okupacinis valdžia~ 
tan'.jas švietimo reikalams, 1943 m. hillerinink tĮ , nepavykus suorgani · 
2 11oti lietuviški) SS legioną, suimtas, mirė 1945 m. S tu thofo stovykloje 

Geru lis, Jurgis - SS dalinių majoras, profesorius, kilęs iš Klaipė· 
dos krašto. 

Gobis, Juozas - buvęs Plungės gimna zijos direktorius, aktyvut
.,Geležinio vilko" organizacijos narys. 

Goštautas, - buvęs buržuazinėje Lietuvoje apskrities vi rš in inkas 
okupacijos metais Marijampolės apskrities virš ininkas, organizav9~ 
niasines žmonit) žudynes, LNP narys. 

Grėbliauskas, Benediktas - advokatas, tautin inkų jaunimo organi -
1acijos - j a unalietuvių -vadas. 

Gudynas, Pranas - A. Voldemaro adjutantas, nukautas 1929 m 
pasikėsi nimo prieš A. Voldemarą metu, GV organizacijos na rys. 

Gustainis, Valentinas - taulinink1Į valdžios oficiozo „Lietuvos a i
,Jas'' redaktorius, žurnalistas. 

Guiaitis, Pranas - buržuazinės kariuomenės kapitonas, okupacijos 
melais Raseinių apskrities viršininko padėjėja s, vėliau apskrities vir
šininkas. 194·1 m. organizavo buržuazinitĮ nacionalistų ginkluotas gau
jas kovai prieš Tarybų valdži ą, glaudžiai bendradarbiaudamas s u hit 
lerinėmis žvalgybos-diversijos mokyklomis. 

Hingstas, - hitle rinės okupacinės valdžios Vilniaus miesto gebits· 
komisaras. 

llgovskis, G.- stalybtĮ rangovas bur~uazinėje Lietuvoje, gaudavo 
s tambiausias ir svarbiausias parangas, draugavo su Chodokauskaite
Smelonicne. 

Ivanauskas, Povilas-Vladas - GV ir LNP aktyvus veikėjas, oku 
pacijos melais buvo paskirtas Kauno teatro direktorium. pabėgo su 
hillerininkais, gyvena JAV, kur bandė įste i gti LNP. 

lvašauskas, Juozas - buržuazinės kariuomenės majoras, okupaci
jos melais organizavo masines žmonitĮ žudynes Alytuje, Alytaus mies
t0 burmistras, a'ktyvus LNP veikėjas . 

lvinskis, Zenonas - buržuazinis istorikas, klerikalas, okuoaciio~ 
metais talkino hi llerininkams, bend radarbiaudamas su jais, 1944 m 
organizavo buržuazinius nacionalis tus kova i prieš Tarybų valdžią. 

Jalbžikovskls Romualdas - Vilniaus arkivyskupas, krikščionis de 
mokratas, rėmė Pilsudskio režimą, da lyvavo, persekiojant lietuvius i, 
h;r lt arusius. 

Janavičlus, Simas - gydytojas, 1935- 1938 m. TautininktĮ sąj un 
gos generalinis sekretorius. 
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Jankauskas, Juozas - b11r:iu.1,mt's kariuom<'llt'S ,1viacijos pu iki . 
kas leitenantas. okupacijos mela is - L1\F organ izacinio-politinio ;t: 
riaus \'irš ininkas. policinit! balalio lllĮ steigėjas. y 

Janulaitis, Augustinas - teisin inkas, islo1 ikas. 

Jatu lis, Izidorius - buržuazinės kariuomenes karininkas, masinių 
žudynių organiza torius ,\\ ažeik ių apskrityje, LNP narys, okupacijos 
melais \'erbavo hurzuazinius nacionalistus i hilleri11~ kariuomenę. 

Jegeris, - gesta po \'iršininkas okupuo!ujl' Liet u,oje, masinių žu
d ynių organizatorius ir \'ykdytoj as. 

Jurkūnas, Jonas - LNP ir LLKS narys bc-i vadovas, 1944-
1945 m. dirbo hillcrininkų halgybos-divcrsijos mokykloje, kurioje bu
vo ruošiami šnipai ir di\·ersantai bei ginkluo!tĮ ga11j1Į organizatoriai 
ko\·a i prieš Tarybų \"a idž ią Lietuvoje. 

Jurgutis, \'ladas - ekonomistas, Lil'fuyos bwko va ldytojas bur
žuazinėje Lietuvoje, okupacijos metais - gen<'' :!l•.i:s ta rėjas krašto 
ūkio reikalams. 

Jasiunskas, Stasys - buržuazinės kari110111enl'.'5 i ;ipitonas, okupaci
jos pradžioje dirbo LAF štabe, \·ėl iau su grun. J .\f' (alinink11 per
ėjo į LNP, tarnavo Plecha\·ičiaus \'ietinėJe ri11ld111~ k-

Karalius, Albinas - buržuazinės kariuom::>m;s ' :i:r ,onas, okupaci
jos metais masinių žudynių Lazd ijuose organi1;1turi1,. ir vykdytojas, 
\'ilniaus policijos mokyklos yiršininkas. l!J-14 111 \ ~ ·li,,vo LLA na
rius į halgybos-di\'ersijos mokyklas, kurias h<1ifl\.', Jie l11no gabenami 
į Lietuq šnipinėti, di\·ersij1Į \·ykdyti. organizuoti gml,l1101!.1 gaujų. 

Karutis, Jonas - tariamas idėjinis lietu\ iškt) fa~i!,li) \'Oldema ri
ninkų \'adas, GV steigėjas ir \'ienas ,·a do\'LĮ, A. \ 'oldernaro, kaip GV 
vado, teisių paveldėtojas. skyrė ir L P vadus. 

Karvelis, Petrns - klerikaltĮ YCikėjas. buržuazinės , airi žios minist
rrs, d\·arininkas, slambus kapitalistas, Lictu ,· ių aktyvist11 sąjungos ak
ly\lIS dalyvis, 1940 m. pabėgo i hitlerinę \ 'okietij:,. dalHarn stei
giant LAF Bcrlyne, okupantų talkininkas, pabėgo su hillcrininka is, 
pokario metais siuntė į TarybtĮ Lietu, ,Į diversantus, teroristus, šnipus 
ir ginkluotų gauj11 organizatorius. bl•ndradarbiarn su angltĮ ir ameri
kiečių fra lgyba. 

Kiaunis, Jurgis - tautininkas, buržuazinėje Lietuvoje švietimo 
ministerijos referentas, nam11 sa, ininkų ir sa\'anorių s;ijungos aktyvus 
\ e1kė3as. 

Klimavičius, Jonas - buržuazinės kariuomenės karininkas, okupa
cijos pradžioje organizavo žydų pogromus Kaune, LNP narys, gesta
po agentas, policinių bataliomĮ karininkas. 

Klimavičius, Vladas - buržuazinės kariuomenės kapitonas, okupa
cijos metais Marijampolės aps. \ iršininko pavaduotojas, LNP narys. 
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l(ra1111aitis-,,Mongirdas", Li:iclonus buržuazinės kariuomenės pu l 
kininkas, dkupacijos metais li ill r·rini 11 k11 talkininkas, 1914- 1945 m. 
dirbo hit l erinėse žva lgybos-divN::, ijos mokyklose, pabėgo su hitleri 
nir.kais. 

Krygeris, Matas - ypatingai svarbioms byloms ta rd ytojas, )(lai 
pėdos kraš lo hillerinink1Į Noimano ir Zaso, kurie 1939 m. veržės i a t
plėšti Klai pėdą nuo Lietuvos ir prijungli prie Vokietijos. byloje; oku
pacijos metu buvo voldemarininko JJ . Požėlos s uimtas ir kalinamas 
už tariamą hitlerininktĮ persekiojimą 

Krivickas, Domas - teisin inlrns, b uržuazinės vyriausybės užsie
nio reika lų juriskonsul tas, Valstybės tarybos na rys, hitlerininkų ta l
kininkas, pabėgo su hitlerinin1<ais į u žsienį. 

Krupavičius , iV\ykolas - kunigas, k lerikal i n iLĮ organizac i jLĮ vado
vas, buržuaz inių vyri ausybių mi nistras, seimtĮ atstovas, vienas fa 
šistin io perversmo Lietuvoje organizatorių. 1940 m. parašė TarybtJ 
Lietuvos vyria usybei ir kitiems direktyv iniams organams memorandu
mą, kuriuo siū lė komunistams ir katalikams bendradarbiauti. Ta i 
buvo veidmainingas si ūlymas, norint išsaugoti Ta rybų Lietuvoje reak
cines kleri'kal ines organ izacijas. Okupacijos metais Suvalkų l(al\·arijoje 
vadovavo LAF štabui, masiš'kai žudžiusiam žmones, prašėsi priima
mas i LNP. Po karo užsienyje kartu su imperial istinių valstybių 
žvalgybomis organizavo ir s iu ntė į Tarybų Lietuq teroristus, diver
snntus, šn ipus ir ginkluotLĮ gaujtĮ organ izatorius. 

Kubili ūnas, Petras - buržuazinės kariuomenės generolas, GV na
rys, LNP s teigėjas ir vadovas. pirmasis genera linis okupacinės va l
džios tarėjas. 

Kurklietis, Izidorius - buržuazinės kariuomenės karininkas, GV 
organizacijos narys, voldemarininkų puČLĮ buržuazinėje Lietuvoje cla · 
lyvis, Kalnaberžės nepi lnamečiLĮ auk lėjimo įstaigos (kalėjimo) virš i
ninkas, LNP garbės teismo pirmininkas. 

Kurmys ( Kurmies ) , - gesta po leitenantas, l ydėjęs generolą S. Raš 
t ik į iš Berlyno į hitlerinink11 okupuotą Kauną , dirigavo L 1P veiklą. 

Kviecinskas, Stasys - GV ir LNP 11ktyvus narys, buržuazinės ka
riuomenės kapitonas. hitlerinės okupacijos metu Kauno komendantas, 
policinių bata liom1 'š tabo na r)S, masini11 žudynių organizatorius ir 
vykdytojas. 

Labutis, Kazys - buržuazinės kariuomenės pulkininkas, okupaci 
jos metu policin i LĮ bata liomi štabo narys Vilniuje. 

Lechthaleris, Francas - 11 -to rezerv inio policijos batal iono va
das, majoras, okupacijos metais prisiLĮSlas iš Berlyno vadova uti ma
sinėms žu d ynėms Osllande, jam buvo pava ldūs buržuazinių nacionalis 
t1J suorga nizuoti gink luoti būriai ir policiniai batalionai. 

Liutas (Liith) - Kauno mie lo gebitskorn isaria to tarnautojas. 
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' .\\:!,eina, Antanas - iolops. f..len l..aliniu or~a nizacijų idl'oloo 
b~ržuaz "ėje Lietu,·oje 1940 m pabt>go l \ ol.. rl tij.) . ok11pncijos mefa

1:! 
:a k::!O !ii:lerininkams ir pabėgo su ja s J u2siL'll]. 

,\ \acke, iči u , .\\eč~ s - , ie:ias , alsliL~it) l" 11di11inktJ vadovu. 0 1,. 11 . 

pc:~i; s metais hitlerinmkų okura~inrs , :ildžtL s gL'll('ralinis larrias tei 
singt.:mo reikalams 

.\\ačiokas. >\ikas - buržuazinrs kanuon lnės pulkininkas, ol..upaci 
. s rr1e:u L.-\F karinio skyriaus , iršinin.~ .. s. d1'~,a,o organi zuojant ma
•·r.es žmonių žudynes Kaune. 

,\\ačiu ika, Antanas - buržuazinės kartuomu &~ .. , iacijos p11lkinin 
. as ltitena:itas. aktyrns iašistinio pen ersmo l'.'-b m. dalyvis. ,·ienas 
G\' o~gar.izacijos vadonJ. 

\artinkus, Klemas - buržuazinės kariuoml'lll·S kapi tonas. hitle
fr,ės h algybos agentas. wrbarn žmonLs j h ai!' .~,,,-di\'e rsijos mo
kyhlas. 1..uriose burn ruošiami buržuazinią n"..::,,na1i~• .Į gi nkluotų bū

·ių organizatoriai. 

Masiulis. \ ·tadas - stambus verslininkas. , crs!,r : "'-•' sąj ungos \'a· 
d iva, antisemitinės propagandos inspiratoriu5 h!r 2,i.i ·i'1~je Lietu\"Oje. 

Matulevičius, Juozas - buržuazinės kariuomen;.. 1 ajora s, vienas 
G\. ,·adovų . voldemarininkų ruoštų pučų daly\'is. IS! n. rabėgo į hit
•erinę \·okiet i ją, okupacijos metais aktyyus L;,... P • P;hejas. 

Matulevičius, Kazys - tautininkas, ,·ienas G\ . , ado\'Ų , buvę,; 
Kaur.o miesto ir apskrities viršininkas. banko dird:t rius. 

hiatul ionis, Jonas - okupacijos melais hitlerinės 0kupacinės va l· 
rlžios generalinis tarėjas finansų reikalams. 

Mironas, Vladas - kunigas, vyriausiasis karo kapelionas bur
žuaz i nėje kariuomenėje, tautininkų vadeiva, vienas G\' organizacijos 
steigėjtĮ , tautinirkų vyr iausybės ministras pirmininkas. 

Misiu lis, Vincas - teisininkas, pedagogas, okupacijos melais L P 
na rys, įėjo i komisiją, kuriai buvo pavesta ruošti LNP 5talutas, pa· 
,i·go su hitlerininkais, gyvena JAV. 

Mylimas, \ 'ladas - tautininkas, GV narys, buv~s Plungėje notaras. 

Musteikis, Ignas - buržuazinės kariuomenės pu lkininkas, po fa
~isti11io pc•rvcr5rno burn vidaus reikalr1 ministras ir ypatingiems 
rdkalams karininkas prie prezidento, pabėgo iš Lietuvos su hitlerinin
lrn1s, gy\ cna JA V. 

Nabcr,berga:.., Kauno miesto gebitskomisarialo tarna utojas, pa-
vad,Jv~s g<· bi l skomisar/Į. 

Nagius-Nagcvičiu s, Vla das buržuazinės kariuorr1enf•s generolas, 
dv:-iri11i11k:is, okupacijos 111etais t1dki110 ltillcrininkams, pabėgo iš Lie
luvo:.. l<arf 11 ,11 okupa11l11is. 

l 'J4 

Nnraka:,, J1111rns - hurt11,11.111(•s k:iri 110111t•111'.• s pulk111111lw,;, < i\ or• 
(!,11,11m·ijos 1111rys. 1934.\'l.7 ,·o lclL' lll a ri 11i n k1Į pučo dnlyvis, c>k 11 p11r1 
J"S 11wtais - ~t'11cr,tl i11is t arėjas vicla11s fl'ilrnl11111s, f!YVl'll:l u i.s il•11yj1•. 

aujokas, \ :1 tas - burfoazin(·s lrnr iuomC'n(•s pulkininl, a 'l , ok11 pa
,·,jos melais ha11dė a tgaivinti Sa11litĮ s1Į j11n g;i ir jos narius ruo~t1 
kli,·ni prid T.1ryb1Į valdž i ą, dirbo lr itl c ri nėjc žv;ilgybos-diversijos mo 
kyklojC', kuriojl' buvo ruo i;imi šnipai. divcrsa11t11i. lC' ror is tai ht•1 
~i1,kl11ot11 ga11jtĮ organ izatoriai ir siunčiam i į TarybtĮ Liet11 v:J, pa• 
bėgo s11 lt itk-rininkais. gyvena JAV. 

Nykštaitis, Alfonsas -- burž11azi 11ės Li\'luvos polidjos tarnautt1jas . 
t ,\ ' org11ni1..idjos narys, gestapo ni:tent;is, okupacijos 111elais masi nitĮ 
1.udynili vykdytojas Seirijuose, okupantti polici jos tarnautojas , ltil· 
k rinei žva lgyba i pavedus, organizavo buržuazinitJ 11aciona l is!tĮ gink
luotas ga ujas Dzukijoje ko\'ai prieš TarybtĮ valdžiry. 

urkailis, Jonas - stambaus masto buržuaz i nės Lietuvos va ls ty
h111i11 istaigtĮ. fir: ansinitĮ·c'konominitJ organizaci j IĮ vei kėj as , finanstĮ 
111111isk rijos Klaipėdos kra'štui įga l i otini s, Klaipėdos muitinės virši· 
ninkas, prekybos departamento direktorius, užsienio reika l ų ministe
rijos ekonominio departamento direktorius, cukraus bendrovės stci· 
.!ljas ir jos \'adovas. Buvo traukiamas atsakomybėn už valstybinių 
il ~tĮ grobim<J. 1940 m. pabėgo į hillerinę Vokietiją , dabar gyvena 
J.\ \', vienas buržuazinių nac ionalistų organizacij tĮ vadei,·11 užsienyje. 

Norkus, Bronius - buržuazinių naciona listų okupacijos metais 
.~1eiglt1 policijos bataliom1 karininkas, dalyvavęs masiškai žuda nt 
.·mones IX forte, ypatingosios komandos (zonderkomanda ) , važinė· 
; usios po Lie tuvą , masiškai žudyti. žmon itĮ, dalyv is. 

Pajaujis, Juozas - va lsti ečitĮ l iaudininktĮ S<Jjungos CK narys, 
1938-1939 m. kartu su voldemarininkais ir klerikalais organ izavęs 
L ie tuvių aktyvistų sąjungą (2ygininktĮ) Kla ipėdoje, okupacijos me
tais - vadinamosios buržuazini tĮ nac i onalistų vyriausybės ministras, 
g laudžia i bendradarbiavo su voldemarininkais (LNP), 1944 m. orga
nizavo buržuazinius nacionalistus kovai prieš TarybtĮ \' aidžią Lietu
,·oje, gyvena JAV. 

Petrauskas, Cezaris - va l stiečitĮ \iaudininktĮ veikėjas, partijos CK 
sekretorius, buvęs Kauno saviva ldybės tarnautojas. 

Pyragius, Jonas - buržuazinės kariuomenės aviacijos ma joras, 
, ienas GV organizacijos steigėjtĮ ir vadovtĮ, \'OldcmarininktĮ pučų 

buržuazinėje Lietuvoje organizatorius, 1940 m. pabėgo į hitlerinę 
\'old ctijry, geslapo agentas, okupacijos melais - LNP steigėjas, ges
tapo a ts tovas LNP, okupacinės valdžios generalinis tarėjas vidaus 
reika lams, mas i n itĮ žudyni tĮ organizatorius bei vykdytojas, 1945 m. 
lrnrtu su hitlerine žvalgyba organizavo buržuazinius nacionalistus šni· 
p inėti h ill er ininktĮ naudai ir steigti g inkluotas gaujas ko\'ai pr ieš 
Taryb11 va l d ž i ą, pabėgo su hi llerininkais, gyvena Aus trali joje. 
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P l echavičius, Po\'ilas - huržuazinc-s knriuomcnės generolas, žiau
n ai malšino re\'ol iurinį j11clėjim,) 1919 m. Zemait ijojc, Yadovnvo ia
šistiniam pC>r,·C>rsmui 1926 m .. 19-10 m. pahėg-o i _h i t lerinę \'okiclik 
okupacijos metais t:ilkino hitlrrininknms, orga111zarn ir vadovav~, 
policiniams bntalionams, vadinamiems \ .idinc rinkt ine, kuritĮ paskir
tis buvo ko\'a prieš tarybinius p.irtizanus 1r 1,itus pasipriešinimo 
okupantams daly,·ius, gyrcna .JA\'. 

Pleč k a it is, J eronimas - , ienas dešiniųjtĮ Lict11,·os socialdemokra
tu partijos CK naritJ ir buržuazinės Lietu,·os seim11 a tstovas, aršus 
darbininkų klasės Yienybės priešas ir jos člrclyt oj as . 1927 m. rug
sėjo mėn. Plečkaitis ir kiti socialdemokr:ll t! l,ci l iaudininkų \'adeivos 
Tauragėje ir Alytuje organiza,·o a,·an!itiristinius pučus, kurie fafo. 
finės rnldžios burn žiauriai nuslopinti. Ple.:kai tis su grupe pučis!ti 
pabėgo į Lenkij<). kur, pi lsudskininktĮ materialia i remiami ir gink
luojami, jie organizarn ginkluotus tcrunslt,i būrius, siuntė jų da-
1) vius į Lie!U\·~- Plečkaitis ir jo šali11inhai-plečka itin i nkai Lenkijos 
,·a idžios buvo panaudojami prieš Lietu,·0s , y:·iil usybę, kad š i suar
tėtų su Lenkija. Po to, kai Plečkaitį jo •fa! in inkai pa ša lino iš savo 
01ganizacijos kaip buržuazinės Lietu\"()s 2, ·1l:;:ybos agent<), jis stt 
grupe žmonių 1929 m. rugsėjo mėn. nu\'yi.o .i Vokietiją tariamai 
atentato Yykdyti prieš A. \ ·olclemarą. turėjus; i~ užsienio į Lietuvi) 
grįžti. Vokietijoje jis su sarn palydo\'ais bu, o teis iamas už gink
luotą įsi,·eržimą į vokiečių teritoriją. 

Polis ( Pohl),- hitlerinės kariuomenės genc>rolas, okupacijos pra
clžioje Kauno karo komendantas. 

Povi l avičius-,.Vykintas", Stepas - buržuazinis žurnalistas, LNP 
n,dovybės narys, projektuoto LNP spaudol- or~;ino redaktorius. 

Požė l a, Petras - teisininkas, GV ir L\IP narys, masiškai žudė 
žmones ir plėšė- jų turtą. Ll':P vienas vadonJ, 1a11lių gebilskom isaro 
patarėjas. 

Prapuolenis, Leonas - ta riamasis LAF Y ado pava d uoto jas, orga 
ni7avęs vadinamus akt y, is!ti ginkluotus būrius, masiškai žUd žiusius 
tarybinius aktyvistus, gyvena JA\ '. 

Pucevič ius, Izidorius - buržuazinės kariuomenės kapitonas, l. 1P 
ūkio \'adybos darbuotojas. 

Pundzevičiu s, Petras - buržuazinės kariuomenės pulkininkas. 

Puodžius, Stasys - G\' organizacijos narys. hitlerinės žvalgyboc; 
agentas, vienas LAF steigėjų Berlync, iki Tėvynės karo verbavo ir 
siuntė iš Vokietijos i Tarybų Lietuvą šnipus, diversantus. Okupacija •; 
melais L P \'adas, generalinis okup:1cinės ,·aidžios tarėjas ,1rl mi 
nis tracijos kontrolės reikalams, 1943 m. nepasiseku s įsteiuti lietu
\'iško SS lcg-iono, hitlerininkų buvo išt remtas į Stuthofo slovykl;J, 
1-ur mirė 
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Ramančioni s, Jonns - G\/ narys, Sia ulių apygardos teismo sc•1'· 
rdorius. 

Rasėius, - buržuazinės kariuomenės kapitonas, buvrs prezidentu 
adju tantas. GV organizncijos narys. 

Raštikis, Stasys - buržuazinės kariuomenės generolas, kariuo
llll nės vadas, A. Smetonos giminaitis. 194 1 m. pabėgo į \"okie!iją. 
oku pacijos meta is buržuazinit/ naciona listų vadinamosios , ·yriausy
bės krašto apsaugos ministras. siūlė dkupantams organizuoti lietu
viškus karinius da linius, kurie kariautų prieš Tarybinę Armiją, pa 
bėgo su hi tlerininkais, gyvena JAV. 

Reivylis, Vytautas - buržuazinės Lietuvos policijos tarnau tojas. 
~cna~ hitle ri nink tĮ agentas, 1940 m. pabėgo į hitlerinę \·okietiją ir 
ten organizavo bei si untė i Tarybų Lietuvą šnipus, okupacijos me
tilis hi tlerininkLĮ ir buržuazinių naciona listų suorganizuotų policijos 
į~!aigtĮ viršininkas, įsakinėjo policijos įstaigoms persekioti ir žud yti 
t,11 ybinius ak tyvistus. 

Rekė - hitlerininktĮ okupac i nės rnld žios pueigūnas. 

Renigeris, Kęstut is - LN P narys, Kauno miesto pol icijos ,·adas. 
d;ilyva \'O masi"škai žudant žmones ir persekioja nt tarybinį a ktyv,) 

Rentelnas, Adrianas - generalinis hitlerini nktĮ komisaras oku 
puota i Lietuvai. okupacinės va ldžios galva . 

Rimas, Alfonsas - LNP Vi lniaus apygardos vadybos narys, vė 

lia u L P Vilniaus apygardos vadas. 

Ropas, - h it l eri ni n-kų okupncinės valdžios Lietuvoje pareigūnas, 
Lic! 11 vos dvarininkas. 

Rozenbergas, Alfredas - hitlerinio faš izmo „teoretikas". nsisti 
nės teorijos ske lbėjas, okupuotų sričių reichsministras, Taq, tautinio 
tribunolo nuleistas mirti ka ip karo nusikaltėlis. 

Sinkevičius, Aleksandras - akty\'us GV organizacijos narys, da · 
11,·a,·o steigiant LNP, bet i p;i rlijos narius, į tarus neiš tik imybe par
tija i, nebuvo prii mtas. 

Skaisgiris, Juozas - tau tininkas, miškininkas, žemės llkio minisi 
rn:a:, jauna lictuvių vadas. 

Skaržlnskas, Vincas - G\ ' ir LNP aktyvus narys, buržuaz inė jl' 
Lietuvoje buvo .l urda ičitĮ nepilnamečitĮ auklėjimo įstaigos (kalėji 
mo) \'iršininkas. 

Skurauskas, Petras - buržuazinės kariuomen(·s a\'iacijos le ih--
111111tas, GV organizacijos aktyvus narys, 1940 m. pabėgo i hi!lerinr 
Vokiet iją , prieš pat karą hitler i ninktĮ žvalgybos buvo pas itĮs t as į Ta • 
ryb1J 1.iC'!uv,.1 ginkl1101t1 gaujtJ organirnoli . Karui prasidėjus, Butrimo-
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nysc buvo sulaikytas buržuazinių nacion11 l ist1Į ga ujos v:1dri\'os Kaspe
riūno-Kaspcrskio, apiplėštas ir nužudytas. 

Sliesoraitis, Algirdas - vienas G\' stcigt•jt), jo štabo viršininkas. 

Sliesoraitis, Jurgis - senas G\' 1rnrys, L P ūkio v11dybos vir
in inkas. 

St11nevičius, Vytautas - G\' na rys, vienas LNP steigėjų. jos or
~anizacinės vadybos \·iršininkas, gy\'ena JA\'. 

Staškevičius, Antanas - buvrs apshrities \ iršininkas buržuazinėje 
Litturnjc, piliečitĮ apsaugos departamento direktorius. 

Statkus, Vytautas - ekonomistas-finansininkas, Klaipėdoje Lie
turos banko direktorius, o \'ėl i au Lietuvos banko direktorius Kaune, 
aktyrns GV organizacijos narys. 

Steikiinas, Petras - \'ienas G\' org-anizacijos vadovt). 

Stosiiinas, Bronius - buržuazinėje Lielu\'ojc buvęs TrakLĮ, Siau
lių. Panevėžio, Ukmergės, Alytaus il['skricit) \'iršininku, ginklu otų 
buržuaziniLĮ nacionalistų gaujų organiF11orius okup;1cijos ir pokario 
metais kovai prieš TarybtĮ \'aidžią. 

Svilas, Alfonsas- GV ir LNP \ eil,lu.- dalyvis. 

šakenis, I(onsfantinas - taut ininl.n -;. bu\'ęs švietimo min is tras. 

š ileika, Antanas - buržuaz inr s Lietu -. :>s \'idaus reikalti ministe-
rijos pareigūnas. 

š kirpa, Kazys - buržuazinės ka riuomw~s pulkininkas, karo atašė. 
atstovas Berlyne, hitlerinės žva lg-ybos senas agentas, 1940 m. Ber· 
lyne ka rtu su hitlerine žva lgybil įsteigė Lictuvit) aktyvistų fron to 
(LAF) organ izaciją, kuri 1940-19.t l m. siuntė į Tarybų Lietuvą 
šnipus, diversantus. veikusius hitlerininktĮ nauda i. 1941 m. buvo 
sudaręs va dinamąją buržuazinių nacionalist11 vyriausybę, ku ri , karui 
prasidėju s, turėjo vykti su hitlerine :J<ar i11ornene į Kauną, tačiau hit· 
/erininkai š kirpai neleido išvykti iš Berlyno, ir vadinamoji vyriau• 
sybė bu ržuazinių nacionalistų buvo sudaryta ldrk kitos sudėti es. 

ki rpa gy\'ena JAV. ' 

Simkus, Kazys - L P narys. l -jo policinio bata liono, įsteigto 
LNP, \'adas, po licinių ba taliomi štabo vi ršininkas, vykdė masines 
zudynes IX forte, iš jo \'adovaujamo batal iono buvo sudaryta ypa • 
tingoji komanda, kuri važinėjo po respubliką. masiškai žmones žu
d:,- dama. 

Simkus, Valeri jonas - priešgaisrinės apsaugos vi ršini nkas Vil
niuje 1939-1940 m., okupacijos metu Vi lniaus apygardos priešga is• 
rinės ir priešlėktuvinės apsaugos Yiršininkas, klerikalinės Lietuvi LĮ 
fronto organizacijos veikėja s, pabėgo su hitlerininkais, ~yvena J t\ , ·. 
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Sopaga, Pranas - buržuazinės kariuomenės kapitonas, okupaci
JOS metais - 3-jo policinio bataliono vado padėjėja s, Kretingos ap· 
~krities viršininl<as, 1944- 1945 m. verbavo ir siuntė buržuazinius 
nacionalistus į hitlerines žvalgybos-diversijos mokyklas, kur buvo 
ruošiami ir siunčiami i Tarybų Lietuvą šnipai, diversantai. teroristai, 
ginkluottĮ b[1ri1Į ste igėj ai kovai prie'š TarybtĮ valdži ą. 

Spokevičius, Antanas - buržuazinės kariuomenės pulkininkas. 
Plrnpacijos metais organizavo policinius batalionus ir jiems vadovavo. 

Stencelis, Brunas - !aulininkas, buržuazinės Lietuvos vidaus rei
kaiLĮ viceministras, GV štabo viršininkas. dėjęs pastangų perorien· 
!11nti „vilkus" į Smetonos šalininkus. 

Svedas, Stasys - LNP štabo po l itinės-administracinės \'adybos 
, 11 ~ininkas. 

Svilpa-,,Vidirnantas", Antanas - buržuazinės kariuomenės kapi
lL'11as, okupacijos metais l -jo policinio bataliono, masiškai žudžiusio 
'moncs. kuopos vadas, 3-jo policinio bataliono vadas, LNP „Gele-
1inio \'il ko'· organizacinio skyriaus viršininkas. rinkęs kandidatūras 
1 LN P GV apskričių organizac ijtĮ viršininkus, organizarn ginkluotas 
Q.iujas kovai prieš TarybtĮ valdž i ą. 

Tamošaitis Izidorius - kunigas, taut ininkas. 

Taunys, Ignas - senas GV narys, okupacijos metais LNP stei
:,•1as ir partijos vado pavaduotojas, senas gestapo agentas, įgyven 
i,nrs gestapo direktyvas LN partijoje, buvo vadinamosios buržua-
1n i LĮ nacionalist11 vyriausybės ir okupacinės valdžios policijos depar· 

• ,mento direktorius ir dirbo kitose atsakingose okupacinės valdžios 
, 1.ura to pareigose, 1945 m. kartu su hitlerine žvalgyba organizavo 

, >t• rfoaz i ni tĮ nacionalis! LĮ 'šniptJ, teroris!tJ. di\·ersanlLĮ gaujas. 

Tiibelis, Juozas - tautininkų \'ienas \'adtJ. ministras. minist ras 
pi rmininkas burž uazinėje Lietuvoje, ,\ . Smetonos svainis. 

Tu laba, Vladas - kunigas, popiežiaus prelatas, pabėgęs iš Lietu
,is su liitlerininkais, dabar Romoje Š\'. Kazimiero kolegijos direktor ius. 

Unguraitis, J . - tautininkt) į steigtos „OkininktĮ vienybės" orga-
11 irncijos yeikėjas. 

Valiukėnas, Mečys - buržuazinėje Lietuvoje G\', okupacijos me
t;11 , LNP narys, Zcmės banko tarnaulojas. 

Valiulis, Pranas - buržuazinėje Lietuvoje seimo kanceliarij os di
rektorius, okupacijos n1:ct~is -:- teisingumo generalinio tarėjo va dybos 
teism11 departamento direktonus, page l bėjo hitlerininkams ir buržuazi
niams naciona listams maskuoti masines žmoniLĮ žudynes. 

valklin11s, Lco~as ~ b~1rž1'.a z inės kariuomenės pulkini nkas leile 
Il cJ ntas, 19,,0 111 . pabego Į h 1 1lermę Vokietiją. 
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•1· • r 1 '1\ 11,1n ~. 111i,hininh,1,. hll\ 1'l> Taurn,rt•s 111i, \ l IU~IS, , 011,IS ' 1 " 

htĮ url'<la::. 

\, lius-\'ela\'ii:iu~, lg-n.1s <i \ n.ir~s hur \l,lllllt'jl' Lietuvoje, \l,I 

dem,1r;ninhtJ ruosltĮ pučtĮ d.it~, i~. o~up.1djo:; _ ml t.iis. "!~?ns LN P_ s11•1 
g,·jtĮ. l :\'P „Gl'leži1110 , ilho" (h,wt y~11tJ dah1111_1) v1rs1111n l?s, !\a11110 

halėjunn , ir;minl-.as. n1.1,1111ų imly11111 l\ forte vyk~ytoJ_a~. 19.J•I. 
l fl.l5 m. J..nrt11 su l11tk•rim• l\algyh:i org-arn,a,·o hurzuaz11111i 11,h w
n,1h~!tĮ ginl-.luot:is gaujas ho,:ii pm•~ Tar~b1Į ,aldži!J LietuvojP. 

Vimeris, Cmilis - huržuazinrs haruH,mt ni•s teismo generolas. l,.i -
riucmeni·s tei5mo p1rmininka~. pirn1ini11J..:i\'o ft>ismo posėdžia111 , 
1!13.J- 1935 m„ teisiant Klaipėdos hra;to Jll'il')!, litĮ h itlerin inktĮ org-,1 
nizacij11 dalyvius ir J'l ,·adt•iyas Noim:in;) ir 7asą. 

Virbali~. Juozas - huržuaLinėje Lit>tu, nj1• 'i\' narys. okupac1j,,.., 
nu:tais L:'\P \'ilniau:. dp~ garclos , adRs. 

Virbickas. Leonas - huri.uazinėjt• Liet 11, cn,· :\. \ ·otdemaro ad;u
tantas. majoras, sukistas pasik~sinimo pri,·~ .\ Voldemarą metu. 
0J..upac1Jos metais L\JP Siaulių apygudos Y:id.1~. vėliau LNP \'ada~. 
masiniu žudynių organizatorius. 

\'okietaitis, Algirdas - - DiP , adu, ybt>, 11,.i, "· sporto "ado\',J~. 
lf,4-1 m buržuazmių naciunalistii pasiųstas l S, Pdiją ryšitĮ už111C'g1.ti 
su anglų ir amerikiečių Ž\'alg) homis. 

Vokietaitis, Jonas- buržua,inėj, Li, tmojt lįV narys, hit.Jcnni·s 
ohupadJos metais LNP , iena~ steigi,_111 11 H,s propagandos vadybos 
vir~ininkas. oJ..upacinės \ aidžios pirmojo i;en, ralmio tarėjo k11nu·· 
liariJn:; viršininkas. 

Voldemaras, Algirdas - <i\ nar)S \ ien,1, LNP ste i gėjtĮ 

Voldemaras, Augustinas , it:nas taullninJ..11 ,adei vų, fa š is tirii" 

prrHrsmo LiC'tU\oje organizatorius, fa~istinč<. \'yriausybės mi11i~tr.,._ 
pirmininkas 1r kelių m111ish-rij11 nuni,tras. G\' s teig&jas ir jo ,·,1· 
do,as. 

Zauniu~, Do,·as - bur1u;i1111ls Lietuvos užsienio reil<:illJ 1111 
nistras. 

Zakeviėius-2yman{a~, Shs) s liurzuaz1ni11 nllcionalistų vadtr\ a. 
okupaci10s mrfa1, \'aclinamojo \'ilmaus miest,, ir srities piliC'ČilĮ 1<0-
m1felo pirmininkas. kartu sll hitleriniais karo komC'11da11tais pasir,1 
šml•jo įsakymus apie oJ..upacinio režimo į, edim~. ma!>initĮ pcrsl'kioj1 
mų ir iudynių organizatorius Vilniaus kra~te. pabėgo su hillerinin 
kais. po karo tarnavo anglų žvalgyhojl', \ Nb;i,•o hurJ.uazinius nitlio 
n~listus ir juos siuntė į Tar) bų Lietuvą šnipinėti , ginkluot1i :,:a11J'J 
organizuoti, gyvena JA\' Zymanto pavarde. 
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1. , 1·,Jt' l tt•lt1voJ1' < 1V oqc:i11i1nc:ijos no-, 'l , ll\llt l11llll l ' <)l \ Zlčkus, l m l n~ . ohl'ijos tariwulojus, LNP nor~s_. l. -
r ·s okupol'ijos nwt:11~ _P ,v11IJ.{yhn oq~o11i1.1wo hurfo ~111_1 111 ~ ll t~clo· 
1b15 in. lrnrltr. s_u 1,11lll'rtric ,1,1t1dai. d1\'rrsinC'i ir ter0ri~t11w1 H·1k l11i 

l. ltt·· sni11illl' t1 hdlN111111k1.1 
11:i 1s " , . 
raryhtĮ Li1•t11\'0Jl' 

k /\ il'ks'llldr.ts laul1ni11k:1s, huvrs tcising-111110 minisl• 
Zilins a,, " · 

. t·111ti11inh1t11'\ ,·u ldant l.idt1Vf). 
' ,lS, l • 

1 • 1 s geticr:tlinis sekretorius. 1, 11,.,.5 t,111l111in <tĮ s,1iungo , Zukas, • 
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