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narys laisvų ir nepriklausomų tautą bei valstybių tarpe. 
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Lietuvos la ikinosios vyriausybės 1941 m . birželio mėnesio posėdyje. 
Pirmininkau ja prof . Juozas Ambrazevičius, ėjęs ministro pirmininko parei
gas. Kairėje: finansų mini st ras Jonas Matul ionis , informacijos departamento 
direktoriu s Juozas Senkus, žemės ūkio ministras prof. Balys Vitk us , vals ty
bės kontrolės ir prekybo s ministras Pranas Vainauskas, komunalinio ūkio 
mini stras Vytautas Landsbergi s-Žemkalnis , sve ikato s apsaugos ministras 
Ksaveras Venciu s, mai sto tiekimo va ldytojas Vytautas Grudzinskas ; dešinė
je : vidaus reikalų mini st ra s Jona s Šlepetys, kra što apsaugos ministras gen. 
Stasys Raštikis , pramonės ministras Adolfas Damušis , darbo ministras 
Juo zas Pajaujis, susisie kimo ministras Antanas ovick is , LAF igaliotin is 
prie vyriausybės Leonas Prapuolenis , teisingumo ministras Mečislovas Mac
kevičius 
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. 
PRATARME 

Paga l dvicją agrcsoritĮ - Sovict1Į Sąjungos ir nacistinės Vokietijos - susitarimą 

Lietuva, kaip ir jo s kaimynės Latv ija ir Estija , atiteko pirm ajai ir 1940 m. vasarą, 
prid engus tai „liaudie s va lios" skrai ste, buvo okupu ota ir ane ksuota. Did žioji 
lictuviq tautos dalis, kaip ir anksčiau prie š dauge lį šimtmečių, telkėsi į pogrindinę 

kovą prie š okupantą ir rengėsi ginklu otam sukilimui , kad , pasi naudoju s i 
agrcsorią - sovietą ir nacių karu , atkurtą neprikl ausomą Lietuvos valstybę. 

Sukil imui rengtasi itin kruopščia i. Svarbiausia s jo organ izatori us ir vykdytojas 
buvo Lictuvią aktyvistą frontas . Organizuota s Lietu vos pogr indyje ir užsie nyje , 
ji s sujungė beveik visas pogrindi nes lictuvitĮ organizacija s ir aprėpė visą kraštą. 

Miestu ose ir ka imuo se buvo sudary ti pogrind iniai štabai sukilimui organizuoti 
ir vykd yti, jLĮ organizacinė sis tema buvo suman yta tokia, kad, ok upantams 
sunaikin us vieną grand~ kitos galėt lĮ vciktlĮ toliau. Sukilėliai turėjo aiškią savo 
veik los programą ir tam atvejui , jei suki limas laimėtLĮ. Svarbiausia jo je - atkurti 
nepri klausomą demokratinę Lietuvos val stybę, kurioje vyrautlĮ privati nuosavybė 
ir l aisvė, socia lini s tei singumas; į SovicttĮ Sąjungą žiūrėta kaip į okupantą, o 
į nac itĮ Vokietiją - kaip galimą sąjungininką išs ivad uoti , bet tik tiek, kiek ji s 
padės atkur ti nepriklausomybę. Kitaip sa kant , suki limui buvo pasirengta ir 
orga nizaciniu , ir ideolog iniu požiūriu, tik lauk ta pro gos ir signalo jį pradėti. Juo 
buvo karo prad žia tar p SSSR ir Vokie tijo s. Pi rmos iomis karo va landom is 
prasidėjo ir sukilimas, iš pradžiLĮ kilęs vakariniuose Lietuvos rajonuose: sukilėliai 
užimdavo įstaigas, įmones, atk urd avo tokią valdymo struktūrą, kokia ji buvo 
iki sovicttĮ okupac ijos. O birželio 23 d . pa ske lbta, kad atkuriama v isa 
nepriklauso ma Lietuva. Bendru sukilėl itĮ sutarimu bu vo sudary ta Laikinoji 
vyriausybė, kad išrei kštLĮjų ir visLĮ Lietuv os žmonių interesus, apgintų ir įtvirtintų 
nepriklausomą valstybę. Tai atlikus ryžting u ir pasiaukojam u l ietuvitĮ sukilėl i t Į -
partizamĮ žygi u, vokicčią kariuomenė iš t ikro įsiveržė ne į „SSSR teritoriją", 

o į neprik lauso mo s Lietuvos valstybę, kurioje veikė beveik visos va ldymo 
struktūros, buvo savanorių kariuomenė - parti zanai . Vokiečiai to nesitikėjo. Jie 
vylėsi, kad sukilę lietuviai palen gv ins jtĮ žygį per sovietų okupuotą Lietuvą ir 
padės greičiau įveikti raudonarmiečitĮ pasipri ešinimą, bet jokiu būdu nesi tikėjo, 
kad š ie sudary s sav o vyriausybę ir pa ske lbs nepriklausomybę. Tai kirtosi su 
ją, ,,išvaduotojų iš bolševizmo" , propa ga nda , pr ieš taravo siekim ui pri sijung ti 
užkar iautu s kra štus, sudaryt i „v i eningą Vokietiją", kur ioje Balt ijos jūra būtLĮ 
vidaus jūra. 

LIETUVOS LAIK.JNOJI VYRIAUSYBĖ 5 

Sukilimą ir Laikin os ios vyriausybės sudarymą pasmerkė ir Sovietų Sąjunga, 

nes tas žingsn is įrodė pa sa uliui , kad Lietuva buvusi prie va rta įjungta į SSSR 
„tautų šeimą". Tad buvusio ir naujoj o okupanto požiūris į sukil imą ir Laikinąją 
vyriausybę sutapo. 

N uo pirmąjų ok upacijos dicnLĮ vok ieč iai visa ip ėmė varžy ti Laikino sios 
vyriausybės ir jo s pada l initĮ veiklą: jie paskelbė savo įsakymų viršenybę pri eš 
lietuviškuosiu s, uždraudė lietuviam s domėti s žydtĮ reikalais , ginti ju os, - paga l 
i šankstinį savo planą ėmė ma siškai j uos naikinti , o kiek vėl i au įvedė savo, 
vokicčiLĮ, ci vilinę valdžią. Laikinajai vy ri ausybei neliko n ieko kito , kaip po 6 
savaičių sus tabdyti sav o veiklą, tuo pademo nstruojant , kad Lietuva esa n ti 
ok upu ota. Vyriausybė tikėjosi atnaujinti savo veiklą ir atkurt i l ictuvią tau tos 
val stybingumą, kai tam vė l susidarysiančios sąlygos. 

Birželio suki limas, Laikino sios vyriausybės veikla - tai vieni reikšmingiausių 
ir gražiausitĮ lietuvią tauto s istorij os puslapitL jos vieni ngu mo ir drąsos 
pasireiškimas: tūkstančiai nickic no nerag inami kovojo ir žuvo vardan kilniau sio 
tikslo - Laisvės ir valstybės Nepriklausomybės. Sukilimas parodė lietuvių taut os 
didybę ir okupantą - Sovietą Sąjungos ir Vokietijos - moralinę ir fizinę njekšybę; 

įrodė, kad lietuvių tauta yra subrendu si būti lai sva ir nepr iklausoma . Tai, ka d 
naujieji okupantai vokieč iai , vykdyda mi nacių politiką, ėmė naiki nti žyd us , 
neturėjo njeko bendra nei su sukilinm , nei su Laikinąja vyria usybe ; žyda i naikinti 
vis uose vokicčiLĮ užimtu ose krašt uose, nors ten nebūta sukilimų ar sudarytų 
savųjų vyriausybių - lietu viai buvo vien intel iai sukilę ir sudarę vyriausybę. Jei 
to ncbūttĮ buvę, okupantai vis viena būttĮ vykdę žydų genocidą, kai p jį vykdė 
ir visur kitur; lietuviai , KataliktĮ bažnyčia mažai kuo galėjo jiems padėt i, kaip 
prieš metus vykstan t lictuvitĮ trėmimams nepadėjo žydai, rabinai , kaip nepadėjo 
nei popai , nei protestantlĮ dvas ininkai , - Sta linas, Hitl eris ir kiti didicj i tironai 
nepaisydavo nei dvasiškią, nei okupuotLĮ tautų ir jų teisuolitĮ nuomonės. 

Kita ver tus, ir pačioje L ietuvoje dėl ilgu s metus okupantų, ypač sovietų, 

pir štos nuomonės, esą Birželio sukilėliai - tai tik saujelė vokiečią agentų, 
,,buržuazinią nacionalistą", neapkentusią sovietą valdžios , o Laikinoji vyr iausy
bė - vokiečiLĮ statytinė ir pan ., da ug kas irgi nepakankamai vertino ir vertina 
sukilimą ir Laikinos ios vyriausybės sudarymą. Tokią pažiūrą steng ta si įteigti 
sovietmečio mokyklo se. Pavy zdž iui , vadinto sios akademinės „L iet uvos TSR 
istorijos " rv tome ( 1940- 1958 m.) (Y., 1975 m.) skaitom e: ,, ... l 940 m . lapkričio 
17 d . Berlyne buvo sudar yta nacionalistinė organizacija „LietuvitĮ aktyvistą 

frontas " [ ... ). Iš pasilikusiLĮ Lietu voje TarybtĮ va ldžiai pricšišktĮ žmoniąji įsteigė 

vietines LAF organizacija s, pradėjo te lkti vadinamąją penktąją koloną, kuri , 
hitlerinei Vokiet ijai užpuolu s Tarybq Sąjungą, Raudonos ios armijos užnugary je 
turėjo organizuot i maištus, dive rsijas, žudy ti tarybinius pareigūnus, kelti paniką 
tarp vietinią gyvc ntojq [ .. . ]. 
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1 acionalistinė „LictuvitĮ aktyvistų fronto·' vadovybė, bendradarbiaudama su 
hitlcrininkais, dar karo išvakarėse Bcrlyne sudarė savo „vyriausybę", kuri, 
hnlcrinci kariuomenei okupavus Lict11vą, turėjo paimti valdžią[ .. .]. Laikinoji 
„vyriausybė" paskelbė atkurianti buržuazinę santvarką Lietuvoje [ ... ]. Eiti 
senąsias pareigas pakviečiami buvę buržuazinės Lietuvos valdin inkai, nuovadų 
viršininkai ir policininkai [ ... ). ,,Vyriausybė" tuojau ėmėsi likviduoti visus Ta1ybtĮ 
valdžios laimėjimus ... " 

„Akademinėje" istorijoje rašoma, kad ir LAF, ir vyriausybė buvo organizuoti 
Vokietijoje, bet iš tikrlĮjlĮ tai vyko Lietuvoje. Teisinga tik tai, kaip rašoma toliau, 
kad vokiečiai nesiskaitė su lictuvitĮ vyriausybe ir nuo pirmttiit dicnq visą valdžią 

į savo rankas stengėsi paimti iš pradžią kariuomenė, vėliau - gcncralkomisaras, 
civilinė vokiečitĮ valdžia. 

Sovietmečiu nebuvo galima skelbti to, kas bent kiek skyrėsi nuo LKP CK 
po karo patvirtinttĮ nuostatlĮ, pagal kurias vertinti ir Lietuvos istorijos įvykiai, 
proce sai ar atskiros asmenybės; turėjo būti neigiamai vertinama visa, kas ir 
praeityje nebuvo prisidėję prie komunistlĮ partijos, Sovietą Sąjungos stiprinimo ; 
visa verti nta tik iš „klasiniq pozicijų•', pagal paskutinius komunistą partijos 
nutarimus . Tuo tarpu tiek LAF, tiek Laikinosios vyriausybės veikl a buvo 
nukreipta prieš bolševizmą, prieš SSSR įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. 
Už tai ir „moksliniuose" istoriką darbuose , spausdintuose net Lietuvos TSR MA 
darbq A serijoje (jau nekalbant apie populiariąją partinę spaudą), jei ir buvo 
rašoma apie Birželio sukilimą ar Laikinąją vyriausybę, tai tik kaip apie 
,,lietuviškajų buržuazinitĮ nacionalistlĮ antiliaudinį veikimą" ir pan. (Dobrovolskis J. 
Lietuviškąjq buržuazinią nacionalistų antihitlerinis veikimas okupacinia me hitle
rininkq valdžios aparate (1941- 1944 m.) // Lietuvos TSR MA darbą A serija. 
l 962. T. 2. P. l 30- 140; Gaigalaitė A. Buržuazi niai nacio nalistai hitlerinės 

Vokietijos tarnyboje // Ten pat. 1960. T. 2. P. 133- 149. Ir kt.) 
Su panašia terminologija leistos ir knygos, kaip antai 1961 m. autorių grupės 

veikalas „Archyviniai dokumentai apie nacionalistq antil iaudinę veiklą", 1970 111. -

„Nacionalistq talka hitlerininkams" , 1976 111. A. Rakūno knyga „Klasių kova 
Lietuvoje 1940- 1941 meta is" ir t.t. 

Krcmlius, norėdamas sustabdyti SSSR ekonomikos griūtį, buvo pr iverstas 
paskelbti „pertvarką" ir šiek tiek atleisti varž tus demokratijai. Tačiau sovietinė 
sistema ir demokratij a pasirodė nesutaikomi - prasidėjo pačios sovietlĮ sistemos 
griūtis, kartu susidarė sąlygos lietuvią tautos Atgimimui, - siekti atkurti 
nepriklausomą valstybę, įsikurti ir veikti Sąjūdžiui. 

_N_uo_ 1988_ m. pradėta atviriau ir teisingiau kalbėti ir apie Biržel io sukilimą, 
La1k.imuą vynausybę. 1989 m. ,,Atgimimo" laikraščio liepos numeriuose paskelb
tas A. Bubnio straipsnitĮ ciklas apie Birže lio sukilimą „Tikėję Lietuva", toki q 
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straipsnių pasirodė „Kauno aide", ,,Naujajame dieno vidyje" ir kituose laikraščiuo
se. Bet gan neigiamai apie suki limą parašė buvęs disidentas T. Venclova - ,,Klaidų 

sakralizavimas" (,,Lietuvos aidas ", 1993 06 17). 
Labai daug vertingos medžiagos apie Birželio sukilimą ir Laikinąją vyriausybę 

paskelbė A. Martinionis savo redaguojamame „Kardo " žurn ale , taip pat 1995 m . 
išlei stame poro s dalių dokumentą ir sukilimo dalyvių prisiminimų rinkinyje 
,,Sukilimas". 

1996 m. pasirodė ir jauno istoriko Valentino Brandiša usko disertacijos 
pagrindu parengta knyga „Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą ( 1940 06-
1941 09). Knygoje apžvelg iama s lietuvių tautos antisovietinis pasipriešin imas , 
peraugęs į ginkluotą Birželio sukilimą, Laikinosio s vyriausybės susidarymas, nors 
plačiau ir neanalizuota jos veikla. 

1998 m. istorikas A. Bubnys išleido plačios apimties knygą „VokiečitĮ 

okupuota Lietuva ( 1941- 1944)", kurioje pateikta gan išsami okupuotos Lietuvos 
gyvenimo panorama , taip pat yra medžiagos ir apie LAF, sukilimą ir Laikinąją 
vyriausybę. 

Birželio sukilimas, Laikinoji vyriausybė buvo nuolat prisimenami ir lietuvių 
išeivių spaudoje, pinniausia JA Y. Ypač daug rašyta Lietuvių fronto bičiulių to liau 
leidžiamame žurnale „Į Laisvę". Tai K. Ambrozaičio strai psnis „Aukos ir vilties 
dieno s" (1956, Nr. 10), Z. Ivinskio „Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji 
momentai " (l 962, Nr. 29) , A. Damušio „Juoza s Brazaitis lietuviškoje reziste n
cijoje" ( 1975, Nr. 85) ir kt. Nemažai jų paskelbta ir kituose periodini uose 
leidiniuose, kaip antai „Tėvynės sarge " , ,,Aiduose", ,,Litua nus" , ,,Pasaulio 
lietuvyje " ir kt. 

Vienas pirmajų labiau apibendrinantį darbą apie Birželio sukilimą ir Laikinąją 
vyriausybę 1968 m. paskelbė bo stonietis dr. Algirdas Budreckis anglų ka lba -
„Lietuvių tautos sukilima s 1941 m." (,,Lithuanian national revolt 194 1 "); labai 
reikšmingą veikalą 1973 m. Vašingtone išleido buvęs Laikinosios vyriausybės 

vadovas pik. Kazys Škirpa- ,,Sukilimas Lietuvos suverenwnui atstatyti", kuriame 
pateikta ir daug dokumentų. Apie sukilimą Vilniuje 1984 m . Londone išleista 
Y. Rimkaus (A. Gustaitis) knygelė „Lietuvių sukilimas Vilni uje 1941 m. ". 

1994 m. čikagietis, buvęs vienas iš LAF štabo narių Pilypas Narutis išleido 
daugiausia savo pr isiminimais grindžiamą knygą „Tautos sukilimas 1941 m . 
Lietuvos Neprikla usomybei atstatyti", o l 998 m. kitas sukilimo organizatorių 

ir vadoVtĮ, Laikinosio s vyriausybės narys dr. A. Damušis Čikagoje anglų ka lba -
veikalą „Lietuviai prie š sovietų ir nacių agresiją" (Lithuania against Soviet and 
Naz i aggress ion). 

A~i~ sukilimą, Laikin~~ vyriausybę nemažai rašė prof. J. Brazaitis (Amb
razev1č1us), gen. St. Rašt1k1s, M. Mackevičius, J. Matulionis ir kt. 
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Sukilimo ir Laiki nosios vyriausybės veiklo s tyrimo problematika savo 
aktua lumo , kaip minėta, nėra praradu si ir šiandi en. Juo lab iau kad ir šian dien 
dar nėra įteisintas suki limo atminimas , nėra jo tarp minėtintĮ svarbiausiųjtĮ mūstĮ 

tautai ir valstybei dieną, o ir sukilėliai nėra sulyg inami su kitais kovotojais dėl 

Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės ; nėra ir dar vieningos nuomonės tiek dėl 
suki limo, tiek dėl jo s metu suda1ytosios Laikinosios vyriausybės. Kritikuotojai 
dažnai ir argumentu nurodo , kad LAF niekas ncsuteikc;s teisės sudaryt i Lietuvos 
laikinos ios vyriausybės, prisiskirti sau tautos suvereno teisės, kad norėjo paver sti 
Lietuvą Vokietijos satelite ir pan. Tad autorius, ir norėdamas išaiškinti kiek kas 
teis us, užpild yti ankstesniųjtĮ tyrėją darblĮ spragas apie sukilimą ir Laikinąją 
vyria usybe;, 1yžosi pat eikti gcrbiamąjtĮ skaitytoją dėmesiui šią knygą ir atsakyti 
į tokiu s klausimus: 

Kodėl įsikūrė ir kas iš tikro įkūrė Lietuvią aktyvistlĮ frontą (LAF)? 
Kiek LAF buvo masinė organizacija, kiek j is i šreiškė lietuvią tautos siekius? 
Kokios buvo LAF programinės nuostatos? 
Ar Laikinoji vyriausybė buvo kieno nors statytinė, ar didžiosios lietuvių tautos 

dali es atstovė, valios reiškėja? 
Kokia buvo Lietuvos laikinosios vyriausybės valstybinė, socialinė-ekonominė 

politika? 
Koks buvo san tyk is tarp LLV ir vokiečią okupacinės valdžios , kiek LLV 

buvo savarankiška? 
Kiek LLV prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo , lietuviškumo , pr ie Lietuvos 

tautinių mažumų, pi1miau sia žydų, išsaugojim o? 
Kokią įtaką LLV turėjo antinacinio pogrindžio susiformavimui? 
Kodėl LLV neatnaujino savo veiklo s pasit rauku si į Vakarus? Ir pan. 
Rengdamas šią knygą, autorius , be literatūrinių, rėmėsi archyviniai s šaltiniais -

dokumentais , rastais: 

Lietuvos centrinio valstybinio archyvo (LCVA) fonduose - Lietuvos generalinė 
sritis (F. R. - 409), Lietuvos laikinoji vyriausybė (F. R - 496), kituose generalinės 
sritie s fonduose (F. R - 500, F. R - 614, F. R - 617, F. R - 625, F. R -
629 , F. R - 708, F. R - 739, F. R - 756, F. R - 1019 ir kt.) ; 

Lietuvos valstybiniame visuomeninių organizacijų archyve (F. 1771, F. 33 77); 
Lietuvos mokslų akademijos bibliot ekos Rankraščių skyriuje (F. 9, F. 165, 

F. 222 ir kt.); buvusiame KGB , dabar - Lietuvos ypatingajame archyve . Tai 
daugiausia sukilimo dalyvių baudžiamųjų bylų fondai. Daug vertingų dokumentą 
surasta Pasa ulio lietuvių archyve (PLA) Lituani stiko s tyrimo ir studiją centre 
Čikagoje. Tai pirmi ausia LAF, Birže lio sukilimo , Laikino sios vyriausybės 
organizatorių, narių asmeniniai archyvai - Leono Prapuo lenio, Juo zo Brazaičio 
(Ambrazevičiaus), Mečislovo Mackevičiaus, Kazimiero Škirpos, Stasio Raštikio 
ir daugelio kitų. 
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Knygoje autorius stengėsi kiek įmanoma kalbėti pačių dokwnentų kalba , nors 
pateikti ją kop ijas dėl dauge lio blogos kokybės nebuvo techninią galimybių. 
Perspausdinant steng tasi išlaikyti visa, kaip buvo originale , net jei tai neatitiktų 
dabarti niLĮ li etuvių ka lbos rašybos normų. 

Už sudarytas sąlygas susipažinti su JAV archy vuose esanč iais dokum enta is 
apie Birže lio sukilimą ir Laikinąją vyria usybe; autorius nuoširdžia i dėkoja 
Lituanistikos tyrimo ir stud ijų centro Čikagoje vadovui prof. Jonui Račkauskui, 
to Centro darbuotoja i istorikei Skir mant ei Miglinienei ir ka i kuri ems kiti ems 
tautiečiams, bu vusiems sukilimo dalyviams ir vyriausybės nariam s, Lietuvių 
fronto bičiuliams. Šia knyga autoriu s neprete nduoja į ga lutin ius, neklystančius 
Birželio sukilim o ir Laikinos ios vyriausybės vertintojus - naujai rasti dokumentai, 
Jūsų, gerbiamieji skai tytojai, argumentai galėtų padėti atskleisti tai, kas užmiršta, 
drauge įamžinti atminimą žmonių, savo gyvenim u ir kova dėl Tautos, Laisvės, 
Nepriklausomybės to vertų. 

Siųskite: Algimantas Liek is, Gedimino pr. 3, LMA, 2 1 k. 2000 Viln iu s, 
Lietuva. Ačiū . 
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l. VILČIŲ IR AUKŲ 
METAS 

1941 m. birželio 23 d. 1ytą per visą Lietuvą nuvilnijo džiaugsmo žinia: Kauno 
radijas vėl transliavo Tautos himną! 9 val. 28 min. paskelbta s ir Lietuvių 
aktyvistų fronto štabo atsišaukimas: 

Dėmesio! Dėmesio! Kalba Karmas, laisva ir Neprikla11so ma Lietuva ! 
Tautiečiai, Vokiečil1 armija raudonuosi11s grobuonis iš Lietuvos baigia vyti. 

li etuviz1 tauta. išvad1101a i.f j ungo, 1J1ž1asi gyve nti vėl lais va, nepriklau soma . Jau 
sudcuy ta laikinoji vyriausybė ir jau perima valstybės vairą ir įstaigas į savo 
rankas . 

Grobuonys bėgdami plėšia lllrtą, naikin a įmones, ša udo gyve ntoj us . 
Tautiečiai, sa ugoki te vis11ome11ės ir pri va/l( turtą. 

Darbininkai , organizuokit e į111011i11 apsaugą. 

Valstybės tarnaut ojai, sa ugoki te savo įstaigas ir neišd uoki te }11 dokwnenll{ 
bei tur to. 

li elllviai poli ci11i11kai, savo gyve namoje vietoje p erimkit e viešąjį saug11111ą į 

savo ranka s [. . .} ' 

Paske lbti ir Lietuvo s laikinos ios vyriausybės nariai: ministras pim 1ininkas -
pik . Kazys ŠKIRPA , kra što apsaugos mini stras - gen. Stasys RAŠTIKIS , 
užsienio reikalų ministras - Rapolas SK.IPITIS, vidaus reikalų ministras - Vladas 
NASEVlČTTJS, švietimo min istras - prof. Juozas AMBRAZEVIČIUS, žemės 
rikio ministras - prof. Balys VITKUS, finansų ministras - Jonas MATULIONIS , 
pramonės ministras - dr. inž. Adolfas DAMUŠJS , prekybos ministras - Vytautas 
STATKUS, darbo ir socialinės apsa ugos ministras - dr . Ju ozas PAJAUJIS , 
komuna linio ūkio mini stras - inž. arch. Vytautas LANDSBERGIS - ŽEMKAL
NIS , susisiek imo mini stras - Jonas MASILIŪNAS, valstybės kontrolieriu s -
Pranas VAINAUSKAS. 

Po skelbimu: ,,Tegyvuoja Laisva ir Nepriklausoma Lietuva! Viskas Lietuvai!" 
ir parašas: Lietuvių aktyvistų frontas. 

Tą pačią birželio 23 d. Lietuvos laikinosios vyriausybės ministrai paskelbė: 

Ats tatoma laisva Lietuva ! 
Susidariusi La ikinoji vėl 11ar1jai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo 

skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

' Į Laisvę. 1941 m. birželio 24 d. 

LI ETUVOS LAI K INOJI VYRIAUSYBĖ 11 

Prie!/ viso pasa ulio tyrąją sąžinę ja unoji Lietuvo s valstybė entu zias tingai 
pasižada prisidėti p rie Eu rop os organi zavi mo naujais pagrindais . 

Žia ura us bolševiz mo teroro iška nkinta Lietu vi t{ taut a 1yžtasi kurt i savo ateitį 
tautinės vienybės ir soci alinio teisi ng umo p agrindais. 1 

Birželio 24 d. LAF Kaune pradėtame leisti laikraščio „Į Laisvę" pirm ajame 
num eryje išspausdin tame straipsnyje „Priespaudą numetant" įvertinti besibaigią 

sovietinės oku pacij os me tai. Jame rašoma : 

Pagaliau įvyko tai, ko 111es visi lietuviai se niai laukėme ir apie ką se n iai 
svajojo me. Nuo to laiko, kai bolševikai , melagingai primesdami Lie tuvai pasi
rašytos s11tarties tariamą laužymą, užgrobė 111ūs11 tėvynę, per ištis us dvy lika 
mėnesir1 visi pad oresnieji lietuviai nekan tria i laukėme tos valandos, kada mes 
vėl galėsime pasijus ti laisvi ir numesti tą než111011iškąj11ngą. Šimtus ir tiikstančius 
karit( mes svajojo me, kalbėjome ir tikėjome į tokią valandą. Net ir toji lietuvit( 
tautos dalis, k uri dar pra ei It( metl-( vasarą, vos tik „ 11e11ugalimajai armijai " 
įžengus, ši tą iš bolševikt( tikėjosi ir laukė geresnės atei ties, ir tie skaudžiausiai 
apsivylė tais netvarką, chaosą, badą ir skurdą nešančiais „sv ieto lygin tojais". 
Ne tik 111ris z( jaunuomenė, šauli ai, tarna vusieji Li etuvos kariuomenėje karia i, 
sąmoningesnė visuomenės dalis, 

BET IR DARBININKAI , KURIŲ VARDU BOLŠEVIKAI KALBĖJO, 
ĖMĖ" RODYTI DIDELIO NEPASJTENKJNIMO 

esamąja tvarka, tiksliau kalbant, didele net varka visose gyve nimo srityse. Ir jie 
pasij lllo apga111i ir apvilti , nors Jzl vard11 buvo 11uola1 kalbama. Argi galėjo 

pa dorus liewvis darbininkas tikėtis iš komunisll( ko nors ge ro, jei už savo 
mėnesinį uždarbį dažnai jis nebegalėjo nupi rkti nė m etro m edž iagos , jei patys 
reikal ingia us ieji jo pragyveni mui dalykai keturis . penkis, net ka rtais iki de šimties 
kari t( pa brango , jeig11 jo šei mos nariams valandomis ir p11sdieniais reikėdavo 

srovėti prie krau111vir1 eilėse ir pagalia11 nieko negau ti. Tai vis dar išorės gyveni mo 
pusės! 

O KUR TOJI MORALINĖ PRIESPA UDA IR NEŽMONIŠKA VERGIJA, 
KURIOS LIETUVIŲ TAUTA NĖ IŠ TOL O NEPAŽINO 

NĖ RUSŲ CARŲ LAIKAIS , 
nors ja i ir tada Ja u rusai (11110 1864 mett!) nedavė liet uviškom raidėm spausdi nto 
žodžio ir 11ž jo skaitymą g n ido į kalėjimus, siuntė į Sibirą. Bet tai , pasirodo , buvo 
tik menkas šešėlis to, ką mes išgyve nome per metus ir aštuo nias di enas . M es 
matėme gyvais iškentėtais pavyzd::iais, kaip bolševi/.:ų valdymo metu Lietu voje 
::mogus gyveno sunkiausią baud::iavą. Argi buvo kada nors žm ogaus vertė tiek 
pani ekinta ir pa::eminta ? Argi gali ma buv o tikėtis, ka d žm oga 11s pasitikėjimas 
žmogumi bus taip s 11gria11tas? Visa lai , ką mes pir ma kur nugirsda vo me ar ką 
paskai ty da vome laikraščiuose apie rusi[ - bolš ev ik11 valdymą, } t( priemones ir 
metod11s, mažai p aisydavome arba netikėdavome. laiky dami tai perdėjimais arba 

' Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCYA). FR. 496 , Ap. l. B. 2. L. 8. 



12 VILČIŲ IR AUKŲ METAS 

tiesiog prasimanymais . Dabar žinom e, kad tai buvo tiesa. Arg i galėjai, pv z., žmog us 
tikėti, kad ką tik gimę vaikai i.§ lop.foliit, nėščios mot e,ys , 83- 85-ril { 111e111 se neliai 
(tai tikri faktai') ::.iauria11si11 b1idu buvo suimami, s11gl'lidami į gyv ulinius vagonus 
be mais to, g1J'll0 oro ir va11de11s ve::ami iš savo tėvynės. 

NE TJK TURT/Į, TARNYBĄ, BET IR TEISĘ GYVENTI SAVO TĖVYNl:,"JE TIE !KJ 
ŠIOL PASAULIO JSTORI.JO.JE NEGIRDĖTI PRJSPAUD!iJAJ NORĖJO ATIMTI 

TŪKSTANČIAMS lR DEŠIMTIMS TŪKSTANČIŲ LJETUVIŲ. 
.Juk po š ito pirmoj o lietuvi!{ išgab enimo (bir::.elio mėn. l 4- 18 d.) turėjo ei ti antras 
dar baisesni s birželio mėn. gale, kuriam jau illfensyviai m ošia masi ir daro mi 
konkretiis žygiai. O po jo 111rėjo ei ti nep ertraukiama eilė kit11 nauji{ ifrežimų. 

Dabar mes esam e liudininkai, kaip m1'is11 ka11ki11tojai, spa11dėjai ir pave,gėjai, 
k11rii{ visas valdymas buvo ir yra par emtas šlykščiausiu melu ir auk.i:c'iausios 
l'l'išies neteisy be, bėga iš Lietu vos. Rusi( kariuomenės dalys atsi traukia iš Kauno 
[ .. .} Tegyv uoja Nepriklausoma ir laisva Li etuva. 

Birželio 24 d. ,,Į Laisv~" pask elbtas ir pirma sis Kauno karo komendant o 
įsakymas Nr. l . 

Visiems Kauno mies to ir apskr ities gyve ntoj ams įsakau : 

l . Asmenys, turimi ej i gi nklu s, tuojau privalo juos įregistruoti Kauno ko
mendanti'iroje, Gedimino g-vė 34. 

2. Policijos 111t0vad11 viršininkams ir policijos valdininkams tučtuojau grįžti 

į tas pareigas, kuriose jie buvo iki 1940 111. bi1ielio mėn. 15 d. Vykti į policijos 
nu ovadas. 

3. Ša11lii1 bi:irio vadai ir j11 padėjėjai lllojau 01ganizuoja .fouli 11 biirius tose 
pat vietose ir tose pat biistinėse, kuriose jie buvo 1940 111. birželio mėn. 15 d. 
Visi šauliai tuoja u pris ista to savo b1'irh1 vadams ar j11 padėjėjams štabo br'irio 
bi'istinėje. 

4. Valdžios ir privačh( nami( savininkai ir kiemsargiai privalo žh'irėti, kad 
ji( namuo se 11esislapsty t1( įtariami asmenys. Apie tokius asmenis tuojau praneš ti 
policijai . 

5. Visi Kauno mies to ir prie.fgaisri11ės apsau gos pareig1'i11ai privalo tuojau 
grįžti į savo pareigas. 

6. Valdžios ir visuomenės turtą sa ugoti ir nenaikinti. Nusikalt usius perduoti 
poli cijai. 

7. Kauno mies te ir apskrit yse draud žiu vaikščioti ir važinėti nuo 23 iki 5 
val. Draudžiamu laiku vaik.včioti gal ima tik Komendanto leidimu. 

8. Nevykdantieji šio įsakymo baudžiami griežčiausiomis priemonėmis. 

Pulk. BOBELIS, Kauno karo komendantas 
Kaunas, l 94 ! 111. birželio mėn. 24 d. 

Tame pačiame laikraščio nume1yje Laikinosios vyriausybės buvo nurod yta, 
kad šau liai ir partizana i stebėtų, kad ginklai būtų naudoj am i tik iški lus 
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būtiniausiam reikalu i, kad „Gr iežtai draudž iama patiems vykdyt i teismą. Visi 
ga iva lai, nusikalt~ l ietuvių taut ai, susilauks savo teismo sprendinių." 

O kitos, birže lio mėn . 25 d. ,,Į Laisvę" išspausdintas „Nepriklausomos 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės žod is į tautą": 

Liet1111iai tautie ,'iai ! 
Nepriklausomos Lietuvos valstybė jau atstatyta. VokieČit( galingoji kariuo

menė baigia valyti Lietu vos teritoriją 11110 „nenugali mos" raudonosios armijos . 
Raudonoji armija išbėgdama išsivežė ir sa vo sukurt os vadi namo sios tarybinės 

Lietuvos valdovus. Raudonosios Lietuv os is torija baigta. ir jos puslapį užverčiam. 

Užverčiam kaip klaik11 košmarišką sapną, nes tie vieni metai ir aš tuonio s dienos 
suspėjo sugriauti ar apgriauti tai, kas geriausio mi'is11 darbo ž111011 i1( buv o sukurta 
per dvidešimt mell(. Suardė m1'iS1( i'ikininko buitį, sugriovė mi'iSI( darbininkui bei 
tarnau toj ui pusiausvyrą tarp pajami( ir išlaid11. Išgrobė, išvežė į111011il1 įrengimus 
ar sunaikino įmones, su tokiu vargu darb o ž111011il1 kur tas. Išvežė ar sukimšo į 

kalėjimus keliasdešimt 11'ikstančit1 ,mist( tauto s s1'imc. O likusius vertė aklais savo 
rus iškojo imperializmo ir bolševik izm o šovi11iz1110 įrankiais. 

Paskutinėmis dieno111is atstatytos nepriklausomybės faktą teko dar apmokėti 
labai gausiomis mfisų 11ekalt11 civilit1 gyventoji( ir m11s1( partizanų kraujo ir 
gyvybės aukomis . 

Sia11dien sykiu su visa tauta mes lenkiam galvas prieš šiuos didvyrius, 
ka nkinam us, nukankintus ar herojiškai kritusius kovoje. Tėvynės vardu lenkiamės 
pri eš jt( tą didžicų'ą auką - auką dėl tėvynės. 

Su meile minim herojiškas pastangas ir 11( liet11vir1, kurie, susispietę į 

ak1yvist11 Frontą, ruošė 11eprikla11somos Lietuv os atstatymą. 

Su ypatingu dėkingumu vertiname vokiečil( nes ulaikomos kariuomenės žygį 

į Ry tus. Jis padėjo m11s1c wutai iiisivadu oti iš sa disti škos fizinės ir moralinės 
vergijos. Jis įgalino mus paskelbti 11epriklauso111ą Lietuvos valstybę. Jis sustiprino 
mumyse pasitikėjimą, kad ir mažos tautos 11e::.1'ista, nors laikinai ir b11ll( paglemž
tos. Jis leido mums įsijungti vėl į Vakan( kul ll1ros pasaulį. 

Šitas vokiečil1 tawos vado Adolfo Hitlerio sumany tas, naciona lsocia lizm o 
įkvėptas, narsiosios armijos vykdo mas ::.ygis yra milžiniškos reik.vmės naikinant 
barbariškąjį. w11ik11lt1'iri11į, anti=lnonišką antph'idį, kuris y ra paskandinęs skur de 
apie 200 111ilijo1111 ž111011ir(. ,vtums. kurie visą laiką buvome rib ose tarp tą dvieji( 
pasauli11, kuri e me111s s11 vir.v11111 buvom bol_-;evizmo niokojami, ši pasaulio ma sto 
Hitlerio misija ir jos reikšmė gali b1'iti labai gerai suprantama, teig iamai 
vertinama ir nuoširdžiai remiama. Tai gali b1'iti vienas iš pagri11d11, kuris net 
vienas š iuo metu duoda bendrą bazę artimi ems wrpusavio be ndra vimo sa11ry
kia111s tarp Didžiosios Vokietijos ir 11eprikla11so111os Lietuvos . To bendradarbiavimo 
konkrečioms formoms iš,yškėjus, bus suda,y ta nuolatinė Lietuvos vyria11Jybė ir 
prasidės naujai kuriamas atgimus ios valstybės darbas. Tai nebuvo toks darbas , 
kaip 1111'is 1c vis11 blogo at111i11i1110 režim e pri eš 1940 111. birželio 15 d .. negarbingai 
pasibaigę.1· valsrybės sulikvidavimu. Neb us ir toks, kaip twybinėje Lietuvoje prieš 
1941 111. birželio 2 3 d. raudonojo re::.imo metu. 
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Naujos epochos, naujas gyve nimas, nauj a kiityb a. Valstybės pa s tangos bus 
sutelktos pakelti ne vienos grupės ar part ijos, ne vieno žmogaus, be t 111 vis 11 
Lietuvos žmonil1, kuriems n11ošird=iai riipi lie t11vil1 rauta. Šie sunktis metai ir 
paskutinės dienos parodė, kas yra tautai ištikimi, kuo tauta g ali atsiremt i vargo 
dienomis. Tai lie111viai rikininkai, darbininkai, inteligentinis jm mim as. Kelti jtĮ 

materialinę ir dvasinę gerovę, kelti gerovę visos šitos tautos daug umos, įtraukti 

j uos i valstybės valdymą pagerbiant kiekv ieno savarankišką iniciatyvą, - tai 
reWda tiesti lalllos gyvenimui tikruosius pagr indus. 

Ir net /a1p11sav io k/asil1 kova 11111111s reikalinga. Nereik 11111111s kovos tarp 
darbininko ir 1ikininko, nes abudu y ra tokie pat darbininkai. Mes p er maža esame 
rauta, kad galėtume vieni kirus tarpusavio kovoj naikinti . Tegul tokią prabangą 

ir išsigimimą leidžia sau šimramilijoninės valstybės, o 11111111s brangus kiekvienas 
doras lietuvis be luomo ir paži1in1 skirtumo. Ir dėl to vienas 1111'Js11 kelias - vis11 
darbas, vis11 sutartinis darbas. 

Darbas ne wm , kad darbininką eksplo atuo111 kap ita/ista.1· ar valstybė. 

Pastaroji, kaip patyrėme iš žiaurios praeities, darbininkui ga li btili toks pal 
ifoa udo1ojas, kaip ir p rivarinis kapilali sws, - j i ne lik šykš tuoliškai išn aud oja 
=mog11, bel 1110 pačiu 111e111 griauna visą gyvenimą. 

Darbas Iam, kad pagerėlų gyvenimas vis11 l!{, kurie dirba ūkyje ar fabrik e, 
ar kontoroje, ar mokslo meno srityje . Darbas 1am, kad pat s dirballlysi s žmogus 
ir valstybės piliečil1 visuma p ajusit(, kad gyve nimas gerėja, o j ei negerėja, lai 
kad ma1y l!1, jog visą naštą kelia vienodai bendroje neprikl ausomoj e valstybėje 

ir plan inga i veržiasi į geresnes dienas. 
Ir tikrai - bllkime pasi111ošę dar visko pak elti. Apiplėšti likome - ir 1ikininkas, 

ir darbininkas, ir 1amau1ojas. Karo našta visą pasaulį vis sunkiau slegia. Tačiau 
lopome laisvi. Ta viena mintis padės pak elti - turi podėli - visus neprit eklius. 
Ji turi paska1in1i kiekvieną lie111vį, 111ylin1į savo kraš1ą, imtis kasdi e11i11 pareigtĮ 
su tokiu pa si1J1ži111u, su tokiu nesireklamuojamu atsidėjimu, su kokiu narsioji 
Vokietijos armija vykdo nacio11alsocializ1110 misiją Ry tuose, su kokiu šiomis 
dienomis 1111is11 didvy riai ėjo mirti dėl tėvynės. Gy venti dėl tėvynės yra taip pat 
heroizmas, kaip ir mirti dėl jo s. 

Laikinoji Vyriausybė nieko nežada. Ji jaučia, kad ir be fll pažadų tauta jo s 
siekimus supranta ir pritaria . Tte gi siekima i y ra ne Laikin osios Vyriausybės 

suda,y ti, o tik jos p aimami iš vis11 trij11 mil ijo1111 šird=ill ir.Jos formuojami - norime 
b1iti nepriklausomi, pasi1yžę aukotis ir viską atiduoti Lietuvai . 

Eina parašai. 

Žinia apie nepriklausomybės paskelbimą ir savo vyriausybės sudarymą 
visame krašte sukėlė džiaugsmą ir entuziazmą, tad paties karo pradžia lyg ir 
tapo vilties išsivaduoti pradžia. Nors tam rengtasi vos ne nuo pinnųjų sovietinės 
okupacijos dieną 

LIETU VOS LAIKI NOJI VYRJAU SYB E 15 

Spcktaklyj e - visa Lietuva Sovietų Sąjunga, susitarusi su Vokietija, 
1940 m. vasarą okupavo ir an eksavo 

Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes.Okupantai , iš pradžių nenorėdami nuteikti prieš 
save žmonių, į savo sudaromo s valdžios pos tus paskyrė daugiau ar maž iau 
žinomus asmenis: kairuolį Justą PalcckL buvusį valstiečių liaudininkų partijos 
veikėją, žurnalistą (žurnalo ,,Naujas žodis" redaktorių); Vincą Krėvę-Mickevičių, 
buvusį vieną iš tautininką šul ų, VDU Humanitarinią mokslą fakulteto profesorių, 
populian.r Lietuvoje rašytoją; gcn. Vincą Vitkauską, karį savanorL kariuomenės 
vadą; Ernestą Galvanauską, a1timą valstiečiams liaudininkam s, buvusį ministrą 
pi1rnininką - finansų nunistn.1; Povilą Pakark1L irgi buvusį veiklų tautininką, vėliau 
voldcmarininką, teisininką, istoriką; Antaną Venclovą, rašytoją, poetą. Iš jų kaip 
idėjinis bolševikas išsiskyrė Meč i slovas Ged vilas, 10 kartų areštuota s už 
komunisti~Q veiklą, ir kiti. 

Daugelio nuomone, toks žinomų asmenų paskyrimas į sovietų valdžią, ypač 
tiems, kurie než inojo, kaip tai buvo daro ma, sukėlė abejonią ir dė l pačios 
okupacijos. Anot p rof. M.Rėmcrio, ir Lia udies vyriausybė buvo sov iet11 ekspo
z itiira, j ie palys buvo marionetės sovie lll rankose . Tačiau jie p atys iš kano to gerai 
nesup rato. Naiviai pasitikėdami sovietais , jie manė galėsią Li etuvos vals1ybę [ .. .] 
išlaikyti, pas ukant jos plėwjimosi liniją demo'(ratijos ir liau d iškum o kryp timi [ .. .j. 
Sov ie111 s iekimam s p akenkti jie negalėjo [ .. .}. 

,,Liaudies vyriausybę" tada pripažino beveik visos politinės Lietu vos jėgos. 
Ir pati ji , atrodo , buvo patikėjusi savo teisėtumu. Pavyzdžiui , V.Krėvė -
Mickevičius rašė Lietuvo s pasiuntinybei į Šveicariją: 

... Lietuva priėmė sov iet11 pa si iily mus savo pačios apsauga i. Bu vus i vyriau 
Jybė nesugebėjo loja liai vykdyt i sutarties su sov ietais. Naujoji vyriausybė bus 
lojali wrptallliniam s paža dams, karlll saugos Li etuvos nepriklausomybę [ .. .}. 
Sov ietai nesikėsina nei i Lietu vos nepriklausomybę, ne i į vidau s strukttirą. Ji e 
skn11~ulingai korektiški , ir santykiai su sov iet11 kariuom ene kuo drau g iškia us i 
[ .. .j." 

Bet po keleto dieną V.Krėvės vadovaujama Ministn.Į taryba jau begalėjo 
svarstyti tik menkavertės svarb os klausimus, o visus sprendimus priimdavo 
V.Dekano zovas, padedama s A. Snicčkaus ir kiti.Į nepriklau som os Lietu vos 
priešų. 

Beveik visiems vadovams buvo paskirti iš Ma skvos atsiųsti pavaduotojai , 
turėjQ sprendžiamą žodį, dažniausia i rnsai ir žydai, pmtiniai. Kartu su „spec ia
listais" iš didžiosios šalies prasidėjo ir rusinimas. Buvo pakei sti dau gelio gatvitĮ 

pavadinimai . Vilniuj e Gedimino gatvė pavadinta Lenino , J.Basanavičiaus -
Stalino, Žygima nto - Molotovo ir t.t. Bolševikų vadlĮ vardai s pavadinto s ir 

1 Rėmeris M. Lietuvos sovietizacija l 940- 1941. V. l 989. P. 35. 
2 LCVA. F. 383. Ap. 10. 8 . 100 . L. 4 . 
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įmonės, įstaigos. Tačiau archyvuose nepasisekė rasti dokument o, kuri s pat v ir
tinti.!, jo g marionetinė sovietinės Lietuvos valdžia būtq paprieš taravusi rnsin.imui, 
nepr iklausomos Lietuvos sunaik inimui , kad btittĮ priėmusi nors vieną įstatymą. 

bent šiek tiek pristabdantį krašto naikinimą. Anaiptol , dauge liu atvcjlĮ steng tasi 
netgi pra lenkti Krcmliaus valdovus. Tai būdinga ir antros ios sovict1Į okupa cijos 
metams. 

Okupantai , norėdami pasa uliui įrodyti, kad Lictt1va sav o no ru įsijungia į 

SSSR sudėtį, liepos 14 d. surengė rinkimq i tariamąjį Liaudi es seimą spektaklį, 

kuris, ,,tenkindamas" liaudies valią, nusprendė paversti Lietuvą sovietine ir įjw1gti 
ją į SSSR „šeimą", vadovaujamą vi slĮ „tauttĮ tėvo ir mokytojo draug o 
J.Y.Stalino". 

RinkimtĮ į seimą ir jo darbo dienomi s į bolševiklĮ rankas perim amoje 
spaudoje rašyta, per radiją transliuota apie tvyrantį nepaprastą džiaugsmą ir laimę_ 

dė l Lietuvos taps mo sov ietine respublika. Liepo s 16 d. ,,Darbo Lie tuvos" 
numer yje skai tome, kad daug kur ba l savę_ net po 138% vistĮ turinčitĮ teisę_ 

balsuoti , nors daugelis šaltinilĮ patvirtina , jog rink imuose į Liaudie s seimą 

dalyvavę_ tik penktad alis balsuotojtĮ. Ir tie buvę_ varu atvary ti . Ap ie okupantlĮ 
organizuotą rinkimlĮ spektaklį vėl iau, jau vokicčitĮ okupacijo s metai s, 1942 m . 
rugsėjo l d. pogrindiniam e „Į Laisvą'' num e1yje taip prisiminė buvęs Liaudies 
seimo narys, ŠiaulitĮ apyga rdos rinkimlĮ komisijos pinnini.n kas Pranas Mickus: 

... Ar aš suti nku ar nes11tinku biiti Liaudies seimo nariu , niekas ir ni ekada 
manęs 11eklausė. Ap ie tai, kad es11 ka11didaws į Liaudi es seimą, aš sužinojau tik 
tada, kai buvo viešai paskelbtas ši tz( ka11didal1( sąrašas ir kai prasidėjo ri11kiminė 
agita cija [ . .}. Besiaiški11a111 suž i11ojau, kad taip pat be ma110 su tikim o es u 
paskirtas Šimiliz( apygardos rinkiminės komisijos pirmininku [. . .}. 

Ri11ki11111 agitacija prasidėjo 1940 111. liepos 6 d., t. y. tą pa6ą dieną, kai 
buvo paskelbtas Seimo rinki11111 įsta1y111as. Visa Lielllvos 1eritorija pada ly ta į 

ašwonias rinkimz( apygardas . Kiekvie noje apygar doje buvo išdalytas tik vienas 
kandidatz( sąrašas. O sąra.i:e kandid all( buvo tik tiek, kiek i.i: tos apy ga rdos reikėjo 
išrinkli Seimo 11ari11. Ka11dida111 sąrašus i§ 1ikro s11dari11ėjo Sovie ll( Scų·1111gos 

atstovybė Kaune ir Lie 111vos ko1111111is111 panija , o oficialiai juos savo vardu skelbė 
kažin kokia „Lie tuvos darb o sąjunga". Vėliau paai.i:kėjo, kad „Li etu vos dar bo 
sąju11gos ·· vardu buvo prisidengu s i Lietuvos kom1111iSll{ partija, nes ji, Li etuv oje 
savo kokybe ir kie/..ybe biidama visiška i s ilpna, tomis dieno mis viefoi savo vardu 
dar nedrįso monopolizuoti Liaudies sei mo rinkimt( [. . .]. 

Rinki11111 agita cijos metu visame kraš 1e siautėjo ko1111111ist11 partijos suda,ytos 
agitacinės brigados [. . .]. Žmones ,. linksmi no" visokiomis dainuškomi s, ruošė 
šokius , 11evyk 11sius ko ncertus. L ietuvos gyven tojai į visa tai žiiirėjo ab ejingai ir 
su bai me, nes jautė ant ją galvos kasdien telkiantis vis tamses nius ir audri n 
gesnius debes is. 

Tuo pa t me/11 kraš te buvo varoma ne tik Liaudi es se imo rinkim11 agiw cija . 
Patrio1i!ikai nusit eikusi Lietuvos visuomenė visame krašte organizavosi, kad bent 

SPEKTAKL YJE - V ISA LIET UVA 17 

moraliai pasipriešintz( se imo rinkim11 smurtui ir apgaul ei. Kra š te ga us iai skli do 
a11Libol.fovikinė li tem tiira , skatinusi gyve ntojus neiti balsuoti ir nebijo ti 11:: tai 
ga!i, m( vcile.rni z( sank cij r( iii ku m1111i.1·/1(. Tokia kasdi en vis nauja li tera tiira buvo 
ga minama ir platinama kai mu ose ir miestuose . Štai keli atsi.fouk imai, atvaizduoją 
Liaudi es se imo rinkilllt( i§vakarėse vyravu sios tikrosios Lietuvo s visuomenės 
11uotaikas. Li etuvos gy nimo rinktinės 1940 111. liepos 8 d. atsiša ukima s skamb a 
taip : .. Pav erg tos Tėvynės siinau! .~iandi en Tau iš11111!iė valanda pa si rody ti , kad 
esi liet uv is. Tikra s lie tu vis sutiks ger iau 111irti, neg u ties ranką bal s uoti už Li etuv os 
i!idavikus . Neiki rinki11111 salę, nes ten pri evarta turėsi išduo ti savo brolius, laisvę 

ir tikybą. t,alin Lietuvos išdavikai! Jums Tėvynė - 1\1/askva! .. 
[. . .} A tvirai pa s iprie š inti 1110 me/ll buvo neg alima , nes Li elllvoje vis ur 

.~vaistėsi gausas Sovi ell( Sąjungos kariuomenės b11riai. Be LO, jau plačiai vy kdyti 
.fizinis ir moralini s teroras [. . .]. Į privačius butus ir 11kinink1c so dyb as nu olat 
lankėsi jaunuoliai , daugiau sia žydi( tautybės, kuri e gyve ntojus ragin o eiti 
balsuoti . Tokius raginimus dažniausiai palydėda vo grasinima is: ,.J e igu Tamsta 
nebals uosi, b11si lia ud ies pri ešas ". [. .. } 

Esant kra.;1e įkaitintai atmo sfe rai, 1940 m. liepos 14 d. prasidėjo Liaudi es 
se imo rinkimai. Nors visur siautė fizinis ir moralin is teroras , ba ls uoti ėjo neda ug 
gyve 111ojt(. Prid rinkimu s neb uvo sudw y ti lllrinčizųz( teisę balsuoti sąrašai. Be 
to, Vyriausioji Lia udies se imo rinkimt( komisija buvo i.i:leidusi tokias rin kimz.( 
taisy kles, pa gal kurias kiekvi enas galėjo balsuoti tiek kart 11,, ki ek jam patiks [. . .}. 
Šis balsavi m o b11das teikė galimybiz ( komunistams ir =.ydams be i rusams balsuoti 
daugelį ka rti.( ir 1110 b11du gerokai padid int i balsavusizųz( skaičiz(. Tai buvo pirm oj i 
priemonė kla s toti Liaudi es seimo rink i1111( duom enis [. . .}. Lielllvoj e balsavusizųų 
skaičius nepr ašoko 30- 50 % vis11 t11rinčitų1( aktyvią r inki mt( teisę. 

Pas iba igus Liaudies se imo ri11ki111ams, lllČlllojau „s tachan ov išku tempu ·· 
pradėti skaičiuoti balsai. Rinkimz( komisijos bals zc skaičiuoti buvo pakviesli 
pašalini a i asmenys [. . .]. Urnos e rasw nepaprastai da ug laikraščiz( iška rpi{ ir 
prieš ko mun istus nukreipti( šiikiz( [. . .j. Rinkimzc ko misij z( nariai tokius negalio
jančius balsus lllojau ėmė naik inti, o jz( viet oj dėti galiojančias korteles. Šitas 
Liaudies seimo ri11kinuc duom elll( klastojima s buvo masini s. Taip pat rinkim i( 
komisij os , pamačiusios. kiek mažai gyv entoj 11 daly vav o rinkim uose, ėmė iš turimų 
atsargi ( balsavimo korteles ir jas kišo i vokus , wip klastojimo keliu didindamos 
Liaudi es seimo rink imuose dalyva11jc111či1( Lielllvos gyventoji( skaičiz(. Tą rinkim1( 
d11omenl( klastojimą atlikda vo viešai. Komi sijz( na riai dėl to nesij lllo nepat ogiai , 
o patikim uos e b11rel i11ose buvo netgi did::iuojamasi kelis karllls padidinus 
„ balsav11sitų1c" skaiči1 (. Ko111isi.J1c nariai ri11ki1111( duom enis taip mas iška i klas tojo 
dėl to, kad ko111unisl1( pa rt ija buvo įsakiusi =.111b11/ gawi šimtaprocentinį Lietu vos 
gyve ntoj i( pasisakymą 11=. .. Liew vos darbo Sllj·1111gos" kandidatus [. . .}. 

Taig i Liaudi es sei mo rinkill ll( duomenys buvo klas tojami ke liais bi,dai s: 
l) neb uvo su da, y/ 1( turinčil( aktyvią rink iml( teisę gyve11toj 1( sąraši1,, o wi sudarė 

sąlygas norinti ems balsuoti p o kelis ar keliolika kart11,,· 2) rinkimz{ komisijos 
pa !ialiniams asmenims leis ta /a,1/..ytis į balsuoti 11e1zorinči1( gyve nt oji ( b11t11s ir iš 

ls.b ipe dos miesto savivaldybės 
V IEŠOJ\ BIB LI OTE KA 

l aunimo skyriu s 
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SLAP T JEJJ PROTOKOL.l\l 

SSSR įvykdyta Lietuvos okup acija 1940 m. bi rželio mėnesį -
okupantų kariuomenės ve ržimosi i Lietuvą kryptys 
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ten grį::usiems asmenims mesti į urnas atsin eš llls vokus , į kuriuos tie pa tys 
pašal iniai asmenys savavališkai priki.frlavo reikiamą bals 11 skaičil1: 3) pačios 
rinkim11 komisijos, skaičiuodamos balsus ir pamačiusios, kad didelė vok11 dal is 
yra s11 kom1111istams nepala nkiais š iikiais ir laikraiičil{ išk(llpo111is, tuos sugadin tus 
bals 11s išmetė ir į j11 vietas iš t11rim11 atsarg11 pridėjo galiojanči11 balsavimo 
kortelilt: 4) tose rinki11111 apylinkėse, kuri ose balsavusi11 gyv enh~j11 skaičius huvo 
labai 111a::as. rinki11111 ko111isij1[ nariai į urna s patys dėda ,•o tiek galiojan6 11 bals i(, 
kiek norėdavo. 

Štai iš kur atsirado tas ko111unist11 oficialilci11 as111em1 irj 11propagandos teig imas, 
kad Liaudies sei1110 rink imuose dalyw1vo 95.51% 111rinčil1 rinki1m1 teisę Lie tuvos 
gyventoją[. . .}. 

O i.i: tikro per Liaudies se imo rinkimus galiojm1či1 1 balsav imo ko rteli11 buvo 
pad uota ne daugia 11 kaip /6-18 %. 

Kadang i Liaudies seimo rink imai vyko ralinu otai klastojant žmonitĮ tei ses, 
be to, dar vieša i naudoja nt smurtą ir terorą, tai sava ime aišku, kad š iuo keliu 
ir šitokiomis priemonėmis išrinkt as L iaud ies se imas nea titiko kraš te vyravusi tĮ 

gyvcntojtĮ nuotaiktĮ. Tas seimas jokiu būdu nega l~jo išreikšti ir neišreiškė lietl1vitĮ 

tautos valios, nes tikroji tautos valia buvo pamint a čckisto naga ikos ir komunisttĮ 
teroro sąlygomis . Liaudies seimo rinkim ai laikytini rinkimtĮ profan ac ija. Šitoki a is 
klastos ir smtu1o metodais išrinktas Liaudies seimas buvo tik pak lusnus Ma skvo s 
įrankis. 

Melu, smurtu „išri1lk'<" iš sau palanki tĮ ir paklusnitĮ vadinamąjį Liaudie s 
seimą, okupantai ir jtĮ ta lkin inkai dar drąsiau ir ryž tingi au ėmėsi įgyvendinti 
Lietuvos aneksij os planus. Prisidengu s „liaudi es vali os" re ikalavimo skrai ste 
masiškai buvo paša linti visi tie, kmie galėjo pasakyti tiesos žodį. Juos suimdavo , 
ištremdavo, sw1aikindavo, nuolat organizuojamuos e mitinguo se ir susirinkimuo se 
būdavo skaitomos rezo liucijos, esą kraštą greičiau reikia „išvalyti" nuo „bw-žują", 

įvesti „Stalino konstituciją", Lietuvą įjungti į SoviehĮ Sąjungą ir pa n . 
Liepos 21 d. pagal Maskvoje patvirtintą scenarijtĮ organizuota s tariamai nuo 

liaudies išrinktojo seimo posėdis. Api e jį buvęs Kaun o radijo darbuo tojas 
Y.Želvys savo pri siminimuo se rašo: 1 

Liepos 20 d. Liaud ies sei mo sus irink imo išvakarėse „ Lie1uvos ž i11il1" veda 
masis baigiamas š iikiu: ., Tegyvuoja socialistinė sov ieti( Lietu va. •· Laikra š tyje 
ištisai spausdinama Sov iell( Sąjungos konstituc ija. 

Kom11nist11 par tija Radi ofon ui pr aneša, kad L. se imo a tidaromoj o posėdžio 

radijo transliacija nepagei daujama . Rad iofo nas savo klau sy tojus informuoja : 
..... dėl tec/111išk1t kliiičil1 pramat ytoj i L. Seimo posėdžio trans liacij a neįvyks . .. " 

Kla 11sytojai Radiofo nui rašo, kad raudonarmiečiai visoje Lie tu voj e ardo pilia
kalnius. grobia dvarą t11r/11s, naiki na dokumentus, bi bliotekas, deg ina kryž ius ir 
riipintojėlius [. . .}. 

1 Amerikos l ietuvi ų kultūros archyvas (ALKA, Putnam) F. VLIK'as. 
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Visoje Lielllvoje ko mu nista i ir raudonarmiečiai pa sk 11ho 111is orga n izuoja 
sus irinki mus. J uose p erskaito mos kompartijo s rezoliu cijos . kad gyventojai reika
lauja įsijwzgti į SSSR ir įgyvendinti Stali no konstituciją. ,, Vienbal s iai ·· priimtos 
rezo liu cijos s lwhia i p ersi 1u1c'ia111os ko111partij os ce ntrui ir Mi11is terii( ta ,ybai . 

l' er radiją kalbantieji komunistai užbai g ia: .. Dėkimės p rie galingosios 
soc ializmu sąjungos" . ., Suri!ikime savo likimą su Soviell( Sąjunga ", ,, Liaudi es 
se imas privalo i.fgirs ti liaudi es trošk imu s" ... 

Vėlai vaka re į Ka un o vasa ro s pata lpas (mi es to sode) atv arom a raud onar
micčitĮ kuopa. Prie Valstybės teatro ir jo viduje išstatomos enkavcdistų ir lietuvių 
saugumicčitĮ sargybos. 

L iep os 2 1 d. 9 va l. Valstybės tea tras prae ivia m s uždarom as . V isu r 
sustipr intos sck l iq-sl apuktĮ sargybos. 

9 va l. 30 mi n. L. sei mo na riai nuvyko page rb ti Po žc los , Gr e i fcnbe rge rio , 
Čarno, G iedr io ka po . Čia kabo ket ur ios raudo nos vėliavos. 

K .Grosman-Did žiul is pasa ko kalbą: 
Šia ndie n mes, Liaudi es se imo ats tovai . turėsime išspręsti Li etu vos liaudžiai 

istorinės reikšmės kla us imus , t.y. konkrečiai 1111/arti panaikinti kapitalistinę 

santvarką Lietuvoje ir įgyvendinti socializmą, s ukurti sovietą valdžią ir p risi
ju ngli p rie didž iosios so viell( sąjungos šeimos . Už tai kovojo keturi žuvusieji 
draugai .. . 

Orke stras groja maršą. Vainikus padeda Liaud ies seimo atstov ai, ko mpa rtij os 
centro komit etas, Darbo rūmai, Lietuvos rašytojų dra ug ija, darbininktĮ orga ni 
zac ijos. 

11 va l. N KV D majora s p rade da vest i iš Vasa ro s teat ro į Va lstybės teatro 
sceną automa tais gink luotus raudona1111iečių būrei ius. Raudonai111iečiai slepi asi 
už girl iandtĮ, užuo laidtt, sukrauttĮ dckoracijtĮ, šv iesos rampt t, sceno s užk ul isyje , 
orkestro pa talpos e. Į teatrą dar įvaroma 180 raudonarmiečių. Nak ties m etu 
Prezidento ložėje ir teatro aukštumose budėjusi civiliškai aprengta NKVD sargyba 
dabar pake ičiama nauj ai s se kl iais ir raudonannicčiais. Sce noje po se im o 
prez id ium o sta lais suguld omi dar šeš i raudonam1iečiai ir pr idengia mi grindi s 
siekiančiomis staltiesėmis. 

11 val. 30 min. Tca tran p radedam i leisti „sei mo a tstov ai" ir su speci a liais 
kvietima is „svečiai". Ją dokum entus tikr ina NK VD pareigūnai ir ji em s paskirti 
vertėjai lie tuv ia i. Sėdimos v ietos numeru otos. Parte ryje sėdasi „ats tovas" su 
,,svečiu", raudonanniečiai. 

11 va l. 50 min . po p irmo jo skambučio, kv ieč iančio uži m ti v ietas salėj e, 

tea tro užkuli siuo se įvyksta „ginčas". Teisingum o min istra s P.Pak ark lis klausia 
sovictLĮ pas iun tin io Po zdniak ovo, kodėl j am dar ik i š iol neįteiktas jo kal bos 
teksta s . Po zd niakovas ra mi na Pakarklį sa kydamas, kad netruku s iš Mask vos 
ats kri s lėktuvas ir j o kalbą atv eš . Y.Niunk a pataria su sis iek ti su Ryga - ar 
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Pakarklio kalbos tekstas kartais nėra tarp Latv ijos liaud ies se imo nariq kalbLĮ. 
Pakarkl is reika lauja seimo posėdžio atidarymą nude lsti, kol iš Maskvos bus 
atgabentas jo kalbos tekstas . VNi unka nekreipia dėmes io ir nurodo antrą kaitą 

pa5kambinti. 
12 val. suskamba antrnsis skambutis. Sa lėje užg1:csta šv iesos. Į tea tro sceną 

įžengia „preziden tas·' J.Palcckis ir ,,liaudies vyriausybės" nariai. Sa lėje publika 
atsistoja, pasigirsta plojimai ir „ura". Paleidž iam i šviesą prožek toriai . Nuo 
akinančią šviesų vyriausybės nariai deln ais pris idengia akis. 

J.Palcckis atidaro liaudies seimo posėdį: 

/švad 1101osios liewvos liaudies a/slavai, piliečiai, pilie/ės, draugai, draugės. 

Pirmosios lie111vos liaudies 1'.vria1.1sybės vardu sve ikinu jus, pirmojo l. seimo 
a1s1ov11s, !ikrus laisvos lieluvos darb o liaudies atstov us. 

Ir toliau, išskaičiavęs Lietuvos „revoliucijos" etapus, atvedusius prie Liaud ies 
seimo sušaukimo, Paleck is pak eltu bals u sušuko : 

Visos tos kovos ir aukos, sudėtos 11111s1( liaudies laisvės tro§kimams pasi ek ti, 
ilgai buvo ir b111l( ilgai dar likusios be vais i11, jei ne /G broli.š:koji pa galba, kurios 
susilaukėme iš visada 11111ms brolišk1c ir draugiški( didžiosios Sovie/1( Sąjungos 
1011/1( ir kurią m11111s a/nešė tau/l( išvad 1101oja Raudonoji armija. 

J.Paleckis pareiškė : Liaudies p rie.foms laisvės nega lima duoti, nes jie, ta 

laisve pasinaudoję, pav e,gia liaudį [. . .]. Ir toli au pabrėžė: ... A1es turime turėti 

aiškią, 1Vir1ą. plieninę konstituciją. O 1okios ko nsti tucijos pačiu geriausiu pavyz
džiu gali ba1i tikw i Sta/ino konsti 1ucija. Ma n šiuos žodžius berašant, lyg koks 
simbolis, saulė slaiga pasirodė iš už debest( ir viską nušvietė. Taip teg ul nušviečia 
mums Tėvynę Stali no ko11s1itucijos saulė [. . .]. Tegyvuoja nauja auš ra, didžiojo 
Stalino konstitucijos aušra, kuria š iandi en nušvi to Lietuva . 

Paskui kalbėjęs ministro pirmininko pavaduotojas V.K.rėvė-Mickevičius 

pasakė: 

... Lietuvos liaudi es vyriausybė laikė savo pareiga ligi se imas susirink s 
palaikyli Ia-ašie tvarką ir rimtį visose gyve nimo sri tys e, sustiprinti draug išku m o 
1yš i11s su m11s1( galingąja kaimyne - didžiąja Twyb l( Soc ialis tiniz( Respublikt( 
Sąjunga [. . .}. 1 

Kalbėjęs Juozas Grigalavičius pare iškė, kad „pirmuoju darbq tvarkos 
klausimu turi būti įtrauktas valstybės santvarkos klaus imas". Pa sisakyti tuo 
klausimu pakviečiamas LKP(b) CK sekretorius A.Sniečkus, kuris be užuolanklĮ 
tiesiai išrėžė: 

... Visi Lietuvos darbo žmonės šiandien reikalauja prisidėti pri e galing os ios 
Taryb 1( Sąjungos tau/1( §eimos. Todėl mes, Kauno, Vilniaus ir Šiau lit( rinkiminh( 
apygardų atstovai, pa:;iwrę nutarėme pasiūlyti įtraukti pri sij ung imo prie Tarybz( 
Socialisti nil( Respub lik1( Sąjungos klausimą į 11111St ( darbotvarkę. Tarybi( valdžios 
įvedimas Lietuvoje savaime dar negali duoli tvirtos gara ntijo s išsa ugo ti socia-

1 Vilniaus balsas. 1940 m. liepos 23 d. Nr. l 72. 
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/istinę Lietuvą Į. . .j. Tik galingoji ir nenugalimo ji darbininkų ir valstiečių 

Raudonoji armija užtikrins m11St( sienų neliečiamu111ą [. . .j. Draugai atstovai! 
Mums visiems 111ri b11ti aišku, kad Lietuvos liaudis g ali turėti tik vieną kelią, jei 
ji nori gyve nti /ai111ingai ir laisvai. Tas kelias - prisidėti prie TSRS. Bet kuris 
ki1as kelias biiti( 111L1St( kra.r:tui praž111i11gas [. . .j. 1 

Niekas neprieštaravo, tad buvo sudaryta tokia se imo darbą tvarka: pirmu oju 
klausimu - apsvarstyt i Lietuvos santvarkos klausimą, antru oju - Lietuvos įstojimą 

į TSRS, trečiuoju - žemės ir ketvirtu oj u - bankų ir stamb ios io s pramonės 
nacionalizacijo s klausimus. 

Vis i pagal iš anks to pareng tas kalba s reika lavo „savo rinkėjų var du ", ka d 
būtų įgyvendinama nacionalizacija, kad L ietuva taptų ne tik sov ieti ne, bet ir 
SSSR nare. Tad pirmu klau simu pat virtintoje deklaracijoje ap ie valstybės 
santvarką bu vo nurodyta, kad Lietuva tampa „Tarybų socialistine res pub lika ", 
o an t111oju - patvirtinta deklara cija dėl Lietuvos įstojimo į SSS R sudėtį „tais 
pačiais pagrinda is, kuriais įeina į TSRS Ukrainos, Balta111sijos ir kitos sąjunginės 
respubliko s."2 

Seimą ir jo nutar imus sve ikino inteligentijos atstova i . R ašy tojas K ostas 
Kor sakas kalbėjo: 

... Su nepapra stu džiaugsmu Lietuvos rašytojai , menininkai, teatralai , muzikai, 
žu rnalistai, mokslo darbininkai ir visa plačioji darbo i111eligentija sutinka 
is torinius Liaudies seimo nutarimus, atidarančius m11S t ( kraštu i šviesų kelią i 
naują gyveni111ą ir į laimingą socialislinę ateitį [. . .}. Tik susijung us i su Ta1yb1( 
Sąjunga, Lietuva jausis visai saugi, ginama nenugalim os Raudonosios armijos. 
Tik įėjusi i galingąją Ta,ybz( Sąjungą, Lietuva pasieks savo suklestėjimą ir 
visuotinę gerovę. [. . .}. Lietuvos darb o inteligemija, mokslo ir m eno kūrėjai 

sve ikina šį išmintingą Liaudies seimo nlllarimą prašyti priimti Lietuvą i Tarybų 
Sąjungą [. . .}. 

O rašytojas Kazys B oru ta net eilėmis svei kino: 
Ja s buvot pašaukti spręst Lietuvos likimą, išsprendėt - džiaugsmui darbo 

brolio ir sesers .. Mums ištiesė pagalbos ranką didelis kaimynas ir dar did es n is 
draugas - TSRS [. . .]-' 

Ne maž iau padlaiž iškai kalbėjo poetas Vladas MozLLriūnas : 

... Džiaugsmo banga apėmė šiandien visą m11sų kraštą. Tokio džiaugsmo dar 
nematė Lietuvos laukai ir miestai [. . .j. Jauni111as su meile žh,ri į nenugalimą 

Raudonąją armiją, kuri [. . .] neša laisvę ir tvarką .. ! 
V.Žalvys savo prisiminim uose apie liepos 2 1 d. liaudies spektaklį to liau rašo: 
... Kratydamas barzdą trib11noje atsi randa Liudas Gira: ..... O gal mes turėjome 

bent laisvę savo kraš to viduje? Ne, to nebuvo Į .. .}. M11St( viening as ir 1yžtingas 

1 Lietuvos liaudies seimas. Y. 1985. P. 51 . 
2 Ten pat. P. 75- 76. 
3 Ten pat. P. 79. 
4 Ten pat. P. 80. 
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nutarimas neatidėliojamai prisidėti prie laisv1u·1( ir auk.ftai kllltiiri11g11 socialis ti11it( 

sovie111 resp ublik1( sqj1111gos ... " 
Suprakaitavęs, dusdamas ir 11ebežiiirėdamas sa vo kalbos teks to, Gira kreipiasi: 

„ l eiskite ma11 baigti savo žodį šiais revoliucinio įkvėpimo padik lllotais vieno j auno 
m11s11 poezijos darbuotojo žodžiais: 

Tad žyg iuok, Lietuva t(//y bii 
Savo vėliavą nešk p irmyn. 
Kai žvaigždė penkiakampė žiba, 

Tik sovietai pasauly pirmi! .. 

Baigęs deklamuoti, Gira iškelia kumšt~ linksi, šypsosi Prez idento ložėje 

sėdi ntiems Dckanozovui ir Pozdniakovui, j icms siunčia „pabučiavimus". 

Tribūnoje - Michalina Mcškauskienė : 

... M11s11 tiek daug. Kentusi darbo liaudis nori 11a11j o tikrai lais vo gy venimo, 
o toks gy venimas yra gal imas tik įsijungus į sovietl( soci alisti11il( respubl ik1( 

sąjungą. Toks yra m11s1( rinkėjų noras ir šis noras turi bati įgyvendintas [ .. .}. 
Scenon vėl įleidžiamas P.Pakarklis - ,,nebesant daugiau kalbėtojų " Pakark.lis 

skaito kalbą ir praneša, kad visa Lietuva norinti būti sovietinią sociali stinią 

respubliktt narė. Todėl ir siūląs priimti deklaraciją, prašant SSSR Aukščiausiąjį 

sovietą priimti Lietuvos socialistinę ta1ybų respubliką į Sovietų soc ialistinitĮ 

respublikų sąjw1gą tais pačiais pagiindais, kuriais įei.na į SSSR Ukrainos, Gudijos 
ir kitos sąjunginės respublikos. 

P.Pakarklio perskaityta deklaracija „balsuoj ama": rankas pakelia atstova i., 
publika, raudonarmiečiai . Bal sų niekas neskaičiuoj a. M.Gedvi las paskelbia : 
„priimta". Meskupas-Adomas pakilęs iš vietos sušunka: ,,Da zdravstvujet veli.kij 
sovetskij soj uz. Da zdravstvuet russkaja scmja narodov ... " 

Liepos 21 d. vaidinimas baigiamas M.Gedvilo žodžiais: 
Šiandien y ra pri imti du svarb11s nutarimai. Pirmas ... Lietuvą paskelbti tw y b1( 

respublika, o antras - nutarti praSyti Aukščiausiąjį sovietą, kad L ietu va bttll( 
pri imta i Sovieti( Sąjungą. Siūlau Soviet1( vyriausybės atstovą Pozdniakovą 

pagerbti. 

Publika atsistoj a. Iš Prezidento ložės Pozdniakovas „lietuviškai" perskaito: 
„Lei gy- vuo- ja Li-etūvos socialys-tynė respublika. Pir- myn į nau-jės 
pergalės." 

Teatre skamba Internacionalas, vieni dainuoj a rusiškai, kiti lietuviškai, tr eti 
žydiškai. Posėdis baigtas. 

19 val. K.Korsakas per radiją perskaito trumpą teatre įvykusitĮ „nuotaikų" 
korespondenciją. M.Gedvilas perskaito savo kalbą, kurią skaitė teatre api e 
Lietuvos „norą" jw1gtis į Sovietų Sąjungą. Korsakas perskaitė „deklaraciją" apie 
Lietuvos įėjimą į Sovietų Sąjungą. Norėta kalbas palydėti Lietuvos himnu , bet 
neleista. Norėta groti Internacionalą, bet teturėta tik rusų ansamb lio įdainuotą. 
Galop per radiją pasigirsta žemaičių vestuvinią melodiją plokštelė. 
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Į radiofoną k lausytoj a i te lefo nais siunč ia prak eikimu s Gedvilu i, Korsakui , 
Pakarkliui ir kitiems. 

Per rad iją ja u leidžiamos vien sovietinės melod ij os. Prota rpi a is skait omi 
ELTOS pranešima i apie „ liaudies dži augsmą", skaitomos se imo „atstovų" 
charakter istikos. 23 va l. rad ijo programą norėta baigti Lietu vos h imnu , bet 
gaunama s nurodyma s jun gtis į Ma skvos radijo programą. Pranešėjas pasa ko 
„labanakt", o iš Krcmliaus bokšto per Kauno ir Vilniaus radiją pas igirsta kuran tai 
ir rusiškas Internacionalas. 

Liepos 22 d. 10 val. Valstybės teatre vėl Liau dies se imo posėd is . Praėjusią 

d ieną pri e scenos ram pos dar kaboj o Lietuvos tri spalvė, o šiandi en j os nėra. 

Prie prezidium o stalo sėdi L.Ado mauskas, M.Ge dv ilas, A.Ve nclova. 
L.A domauskas ske lbia posėdį pradėtą. Gedv ilas į sceną kviečia „darbo 

inte ligentijos atstovą" Kostą Korsaką. Jis susirinkusius sve ikina tokia is žodž iais: 
... Darbo intelige nt ija dabar atiduos liaudžiai visas savo jėgas ir visus 

sugebėjimus [ .. .}. 
Pagarbinęs Stal i ną, Korsakas perskai tė po sve ikinimu padėtus para šus: 

S.Nėri s, K.Boruta , pro f. Šalčius, doc . Galaunė, sol. Grigaitienė, Tallat-Kclp ša, 
Mažeika, pro f. Gruodis, K.Kor sakas, pro f. S .Šimk us, doc. J.Ma tul is, prof. 
Z.Ivinskis, G.Zimanas, S.Žukas, J.Jurgini s, J .Šimku s, Kymantaitė, l .Marcinke
vičius, J.Butėnas, V.Kn yva , ag r. Vaza linskas ir kt. 

Po K.K orsako kalbos poe tas K .Boruta perska i tė savo e ilėraštį: 

Mums ištiesė pag albos ranką 

Didelis kaimynas 
Ir dar didesnis drauga s - SSSR ... 

Per pertrauką Ma skvos rad ijas pranešė (su detalėmis ir kalbėjusiąją 

pavardėmis), kad šį rytą seimas vienbalsia i priėmęs nutarimą, paga l kurį žemė 

ir j os gelmės, m iškai ir vand enys pave rs ti valstybės nuos avy be. Nor s su šia 
infonn acija Maskva pas iskubino, nes seimas mošėsi tą klausimą dar tik svarstyt i 
po pett raukos. Tačiau svarstymas vyko tiksliai ta ip, kaip buvo pranešęs M askvos 
radija s [ ... ]. ,,Diskusijose" da lyvav~ ,,atstova i" kalbas skaitė iš mašinėle rašytų 

lapą, patikrinttĮ sovietq pasiuntinybėje. Jei kuris iš salės sce non že ngdamas 
atstovas kalbą palieka an t kėdės, j os nuorašą atstovui įteikia L.A doma uskas . 

Liepos 23 d . į sceną išėjęs P.Pakark lis paske lbia : 
... Užvakar Lie tuvos liaudies seimas priėmė deklaraciją, kuria prašo ma SSSR 

aukščiausiąjį sovietą priimti Lietuvos socialistinę 1wy b11 respubliką į So vieti( 
sąjungos sudėtį. Tam įgyvendinti reikalinga Sil(Sti į Maskvą delegaciją [ .. .]. 

Pakarklio pasiūlymas priimamas vienbalsiai. 
M.Šum auskas siftlo pasv eikinti S taliną. Pas iftlymas prii ma mas. P.Cv irka 

prašo pasveikinti Molotovą, o Grosman-Didžiulis pasiūlo pasve ikin ti Kahruną. 
Pasiūlymai priim ami vienbalsiai. 
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L.Adomauskas skelbia: 
Per tris dienas nudirbome daug darbo ... nepapras ti laimėjimai laukia 11111s1c 

visi( ... M11s1c šios sesijos paslwt inis žodis - karšta padėka tiems, kurie davė mums 
lais,·ę. Tegyvuoja Raudonoji armija.1 Tegyvuoja dra ugas Stalinas! Skelbiu Liaudies 
seimu pirmąją sesiją esan t baigia. 

Kai Maskvoje parašy tas ir Kaune Valstybės teatro sce noje a tliek ama s 
va idinimas ėjo prie pabaig os, Kaun as jau buvo pa s iruo šc.s bolševikiniam 
karnavalui. 

Vyriausybės įsakymu, nuo l O va l. visur sustojo darbas. Darbininkai buvo 
sur ikiuoti į gretas ir atva ryti pri e teatro pagerbti Liaudi es se imo ir jo „priimtlĮ" 
nutarimą. 

Bolšev ikini o karnava lo nuot aika s šaldė smarkoka s lic tl1s. Seimui ir jo 
nutarimam s pagerbti mitingą - karnavalą užbaigė J.Pa leek is: 

... Noriu trumpai jums pasal,.yti, kad visos tos abejonės - kiek reik ia laukti, -
buvo nepagrįstos. Mes esame įsitikinę, kad Lie tuvos tauta yra pribrendusi, kad 

galėti( M 1i socia listine ta1J1b1c respublika ... 
Suskamba Interna cion alas, Vcnclova siūlo pagerbti „tėvą ir mokytoją", 

pasako mitingirų užbaigiamąjį žodį. Prasideda žygiavimas pro tribūnoje stovinčius 
,,liaudies sūnus". 

Nuo liepos 22 d. Vytauto Didžiojo mu ziejaus bokšte ir Vilniuje - Gedimino 
bokšte plevėsuoja SoviellĮ Sąjungos vėliavos. 

Parvežti „Stalino saulės" į Maskvą, į SSSR Aukščiausiosios tarybos sesiją, 

turėjusią ir formaliai Uungti Lietuvą į SSSR „tautų šeimą" išvyko „Lietuvos 
liaudies atstovai" Justas Paleckis , Mečys Gedvilas , Liudas Adomauskas, Matas 
Mick.is, Antanas Venclova , Liudas Gira , Vincas Vitkauskas , Motiejus Šumauskas, 
Karolis Didžiulis, Petras Cv irka , Salomėja Nėris, Kazy s Petrauskas, Pranas 
Zibertas, Stasė Vainekienė, Ic ikas Meskupas-Adomas, Viktoras Ditkevičius, 
Pranas Petrauskas , Juozas Demskis , Marija Kutrai tė ir Birutė Abdulskaitė. 1 

Sesija Maskvoje prasidėjo rugpjūčio l d . Joj e Molotovas, priešingai negu 
lietuviškieji bolševikai, nesivargino dangstyti Pabaltijo sovietinimo „liaudies valia"; 
j is nurodė, kad SSSR prisijungė Lietuvą, Latviją ir Estiją, nes to reikala vusios 
sus idariusios ir tarptautinės sąlygos, ir to prijungimo dėka SSSR gyventojų 
padaugėjo beveik 6 min. žmonių, o sienos persikėlė pr ie Baltijos jūros. Bet 
po poros dienų, rugpjūčio 3 d. 18 val. buvo suvaid intas, da lyvau j ant Liaud ies 
seimo patvirtintiem s artistams , naujas spektak lis apie tariamo Lietuvos prašymo 
įstoti į SSSR sYarstymą Kremliuje. Aukščiausiosios tarybo s posėdžių salėje sėdi 

Kremliaus vergai: rusai, ukrainiečiai, gudai , gruzinai, uzbekai, totoriai , kazachai , 
armėnai , tadžikai , kirgizai , mordviai , udmurt ai ir kiti . 

Pri e dunt stov i Lietuv os „liaud ies seimo" delegac ija ir laukia eilės įteikti 

,,prašymą" priimti į pavergtųjų taullĮ kalėjimą. 

12 Lietuvos liaudies seimas . .. P. 129. 
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Posėdžiu i pirmininkauja Sąjungos tarybos pirm in inkas A.A ndr ejevas. J is 
sutei kia žodį Justui Pa leckiui , kuri s pakiliai pas m erki a v isa, kas buvo iki tol 
Lie tuvoj e, kad lie tuvia i visą laiką tik ir svajoję, kaip susiju ngt i su „didžiąja rusų 
tauta", kad tai pa tvirt ina ir rinkimų į Liaud ies seimą rezultatai - net 95,5 1 p roc. 
v i sLĮ rin kėj LĮ da lyvavę rinkimuo se, iš kuritĮ 99, 19 proc. pasisakę už L ietuvos 
darbo liaudies sąjungos kandi datus. Tad L iaud ies se imo spr endima s - įsijungti 

į SSSR sudėtį - esąs ir visos liaud ies sp rendimas. Ir tol iau J.Palccki s perskaitė 
,,Lietuvos įstoj imo į TSRS sudėtį" dekl araciją. 

Visa Lietuva nekan triai laukia šio istorinio TSRS Aukščiausiosios tarybos 
sprendimo. 1\,fes pasižadame b11ti verli tos garbės ir s u visa energija įsijungli į 

didįjį socia lizmo k11ri1110 darbą, eiti petys į petį su TSRS /automis stiprinant 
didžiosios Tėvynės galybę ir gynybinę galią ... 

J.Paleck io „įžadas" bu vo palydėtas triukšmingais pritar im o šūksniais. Po
sėdžio pirm ininka s leidžia „Li aud ies seimo" del eg atams ats itraukti nuo dunĮ ir 
atsisėsti tarp AT atstovų. 

Lietuv os va l stiečių vardu guodės i delega tas K . Petrauskas, kuri s ypač 
garb ino „mūsų pasididžiavimą, garbę ir sąžinę, akių šviesą, išmintingiausią iš 
išmint i ngiausiųjtt, draugą ir tėvą Stal iną ... " Po jo į tribūną paki lo „l iaudies dukra" 
Salomėja Nėris, kuri perskaitė savo poemą apie Staliną: 

Skambėk, daina man o, ja utriai , širdingai, 
Tu Stali nui - Jam sukurta. 
Už laisvę dėkinga - už saulę dėkinga 
Atgimusi mano tauta ... -

čiulbėjo S.Nėris. 

Pas kl1i dar dėkojo SSSR ir j os am1ijai už iš laisvinimą atstovai Matas Micki s, 
Pranas Zibe1tas. Po tokilĮ kalbų arg i galėjo SSS R AT neišklau syti „liaudies ba lso", 
„nepriimt i" į SSSR „taullĮ šeimą"? Išklausė - visu ryškumu virš Liell1vos ėmė 
šv ies ti „Stal ino saulė". 

Lietuvoje , nelaukiant posėdžio pab aigos, j au buvo paskelbta , kad rugpjūčio 
4 d . įvyks džiaugsm o manif es tac ijos, kad įjas vi si pri va lo rinktis aikštėse su 
didžiąjų SSSR vadq portret a is ir raudonomis vėliavomis, kad visur turi vykti 
šokiai, kino teatruose - nemokami kino sea nsai ir t.t. 

Rugpjūčio 5 d. sav o užrašuose V.Žalvys pažy mi: 
... Did esniuose lie w vos paštuose pradėjo veik ti past ov i bolševikinė laiški( 

cenz11ra ... Į Lie111vą plztsta ra11donarllliečil1 žmonos - ., katiušos ", visokie Ma skvos 
įgaliotiniai, likvida toria i, inst rukt oria i... Atvykusiems mask olia ms s ute ikiamos 
visokiausios privilegijos : rubliai keičiallli i litus, leidžiama neribotais kiek iais 
pirkti 11žsie nini11 111edžiag 11, apavo, ma isto, gėrim 11, baldų ir išsivežti i Soviett( 
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Sąj1111gą. Kad greičiau Lie111voje įk11rdin11s i.š: Maskvos ats iz1s 111s ko lo11iza1ori11s , 
Mi11is1n1 T(//y ba paskelbė paralpoms sekves 1r11oti įslalymą [ .. .Į. 1 

Rugpjūčio 13 d. 20 val. 35 min. į Kauną grįžo „liaud ies seimo" de legac ija. 
Sutikimas transliuojamas per rad iją. Sugriežus maršą, iš Maskvo s grįžusius 

graborius pasveikino M.Gedvilas: 
... Neapsakoma džiaugs mo banga 1111siri10 p er 11n"is11 mi es111s ir kai mus, kai 

s11ži11ojome, kad A11k.š:čia11sioji T(//y ba pare11ki110 m11s11 lro.škimą ir Lietuvą priėmė 

į Sovie111 Sąj11ngą ... Po to sveikino mokytojLĮ atstovas ir kiti . Į sveikinimu s atsakė 
Justas Paleekis: 

Dra11gai! Liefllvos TSR- os ir ja 11 11111s 11 bendros Sąj1111gos Piliečiai! Šiai 
vėliava, Lenino-Slalino vėliava, s11 k11ria 1m"is11 delegacija arėjo į didžiausią 

pasaulio demokra1i.š:kia11sią parlamenrą - į Auk.fčiausiąją soi1ie1t1 sąjungos ta -
1ybą, į Kremliz(. Po ra vėliava eis 10/ia11 visa li e111va į didelę laimingą socialislinę 

areitį. Visos delegacijos vardu, vyria11sybės vardu sve iki1111 j us, kaip o p ilna teis ius 
11ari11s didžiosios tė1:v11ės, kuri eina 11uo Balt ijos, Pala ngos iki tolim ojo V/ad i
vosloko. 

Pagerbimo mitingą užraukė M. Šumauskas paskaita apie socializmą. 
Delegacijos nariai sulipo į automobilius, orkestras sugriežė maršą, trej etas šimtLĮ 
susi1inkusios publikos paplojo, ir taip baigėsi paivc žtos Stalino saulės iškrovimas 
Kauno geležinkelio stoties perone. 

1940 m. rugpjūčio 24 d. Kaune, Teisingum o ministerijo s rūmuose, antrą 

ir paskutinį kartą susirinko Liaudies seimas, kuris galutinai api formino Lietu vos 
aneksiją. Posėdyje J. Paleckis perskaitė pranešimą apie spektaklį Ma skvoje, 
kuriame džiūgavo, kad „Lietuvos TSR liaudis drąsiai ir budriai entu ziaz mo 
persunkta nuėjo Stalino keliu ir jau niekada nuo j o nenu eis ... " Ji s ba ig tas 
entuziastingais šūkiais bolševikų pa11ijai ir jo s vadam s. 

Ne mažiau padlaižiškos buvo ir kitLĮ dcputattĮ kalbo s. L. Dovydėno: 

... esu didžiai s11ja 11dintas [. .. ], kad Tmyb 11 Lietuva, arba Lie luvos Ta1y b11 
Socialisri11ė Resp ublika , y ra lygialeisė Tmy b11 Socialisri11it1 Resp11blik11 Sąj1111gos 
narė![ .. .], ber isrorijos eiga r11rės pa rody ri, ką rei.š:kia b11ti .š:eimoje IL( respublikų, 

kurioms p riklauso šimlai /a11111 ir fo nrai mil ijom1 gyve ntoji( [ .. .]. B 11/i TSRS 
šeimoje - reiškia argauri žmoga us 1eises ir piliečio leises, reiški a bati piliečiu 

ras pasaulio šeš tosios dali es, į kurios galybę ir santvarką visos kita s pas aul is 
ž iz"iri ir žiiirės su pav y du [. . .J.1 

Tiesa, vokiečiLĮ okupacijo s metais L. Dovydėnas pasmerkė tą savo 
dalyvavimą ir pasitraukė i Vakarus. 

Kaip papra stai „vienbalsi ai" buvo patvi11inta P. Pakarkli o vadov aujamo s 
komisijos parengta j au Sovietinės Lietuvos konstit11eija - kopija kitlĮ tok itt pat 
sovietinių respublikų, įtvirtinanti Lietuvą jau SSSR sudedamąja dalim i. 

Tariamai „visišką" Lietuvos darbo inteligentijos pritarimą naujajai konsti
tucijai ir ypač „meilę_ draugui Stalinui " išreiškė rašy toja s Petra s Cvirka : 

1 ALKA . F. VLIKO. Dėžė l. 
2 Lietuvos liaudies seimas .. . P. 153- 154. 
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... S tal ino ko ns rirucijos saulė, s ukaupia nri visą .š:ilumą dirbančh/)11 že mei. laukams 
ir pasėliams, f. . .j.i;iand ien nu.š:vito ir socia lis rinei L ietuvai. S tali nas - p lienas. Jis 
nepalaužia mas ir lanksru.1· kaip p lie nas. Jo jėga - ta i jo nepalygina ma i sveikas 
pr otas. jo pažinimo pla wm os, nepapr asta vidinė sąranga, aisrra a išk umu i, neper 
maldauja mas nuoseklu mas, greitumas, tvirt um as ir 5prendimtl}ėga [. . .). Dain uoda 
ntas apie Sudiną Do mba.1·0 cmg liakasis, Gruzijos vynuogit{ rinkėjas. Kazachs tano 
p iemu o. Kare lijo.1· m i.f:ko kirtėjas. Aze rbaidža no žibalo versmit( surinkėjas ir i.š:vaduo
tos Lietuvos valsrietis - dai nuoja savo pergalę. savo džiaugsmą, savąją laimę. Ir mes, 
nuvykę į Maskvą, turėjome retą laimę stovėti greta Sta lino, Ja usrijo didžiosios šird ies 
plakimą. Mes marėme Ji žmogiškiausią i.f: žmonių, ::mog11 - soc ializ mo pergalių 
vėliavą, žmogz(., išlaisvinanrį rauras, žmogą su mokslininko galva, darbin inko veid u 
[ .. .). Ir susidūrę su Sralino žvi lgsni u, paju tome, kad nuo šiolei Taryb11 socialistinė 
Liet uva amži ams susijungė su gausingomis Twyb11 Sąjungos tauto m is . Tegyvuoja 
konst illlcijos kiirėjas, didysis S ia linas. -
baigė rašy toj as P. Cvi rka. 

Kitas „plunk snos dar bininkas" L. Gira perskaitė savo 19 1 ei lutės „Poemą 

apie Stalin iškąj ą LTSR konstituciją": 

lie ruva - LTSR - Liewvos senos nebėri [ .. .]. Perys vis į petį, paskui d idi 
Vadą! Kur Sąjungą visą i ateirį veda.1 Į atei/į bendrą. už šviesią ir did=ią, Šešio lik a 
eis ime sesiL( tolydžiai [. . .). 

Apskritai nė vienas seimo posėdyje kalbėj~s „liaudies atstova s" nenagrinėjo 
konstitucijos, nieko nesiūlė ir neklausė, tik vienas už kitą stengėsi išsakyti daugia u 
pagiriamųj lĮ žodžių SSSR ir j os valdovu i Sta linui. Jau nekalbant ap ie SSS R 
įvykdytą okupaciją ir „li aud ies ats tova ms" pa deda nt, aneksiją. O j uk kaip tik 
okupacij a ir aneksija buvo ir „proletariato vado" - V. Lenino minti.mis pasmerkta: 

Ber koks ma žos ir silp nos u111ros p rij ungim as prie didesnės ar stipresnės 

valstybės be š ios rauros riksl iai, a išk iai ir laisvai pare ikšlo s urikim o, o ypač je ig u 
!iia i raurai nesuteikiama reisė pačiai išspręsri 111 proble m11 laisv u balsavi m u, ko kia 
bus jos vals ty binio gyve nimo fo rma - čia turime om enyje visišką prijungiančios 
arba srip rios naujos kariuomenės išvedimą - rai jos prij ung imas y ra aneksija, 
r.y. užgrob imas ir prievarra . 1 

Tačiau okupacijos ir aneksij os rež isi er iai nes iva rgino ir sa vo mok ytojo 
Y.Lenino teo rijo mis, kuri os galėjo būti taikomo s tik kitoms valstybėms, bet ne 
SSS R, kur ios tikrąją politiką iš dal ies i šsakė 194 1 m . gegužės mėnesį prof. 
A .Krisanovas iš Mask vos savo pask aitoje Lietuvo s me no ir kultūros da rbuo
toja ms Kau ne. Jis sakė : 

Petras Didysis b11vo p irmasis rusas. kuris .rnpraro Ru sijos reikalą uži m ti 
Pabalrijį ir prieiri pri e Arlcmro va11de11y no [ .. .). Taigi Pabal tijo kr aš tas vėl bu vo 
jėga 11ži 1111as, nes j is dar 11eb 11vo pribrendęs bo lšev izmui. Bet mes, bolšev ikai . 
nelurime skairy ris ir nesiska irome s 11 priemonėmis tol, ko l nors viena žemės pėda, 

nors vienas žmog us nes tov i ra udonos ios vėliavos šešėlyje. Pab allljo /al// 1( 

1 Leninas V. Raštai. T. 12. V. 1975. P. 13 . 
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anks ty vas ir 1110 ga rbingas prie Soviell( Sąjungos prijungi mas nėra koks nors 
atsitik tinumas, bet nuosekli kom11nist1(-bolševikt( politikos ir ta11t1( išlaisvi11i111o 
išdava [. . .]. SSSR žengs p er pasaulį nors ir p er griuvėsius, nors ir p er 11g11į! 

Revoliucija turi biiti revoliucija . 1 

Tuo metu Lietuva nežinojo apie slaptuosius SSSR ir Vokie tijos protoko lus, 
pagal kuriuos du grobuonys jau buvo pasidaliję Lenkiją ir Pabaltijį į savo „įtakos 

sferas". Pabaltijo sovietinių respubliklĮ sukūrimas buvo t1Į protokollĮ įgyvendi
nimas. Tik Suomija pasiprie šino ir apgynė savo nepriklausomybę. Kitaip būtą 
sprendęsis ir Lietuvos likim as po An trojo pasau linio karo , j ei mūslĮ krašto 
žmonės, ypač valstybės ir kariuomenės vadovai, inteligentai , nebūt1Į ištižę ir tuo 
būdu neprisidėję prie tariamai savanori ško įstojimo į „SSS R tautų šeimą". Bet 
daugeliui Nepriklausomybės metais puoselėtas kar ininkijos , valdininkijos luomo 
žmonių savas ka ilis, nora s vėl ponaut i buvo sva rbiau už Tėvynės meilę. Ji e 
nuėjo susitaikymo ir prisitaikymo keliu, nors, kol nebuvo pavojau s, daug ir gražiai 
kalbėjo apie pasiryžimą prireiku s net mi11i dėl Laisvės ir Nepriklausomybės. 

Pasirodė, nieko nebuvo padaryta , ne žinota , kaip elgtis , j e i toks pavoju s iš tikro 
kiltų. Tai matyti ir iš Prez ident o Antano Smetonos, kuris ka 11u bu vo ir 
kariuomenės vyriausiasis vadas, ,,Pro memoria ", parašyto jam esant Vokietijoje. 
Jis rašė: 

... Jau pri e ge n. Černiaus, ka ip ministro pirmi11i11ko, Gynimo Ta,yba svarstė 
klausimą, kas da,yti , je i atei/t{ rimta s pa vojus Lietuvos Laisv ei. Taryba visa 
pasisakė, jog tuomet reikfl( viso mis priemonėmis, taigi ir g inklu , pasipriešinti, 
nors ir 11ebiit1( vilti es laimėti. Teg u užpuolika s, jie sa mpr ota vo, s markiai 111111io
kot1{ kraštą, jam gi 11antis, nekaip nes iprieš inant , tačiau tas įvykis palikit( 
atsimušęs lietuviz( są111011ėje, jog tauta kiek įmanydama gynė savo garbę. Vadi11as i, 
gy 11imasis svertų ir ateičiai. Ta pras me vieša i pasisakydavo ir 11111s 1( vadai , karia i 
ir nekari ai, kalbėdami į kariuo111e11ę. Gi11klu s us id11rus su užpu oliku , krašto 
vadovybė, Ta,ybos many mu, turėti( sa ugotis, kad 11epak/i11tųjo ra11kosin. B e to , 
reikėti( paslėpti aukso ir vali utos atsa rgas . Tam tikslui buvo ketin ama pakeisti 
ir Li ew vos banko statutą. 

Minis/111 pirmininku tapus A. Merkiui , tas klausi mas vėl iški lo Gynimo Ta,y boj 
ir Ministn( Tcuyboj. Jis taip pat buvo sprendžiamas, kaip ir pri e ge n. Černiaus: ge ra 
valia niekam neužleisti Li etuvos suverenu mo ir ginklu smurtui priešintis. 

Tačiau nė ministn( pir111ininki1, nė kariuomenės vadi-e nebuvo pateikta pl ano, 
kaip gintis, nebuvo paruoštas ir valstybės aparatas, 11ors aš, kaip Resp ublikos 
Prezidentas, da::nai juos dėl to aldndavau . Kodėl nebuvo? Visokie einamiej i 
reikalai, labai ir nelabai sva rb11s, nustelbdavo šį pagrindinį valstybei dalyką. Jis 
tada vis b11davo atidėliojamas 1yt dienai, nes vis rody davosi, jo g dar suspėsime 
[. .. ]"1 

1 Lietuvių archyvas. Bolševizmo metas. T. 111. K. P. 80 . 
2 A. Smetona. Pro memoria // Lietuviu tauta. T. 2. Y. 1998. P. 409-41 O. 
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Lietu vos va ldž ia taip nepas irengė ne tik gintis, bet ir nesudarė vyriausybės 
užs ienyje, nesukaupė tam didesnitĮ lėšų, neišvežė užs ieni.n svarbesnių valstybinę 
reikšmę turinčilĮ dokumentų ir archyvų, nepareiškė protesto ir dėl SSSR 1940 m. 
birže lio 14 d. ultimatumo , dėl Savita rpio paga lbos suta11ies laužymo ir t.t. 

Matyti, iš da lies lėmė ir tai, kad, anot J.Audėno, A.Smetonos prezide ntavimo 
met ais jokios vi.rnomeninės iniciatyvos viešuose valstybės ir tautos reikal uose 
par eikš ti, esamą padėtį įvertinti Į. .. J nebuvo leista. Dir bti, jei darbą turėjai, valgyti, 
ge rti, miegoti, linksmintis, mokytis, sportuot i buvo plati ir nekliudo ma laisvė. Bet 
kištis į vie.šąjį politinį, socialinį, darbo , savi valdybi 1( ir kt. gyve nim o sri tis [. . .j 
adminis tracija draudė [ .. .j ir buvo peršama minti s, kad , kaip ir kada elgtis, tame 
tarpe ir išk ilus pavojui kra štu i, vadas pasakys . 1 Ta i kėlė abejingumą, gniuždė 

norą patiem s imti s atsakomybės, spręst i. Nulėmė ir tai , kad ir per v isus 
nepriklausomybės metus apie SSSR buvo rašo ma ir per radiją skelbiama kaip 
apie ša IL kur vyrauja soc ialinis teisingu mas, kur nėra badaujančilĮįų ir bedarbių, 
kaip ir turtuolią Inteligentus žavėjo SoviettĮ pasiuntinybės organizuo tos ekskur
sijos į „socia lizmo šalį", kuri oj e j ie būdavo gra žiai apmu lkinami . J iems rodytos 
tik dide lės statybo s, leis ta susitikt i su specia liai parengtais „liaudies atstovais " 
ir pan . 

Todė l nenuos tabu , kodėl tokia nai vi pasirodė ir didelė kūrybingos ios 

inteligentijos dalis, nuolankiai paklususi okupanto ideologijos mašinai ir užmirš usi, 
kad Sovi etijoje žmonės vert inami tik pagal paklusnumą bol šev ikams, ,,klasinį 
požiūrį"; daug buvo areštuota, nužu dyta ir tų neprikla uso mos Lietllv os veikėjų, 
kurie dėjo pastanglĮ įsiteikti okup antams , pasirašė įvairius „pr itarim o" ji em s 
pareiškimu s. Ži noma, tllrėjo reikšmės ir tautinės savigar bos stoka, per daugelį 
šimtmečitĮ diegtas nuolankl1mas svetimiesiems ir per mažas Laisvės, Nepriklau
somybės, saV1Į pasiekimtĮ nepriklausomybės metais ver tin imas . O j ie buvo 
milžiniški, jci prisiminsime tai, kad, išsi.kovojus nepriklausomybę visose gyvenimo 
srityse, teko pradėti vos ne nu o nulio . Ta i matyti ir iš atsakymą į anke to s 
k lausi mus , ske lbtu s „Metmenų" žurn alo 1960-1965 m . numeriuose (2, 3, 5, 
9) . Anta i kanaun inka s ir rašytoj as M .Vaitku s, atsa kydamas į klausimą, kokie 
buvo būdingiausi nepriklau somos Lietuvos gyve nim o reiškin iai ir kuo labiausiai 
j is d idžiuojasi , rašo , j og pirmi ausia pačiu neprik lausomos demokratinės valstybės 
įkiirimu: tai beve ik stebuklas, kad tokia maža tau ta, neturinti pakankamai 
i11telige 11t11, taip pal valstyb inio, administracinio, ekonominio, 111i/itari11io ir 
kitokio p atyrimo , be reikicunz( valsty bei i.,1eklit1, apsupta prieŠt ( [. . .j s11k11rė 

valstybę ... 
Žinomas kovotojas dėl Lietuvos laisvės K .Drung a (J .Valiu lis) ypač iškėlė 

Iietuvi q žmogi ško sios vertės pajautimą, ta i, kad j ie be rnStĮ ir be vokiečitĮ ar 
lenką puiki ausia i ga li gyve nti . 

'J .Audėnas. Paskutini s posėdis. Y. 1990. P. 103- 104. 
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A.J.Greimas prie svarbiausiąjtĮ laimėjimą priskyrė : perėjimą į intensyvLĮ 

ūkininkavimą, pim1iausia žemės ūkyje; kultūrinio lūžio pasiekimą ir ga liausiai 
„Lic111vos su li etuvėj imą". Ir pan. Į klausimą, dėl ko reikėtų gėdytis, prisiminus 
Nepriklausomos Lietuvos metus, daugelis atsakė, kad labiausiai to, jo g buvo 
nukrypta nuo „demokratinio kelio", kad nepasipriešinta nei lenkų, nei sovictq 
ultimammą reikalavimams ir sovi cltĮ agresijai. 

Dar niekada ant lietuvią tautos nebuvo užgriuvusi tokia 
Atsipeikėjimas melo ir smurto lavina, kaip sovietinės okupacijos die-

nomis; laikraščiuose ir per radiją, nesibaigiančiuose susirinkimuose ir mitinguose 
buvo įtikinėjama, kad Lietuva, sovietą ką tik oh1puota, kaip niekada anksčiau 

yra laisva ir laiminga, kad visa, kas yra daroma - suiminėjami buv<t bent kiek 
veiklesni žmonės, uždraudžiamos draugijos, atiminėjamas tu1tas, pagaliau i.r visa 
Liel11Va įjungiama į SSSR sudėtį - tai irgi daroma tos pačios „lietuvitĮ liaudies" 
labui ir klestėjimo vardan; buvo įtikinėjama, kad kylanti ir liaudies gerovė, nors 
kas dieną parduotuvės darėsi vis tuštesnės, žmogui už gaunamą uždarbį sunkiau 
buvo prasimaitinti, daugėjo arcšttĮ, augo skaičius žmonit!., ,,dingstančią po 
nakties" - uždaryt1Į į kalėjimus, ištremiamą į „tolimuosius plačiosios šalies 
rajonus". Taip per vienerius sovietinės okupacijos metus į kalėjimus sugrūsta 
daugiau kaip 12000 Lietuvos pilicčitĮ, kiekviename valsčiuje, miestelyje „liaudies 
priešams" buvo įrengtos areštinės, tardymą patalpos. 

Vien minėtąją rinkimą į Liaudies seimą išvakarėse, liepos 11-osios naktį, 
buvo areštuota ir uždaryta į kal ėj imus daugiau kaip 2000 žinomesnitĮ Lietuvos 
žmonią, kad jie netarttĮ tiesos žodžio, nepasipriešinttĮ tariamam savanoriškam 
Lietuvos įstojimui į SSSR. 

Masiniam lietuvią tautos genocidui okupantai pradėjo rengtis nuo 1941 m. 
pavasa1io. 1941 m. balandžio 16 d. SoviettĮ Lietuvos saugumo liaudies komisaras 
Gladkovas pasirašė įsakymą: 

Visiems [. .. ) NKGB apskričiz( sl..yriz{ ir posl..y riz{ viršininkam s [. . .]. 
Be tikslios ir teisingos 1am tikn.1 ž111011iz1 apskaitos , tinkamai neištyrus 

politinės padėties apskrityse , miestuose ir t.t. [ . .) apskaitos miJsų organai vietose 
negali pilnai ir gera i organizuoti savo age11tiJrinės-operatyvi11ės veiklos [ .. .] 
NKGB apskričizi skyriz{ viršininkai turi vesti tikslią operatyvinę visi( kontrr evo
li11cini1( ir antisovietiniz( ele111e11tzi visi( ,, b11v11sit1J1(" apskaitą savo apskri tyse ir 
turi naud otis šia apskaita savo op eratyvinia me darb e [. . .}. 

1941 m. balandžio 25 d. Gladkovas nurodo: 
Partija ir vyriausybė iškėlė Lietuvos NKGB organams kovinį uždavinį -

išvalyti iš Lie111vos SSR ko11trrevo/i11ci11ius ir pr iešiškus elementus [. . .}. 
Šiuo metu LSSR teritorijoje suaktyvėjus ko11trrevoliuci11iam elemenllli , did žiu

lis kontingentas as111e111i kurie pagal 1939 m. spalio II d. SSSR NKVD įsakymą 
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N,: 001223 privalo bz]ti įtraukti į operatyvinę apskaitą net neturint konkreči11 

d11ome111( apie j 11 antisovietinę veiklą, verčia LSSR KKGB Į .. .j atskirai nurodvti 
ka tegorijas ypač pavojingi( a.rn1emi kuri 11 aps kaita /uri bz7ti atlikta vparinr:os 
skubos tvarka ir per patį tmmpia11sia laiką Į. . .j. 

Visa išvard in/ 1( kategorijz( asme1111 apskaita turi biiti atlik ta ir įforminta iki 
1941 111. birželio l d. 

Dar kartą i.i' anksto įspėju NKGB apskriči11 sky riz( virš ininku s ir jų pava
duotu ojus, kad 1m1si1 sėkmė įgyvendinant pri emones, k11ri1( tikslas - sutri uški nti 
kontrrevoliuciją, pri klauso 11110 tikslios ir r;riežto.1· apskai tos orr;anizav im o [. . .j. 1 

Pagal pridėtus registracijos lape nurodymus į „kontrrcvoliucion ie1itĮ" sąrašus 

prakti škai turėjo būti įtraukiami vos ne vis i, kurie bent kiek ve ikliau reiškės i 

,,buržuazinės Lietuvos" metais. Prie tokią priskirti netgi filatelistai. lr „su.rašymo" 
rezu ltatą nereikėjo ilgai laukti - 1941 m. gegužės 31 d. gautas SSS R valstybės 

saug umo liaudies komisaro Merkulovo įsakymas skubiai Už kontrrevo/i11ci11ę 
agitaciją paruošti ištrėmimui antisov ieti.škai nusiteikusius asmenis į tolimąsias 

SSSR vietas .1 

Įsakymas pradėtas vykdyti 1941 m. biržel io 14 d. ir išvež ta apie 35 
tūkstanč iai žmonit[ - valstiečią, darbininktĮ, mokytojtĮ, studentlĮ, moksle ivių, 

scnelią ir kūdikitĮ. Apie tą trėmimą vėliau „Į La isvę" rašė: 

Tai buvo gražią saulėtą dieną, kai Lietuvos margaspalvėse pievose dii=gė 

bitės, o lietuvio širdyje slėpėsi didžiulis skausmas. Važiuojame tra ukiniu iš 
Vilniaus į Naująją Vilnią. Ž 1110 11i1( veiduose nevi!Iies šešėliai. Girdėjau di,s aujant . 
AJ..ys neramiai žvilgčioja pro vagono lang us. Prava=iuojam pirmą stotį - Pavilnį; 

antroji buvo Naujoji Vilnia. Netenka ilgai laukti. Visi sk uba į peroną. Dairomės. 

Tuoj pri e.i' 11111s11 akis stoja visas miškas gyv11/ini1( mgo1111. Vos keletą žings ni11 
žengę, atsiduri ame pri e lll ne/ai111ing1lf1l laisvės ir tėvynės netekusi 11 lietuvi11., kurie 
s11111r111 vežami į Ka=aclzstaną, Sibirą, Kamčiatką. Visi vagonai uždar yti, tik aukštai 
pro mažutį, aptvertą pr ekinio vagono langelį ir kai kur pro praviras dur is matyt i 
ga lvos. Nė vieno veide nesimato .. bur:ujo ··, bet visuose labai lengva išska ity ti 
li11desį dėl pamintos žmogaus teisės /azsvai gyve111i, galvoti ir veikti. Kiekv ieno 
akys e matyti =od=iais nenusakomas skausmas, o lz"ipose - išrei kšta s sku ndas . 
Pirmasis eše lona s, gal api e 50 vaga 11ti 11egailesti11gai prikimš tas žemaičii(. 

Klau siame, iš kur esą. Beveik visi pro v,rbus atsako: ,, Iš Tauragės, iš Tauragės". 

Šitokio atsaky m o susilaukėme iš visos eilės vagon z(. Kiek toliau rai11iškiai. Vargšai 
žemaičiai ... ·,\l/11s1( aAyse pasirodo ašaros. tačiau jie neverkia: ir kentėdamas 
žemaitis moka ll'lėti dantis sukandęs. 1/k vienas graudus vaizdas mus prislegia 
besibaigiant C'.š; /01111i: gy1·e11i1110 naštos palau:'.ta senutė, =ila kaip obelis , ran kas 
laužydama rauda . Didelės ašaros ried<' per rauk.Wz( išvagotą veidą. Šitaip jos 

1 Baltijos va lstybiLĮ užgrobimo byln. JAV kongreso Ch. J .Kcrstcno komiteto 
clokurncniai. 1953- 1954 meta i. V. 1992. P .. '>36- 537. 

2 Ten pat. P. 566. 
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skaus mas išs iliejo pama cw s pnes vagoną s 1i1111, kuris neturi teisės nei ra nkos 
paspausti išve::amai motinai , nei stiklo vandens padu oti. Einam e toliau . Klau 
siame, iš kw : .. Iš Marijampolės ", - atsako. Klau sia me, ar turi ko valgy ti. ,, Taip. 
Kol kas turim e ". Vis mat suvalkiečiai s11 ambicija. Kiti net b(lndo j uok(lu ti: ,, Dabar 
išveža mi mes /(liminges ni už jus. Štai bent ) ris atvyksta te m1is1{ palydėti. O kai 
Jus veš, gal nė tos paguodos neturėsite, nes nebus kam iš~rdėti." Daug iau kalbėti 
negalime, nes raudonarmi etis su durtuvu s urinka pasišali nti. Vėl ein(lme. Vėl 
kalbi name, raminam e savo seses ir brol ius. Rand(lm e vago nus iš Šiau /ir(. Kit i jm, 
išvažim•ę toliau Į 11e;;inią. Pa111atę 11111s išvežmnieji s 11sigr1ida pr ie langeliit, pri e 
truputį pra verti( dun( ir visu 1111ošird11111u nori mum s pa t(lm aut i, k lausia, ko 
ieškome. Vie11a111e vagon e nwt ome jauną moteriškę su mažu vaikučiu an t rankų. 
Girdime jo prašymą: .,Ma ma . duonos". O j i pro afo ras pa ž velgia į mus . 
Suprantam e jos skausmą. Su savimi mes turim e pasiėmę barankučirt, tik nežino me, 
kaip jas padu oti. Moteriškė nuleidžia virvutę. Vos baigiam e vert i ant jos 
barankut es, girdime vėl šaukiantį raudonarmietį. Nepaiso me. Moteriškė iš lc111-
gelio prislėgw balsu klausia: ,, Ar dar neprasidėjo foras ?" Iš kito vagono 
kauni etis kla usia paskutinir( nauj iem(. Teiraujasi apie draug us ir pažįstamus. Bet 
ja m riipi svarbiausias dalykas: ,,Ar gal ima ko tikėtis i!f Vakm·r(? " Sura m iname . 
O jie ir mažiausia viltim i parenki11ti - ši rdimi ir hipom džiaugiasi. Mu ms be ieška nt 
išve::t11 ir pažįstam11, p(lsigi rs ta du !fri viai. Vienas lietuvis norėjo pabėgti. 

Raudonarmi etis i!fšovė , sugavo, surišo ranka s ir nusivedė į dar „saugesnę" vietą. 

Prikimšti vagonai dar labiau sa ugo mi. Nep rileidžia nė vieno žmogau s. Iš tolo 
pro lang1( virbus dar mat ome išvargusi us, suprakaitav us ius veidus, dar girdi me 
maž1ų11 verksmus, tačiau nebegalim e su jais pasik eisti vienu ki tu žode liu. 
Pavaikščioję ir apverkę j i( nedalią, skaudančia š irdi111i grįžta111e į sostinę, savyje 
k/ausda111i, kada bus miis11 eilė. Dėkui Dievui, to mes nesulaukėme. Ratas ėmė 

suktis į kitą pusę. 1 

Iš viso per vicnerius sovietinės okup acijos metus Lietuva neteko api e 135860 
savo gyvcntojq. Žino mo rezis tento Ado lfo Damu šio tyrim ais, areš tuota, užda1y ta 
į sov ietini us gu lag us ir sunaik inta apie 2000 inte lige nlLI, 6500 ka ri ški q, 9500 
politin iLĮ ka liniq, 34260 ištrem ta, 1600 nu žudy ta besitraukiančių sov ietiniLĮ 

kareivių, apie 2000 žuvo Birže lio suki limo dienomi s, apie 15000 žydLĮ pasitraukė 
į SSS R gilumą, 5000 Lie tuvos kariuomenės karių, 60000 repatrijavusiųjLĮ į 
Vokietiją. 2 

lr nuo lankiausias, abejingia usias lietuv is, susidūręs su okupantLĮ va lsty biniu 
banditizm u, prievana ir me lu, pamat'<S vykdomą savo tautos genocidą, ėmė k elti 
galvą, ju ngtis pr ie tų, ku rie jok iu būdu negalėjo susita ikinti su o kup ac ija , su 
prievarta bnikama sovietų tvarka ir tikėjimu „tėvel iu Stalinu " . Būta mėginimų 

1 Studentė. Paskutinis pasimatymas prie užkaltų vagonl[ // ĮLaisvę. 194 1. Nr. 8. 
P. S. 

2 Adolfas Damušis. Against Soviet and Naz i Aggresion . Chicago, 1998. P. 5 1; 
Algimantas Liekis. LKP agonijos kronika. T. 2. Y. 1996. P. 327. 

VILČIŲ IR AUKŲ METAS 35 

ir lega liu būdu pa ve ikti mar ione tiniu s sov ieti zuojamos Li etuvos val do vus, kad 
nclcistLĮ įs itvi rtint i ru sam s pirm iau sia valdž ios įstaigose, tikin tis, kad , j e i jo s 
išliksiančios lie tu viš kos, ne to k ia ž iauri būsianti o kup acija. Ap ie ta i 1953 m . 
pri simena M.Mackevičius „Varpe " rašy dam as: 

... Visus p rispa udu si nelaimė suvedė vi.1·1uJC1lriotini11 grupii{ a ts to vus bendram 
pasi tarim ui, kuris įvyko „ Lietuvos ž inii 1" pat alpose . Ten buvo vie nbal si ai nutarta 
mėginti steig ti vieną bendrą lietu vi11 organizaciją, kuri wrėjo suj ungt i miest o 
ir kai mo lietuvi.iikąjį elementą hent tautiniais ir kultririniais reikal ais . Ten pat bu vo 
nu tarta pasilis ti žm ogi( pas „ liaudie s vyriausybės " vidaus reika h( ministerį A1. 
Gedvilą pa siteirauti . ar bus duotas leidimas tokiai organizacijai . Šit( ei/učii( 
autoriui teko bliti 1110 pa siuntiniu ir išdėstyti Gedvilui desperacinį sumanymą. 

Jis ta i padarė ir pilną atsakymą gavo , deja, ne logikos argum entais, Kauno 
su nkiili11 darb11 kalėjime i.f rusiško enkavėdisto. Minėtame susirinkime jaunes n ieji 
žmonės buvo ragi nami eit i į įstaigas dirbti, galvojant, kad lie tuviai, biidami 
adm inist racijos aparate , galės daugiau pagelbėti lietuviškajam reika lu i. Pr isime
nu jaunu s asmenis, kurie buvo past1imė1i eiti tuo keliu. J11 beveik jau nėra tarp 
gyv1ųų. Ju os pražudė slaptas noras ir pasiryžima s padėti kryžiuoja m ai Lietuvai . 1 

TokiLĮ mėgin imtĮ bttta daug. Tačiau be veik visi, mėginę išlaiky ti Lietuvą 
lietuvišką, būdavo suimami ir ištrem iami . Pirmu oju sovietmečiu buv~s Tauragės 
apskri ties v iršin inkas J. Bildu šas, po karo atsidūręs Vakaruose, savo tarnavimą 

okupan tams aiški no taip: 
Kai komuni s tai ok upav o Lietuvą, Lietuvos policini11 p arti) 11 vad ai, lai/..ydami 

komwristt( viešpatavimą tik laikina karo m eto padėtimi ir stengda mi es i išsaugoti 
lietuvil1 tautai lai, ką galima išsa ugoti , ragi no vald=ios tarnautojus likt i savo 
darb e ir imti naują valdinį darbą, je i jis rik p asililomas. , 

Įsi tikinus, kad legalia i be ve ik neįmanoma be nt pri s tabd yt i sov ie tizac ijos, 
sušve ln inti okupa cijos, ko ne v isame kra šte prasidėjo iš pradžitĮ s tichini s, paskui 
vis organ izuote snis pogr indi nis pasiprie ši nimas . Apie ta i A . Gražiūnas savo 
kny goj e „L ie tuva dvicjtĮ okupacijtĮ replėse 194 0- 1944 " rašo: 

Pirmą kartą pogrindis Lietuvoje sripriau pasireiškė paskelb us tariamus 
vadinam ojo Liaudies se imo rink imus. Ta proga su savo arsišaukima is , raginan
čiais liew vius tuos rinkimus boikot uori. pasirodė nema;;ai pogrindžio grupilĮ: 

Lietuvos nepriklausomybės lyga /9 40 rugpj1i(1je Kaune , K11piš/..yje, Šia11/i11ose, 
Panevė5_1je, Rokiš/...Jje, Lietuvos gy nimo rinktinė, Lietuvos atsratymo f ondas, 
Sa/anti( kovos b1i1ys (iš tikro taip p(ISivadinęs tik okupa ntu i kla id inti) ir kitos ... 

Žinoma ir ap ie kitas pogr indžio organizac ijas, kaupu sias jėgas pasipriešinimui , 
p lati nu sias ant isovictin ius lape lius. Ta i Ge leži nio Vi lko ir L ietuvos apsa ug os 
gvardi j a Tauragės mi este ir ap skr ity , Šilalės g inma z ijos moksleivitĮ sambūris, 
Lietuva i iš la isv int i sąjunga Rasc in itĮ aps krity je, Lie tu vo s išla isv inimo vanagai 

1 Varpas. 1953. Nr. l. P. 10 . 
Ba ltic Statcs Investiga tion. Part. l. P. 43 7. 
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Kelmėje, laisvės žva lgai Telšiuo se ir t.t. Ypač da ug patrio tinitĮ pogri ndž io 
organizaeijq veikė Kaune , ku1ios ne tik platino lapeliu s, bet ir rengėsi gink luotai 
kovai prieš okupantus. Tarp tokitĮ buvo dar 1940 m. gruodž io mėnesį savo 
pogrindin~ veiklą pradėjusi Lietuvos laisvės kovotoją sąjunga (LLKS), telkus i 
daugiausia liberalios pakraipos tautininkus. Pagal kai kurias NKVD pažy mas nuo 
1940 m. liepos l d. iki 1941 m. birželio l d. Lietuvoje ve iku s ios net 75 
pogrindžio organizacijos. kmio s subūrė apie 36 tūkstančius „buržuazini tĮ nac io
nalistų'". 1 Žinoma, t11os duomenis reikėttĮ tikrinti. nes saugumicčiai ne reta i irg i 
gerokai pad idindavo skaičius, kad taip sureikšminltĮ savo veiklą, kita vert us -
pateisinttĮ smurtą ir represijas. 

Antisoviet inio pasip riešinimo mastus ir rezi stenltĮ nuotaikas p irmosiomis 
okupacijos dienomis atspindi ir K.Škirpa savo veikale „S ukilima s'' , kuri a me 
rašoma: 

Nuvykęs birželio 25 d. į Ka1111ą, galėjau ten iš vis11, su kuo tik teko politiniais 
klausimais iškalbėti. patirti vieną ir tą pačią 1111omo11ę, jog Lietuvos išsigelbėjimas 

iš Soviet11 11ag11 biill{ į111a110111as tik tada , jei Hitleris pas11kt11 vokiečil{ karo jėgas 
pri eš s laviškuosius 1:vr11s swwiki/l(i te11 įsigalėjusį bolševizmą. Ne utralum o opiu
mas, kuriuo smeto11i11ė krašto vado,~vbė buvo suparali:::avus i Lietuvos iniciatyvą 

išsaugoti 11110 katastrofos, j au buvo visiems i.vgaravęs iš galvos. Taip pat ni ekas 
nebeužsiėmė spėliojimais apie rni, katra kariaujančil()ų p11sil1 galėfl( karą laimėti, 
kad pagal tai orien tuot11s, kaip toliau lai/,.J1tis. 

Visiems tada riipėjo praktiškesnis klausimas, kuris tada turėjo kiekvienam 
/ie111viui gyvybinės reikšmės, bi:itent - kaip galima biitt{ greičiau nusikra(vti 
sov ietinii{ įsibrovėli11 į m1"is11 ma:::ą kraštą. kol jie dar nebuvo suspėję pada,yti 
Lietuvai ir /ie111vil1 rautai su nkiai beatitaiso m!{ žaizdų. Tokiomis aplinl91bėmis 

ieškoti prirnrėJ11 mano Lietuvai gelbėti koncepcij11 nė nebereikėjo: vis11, kas tik 
dar nebuvo nustojęs tikėti į Lietuvos išlaisvinimą, viltys ir a'-J'S sava ime loypo 
į Lietuvo s diplomatinį postą Berlyne. Taip tada buvo ne dėl to, kad tas postas 
b11t11 buvęs prana šes nis už kitus Lietu vos dipl. post us užsieny, bet dėl to, kad 

j is b1ll·o arčiau Lietuvos ir kad Jo padėtis buvo vienintelė tokia, iš kur buvo 
tikėtasi reales11ii1 Lietuvai atkurti gairil(. Todėl tie, kur iems ratai n"ipėjo, palys 
mane Kaun e surasdavo, kad tą svarb11 reikalą su manim aptari!{ ir gautų pozityvi 1( 
patarim11., kaip laikytis ir ką c/{IJyti prarastam valstybiniam suverenitet ui atsta
tyti ... 

Buvo 11at11ralu, kad į mane pirmoje eilėje kreipėsi buvę mano kovos draugai 
iš Lie111vos 1918- 1920 meti{ karo už valstybinę nepriklausomybę. Čia suminėsiu 
tik pavardes asme1111., kuril1 nebėra gyvių·11 rnrpe. Šalia Li etuvos Sa vanorit{ -
K11rėj11 Sąjungos pirmininko pulk. /111. Petro Gužo , kurio namuo se buva u prisig 
laudęs, mane ten konrnkta vo pulk Jurgi s Bobelis , pulk. Petras Sa/adžius, pulk 
Juo:as Šarauskas, pulk . 1111. inž. Antanas Nuvic:kis, sava noriai Jonas Kalnėnas, 

1 LCVA. F.R. 739. Ap. l. B. 4. L. 30; f. R. 16 l 3. Ap. l. L. 5; f.R. 409 . Ap. 
l. 13. l. L. 10. 
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Vincas Steponavičius ir eilė kili{ asmem1, kari .fkir{ ir civili11, k11ri11 pavardžių čia 
11eg aliu sa 11gu 11w sumet ima is atskleisti. 11es 111011 než inomas } 11 likimas . 

Ap skritai visi. kurie buvo pas ma11e savo iniciatyva atsilankę arba kuriuos 
buvau kontaktavęs i!i savo pusės, pat ys - be jokio i!i ma110 pusės poveikio - jau 
buvo priėjr: i.,vadą, jog gali tek ti vėl tvertis ginklo, pana šiai kaip 19/ 8- 1919 
metais, ir kad n1src-vokiečii1 kunjliktas galė111 suda,;vti tam tinkamą progą. Jie 
tepra!iė manęs, kad imčiausi iniciatyvos bei nustatyčiau veikimo gaires. Patariau 
karininkijos ir iiauli r1 atstovams siek ti paslėpti gi nkh { ir šaudme1111, kol ginkh1 
sandėli!{ apsauga dar tebebuvo lietuvirc rankose, o jar111110111 enės ats tovams 
suges tijo1wva11 n11ties ti s11 manim slaptą 1yšį p er ,,::aliqją sieną". Tačiau įsakmiai 
visie ms patariau , kad ne erzi ntt{ soviel t( okupa1110 bent kokiomis demo nstracijomis, 
kurios tik i.rprovokuot11 jį imtis prev e111yvi.,kr1 priemoni11 ir to pasel,.wėje galėtt{ 
prisida1yti p er a11kstyv11 auk11. Nurod:::iau, kad tik labai patylomis stengt 11si 
sudw yti slaptą biisi mos pogrindž io orga 11i:acijos skeleto11ą plani11gam pasir110-
šim11i gi 11kluotai kovai. kada tam jau biitą atėjęs laikas ir susida,ytl{ palankios 
apli11kybės. 

Čia a11kščia11 suminėtais aptarimai s padėties ir kovos p/anavimais ateičiai 
buvo pasėti pirmieji tautos sukilimo paruo š imo darbai , kuri11os grei tai pasiekė 
kiti pa11aiiiis ne tik Lietuvos centruose , bet ir provincijos mi es tuose ir mi esteli uose. 
Visas tas planas bazavosi ge lež ine logika, jog be ginklo pagalbos tiki-to atsiekti 
nebi it11 įma11oma, ir todėl nuo pat pradžio s konspiratyvinio susio rgani:avimo 
buvo atsistota ant labai realistinio pagrind o. 

Vienu Lv ypati11gai politiniai reikšmi11g11 mano s110kalbil1 Kaun e buvo tas. 
kuris b11vo užsimezgęs s11 pro/ Tadu Petkeviči11m, žinomu Lietuvos valstybininku 
Oau miręs). Jis įvyko pmies profesoriaus ini ciatyv a. Patyręs, jog atsirada u Kaune, 
pro/ Petkevičius paprašė vieną savo artim1()11, b11tell/ Joną Jab/o11ski, buvusį man 
pavestos vyriausybės sekreroril1, man e komaktuoti. Jis tada 1ebetar11avo užs. rkl . 
min -jos centre {EL T-oje) ir buvo gerai orie11t11otas, ko sovietai siekė po Paleckio 
marionetinės vyriausybės s/,.7•aiste. 

Atsilankęs pas mane be jok io pri ei/ tai su manim susitari mo, J.Jablonskis 
pasakė. jog kreipiasi i man e pro/ Petkevičiaus pav ed imu pat irti , kaip 1111"is11 
dip/om11tija verti na susidariusią padėti, ar yra numačiusi imt is kokit( ::y gi 11 
užsie ny Lietuvai gelbėti ir kokia galėti( biiti Vokietijos Reic/ 10 laikysena Li etuvo s 
atžvilgiu, j ei Maskvos-B erly no paktas sraigiai 1111triiktt1. Be to, Jablonskis atsklei
dė man, jog pla nu ojama ar net jau buvo siekia ma s11dc11yti Lietuvos Valstybės 

Ta,ybą. kuri veik ti{ slapta pačiame krnšte ir pa/ail,.y 111 ry.icį pe r mane su likusia 
užsi eny to/irzu veikti Lietuvos diplomatija. 

Ta p roga J. Jablonskis teiravosi pro/ Petkevičiaus vardu apie prezidento 
A.Smetonos , vokiečh{ tada i11tern11oto Ryll( Priisijoje. legalisti11ę padėti ir ar 
neatsirastą galimybės srulm :vti jo pagalba kitą Lietuvos vyriausybę užsi enyje, 
pvz. , pačioJe Vokietijoje. Klausė mano 11110monės tais abi em klau si mais ir ar 
apsiimčiau dėti a1i1i11kw111( p11swng1c 11w11 priein11mais keliais visa m tam pla11ui 
pravesti. 
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Savaime supra lllama, jog vadovaujam o politinio organo, Tmybo s, s udarym o 
idėjai pačiame kraš te negi galima bul'o nepr itarti . Tačiau par eiškiau ab ejoniit, 
ar toks organas, kad ir veikdamas kuo slapčiausiai, galėt11 ilgėliai, išs is augo ti 
nuo sovietinio olrnpa nto nagi(. Kai dėl Liet11\I0S Vyriausybės s11da1y mo ir j os 
paskelbimo Vokietijoje - nieko pažadėti negalėjau, nes p ats 1110 reikalu neb uvau 
::ondavęs pas vokiečius. S111arėme su .Jab/onski11, jog stengs is nuti es ti su manim 
IJ'Ši p er ., :aliąją sieną". Savo tą įsipareigojimą j is ir buvo įvykdęs. Todėl galėjau 
ja m prisilesti nuorašą sa vo pro testo pri eš so vietl( agresiją, kai tik Ji liepo s 22 d. 
įtei/..iau vok. užs. rkl. min-jai - o po to ir kili{ post11 p rotestus, kad painformuotų 
apie tai p rof Petkeviči11. 

Po J. Jabl onskio atsi lan/..ymo sekančią ar dieną vėliau buvo atsilankęs pas 
mane dar ir kitas prof Petkel'iči11i artimas asmuo, biitent generolas An tan as 
Gustaitis, miis11 karo aviacijos viršininkas, pril eid: iu irgi prof Petkevičiaus 

p aakinimu. Pasikeitus nuomonėmis apie padėtį ir ką reikfl{ da1y ti, g enerola s 
pasakė, jog galėt11, jei biitl{ reikalinga, atskraidinti į Vo/..ietiją kandida tus į naują 

Lietuvos Vyriausybę, jei tokia biit11 sudaroma užs ieny. Tik pra.šė, kad kiek iš 
ankstėlia11 duočiau jam Iam n111natom11 asme1111 pavardes ir nurodyčiau, kada būtie 

pageidauja ma ji [ susilaukti Vokietijoje. Kai par eiškia u abejonę, ar begalės pakilti 
su lėktuvais į orą ir ar sovietai to nesukliudys, generolas aiški no, jog kol kas 
j 11 kolllrolė aerodromuose dar nebuvo ypatingai grie žta. 

Gaila, kad šia generolo Gustaičio pa triotinio pasi,yž imo talk a neteko 
pasinaudoti, nes susitarti su vokiečiais dėl Lietuvos Vyriausybės paskelbi mo 
užsieny nesisekė, o be to, Berlyno A1askv os pakto sus isprogd inim as nusikėlė 
metams vėliau. Nebesulaukęs progo s savo įsipareigojimui įvykdyti, ge nero las 
vėliau pats mėgino pasitraukti užsienin, bet buvo sov ietinio okupant o seklių 
pakeliui pagautas [. . .}. 

Suokalbis su prof Perkevičium ir gen . Gustaičiu bei 1yšio per „žaliąją sieną" 
iš krašto nwi esimas su manim J.Jab lonskio pas tango mis konkrečiai pasak o, jog 
mano surizikuota į Kauną p o sovietl( okupacija - užs imaskav us „ tarny bos 
reikalais" - kelionė neliko bergždžia . Be to, foome/ naujos vyriausybės pask el
bimas užsienyje susikliudė ir atsidėjo ateičiai, .J.Jablons/..is ranki( irg i nebuvo 
nuleidęs. Suradęs sau lygil{ drąsuoli11 i talką, jis organiza vo pogrindžio sambiirį, 

kuris vadinosi „ Laisvosios Lietuvos Sąjunga ". Ji buvo pradėjusi /eisli - ir kelis 
numerius bul'O jau f aktiškai iš leidusi - pog rindžio laikraštį, užl'ardytą „Laisl'oji 
Lietuva ". Minėtą sambtirį ir tą laikraštį galima su pagrindu lai/..yti pirmaisiais 
1111is11 taw os herojiškos rezistencinės kovos aktais, o J . .Jablonskį - vienu pirmitf11 
Lietuvos laisvės kovotoj11 [. . .}. 

Kuomet tarny binius reikalus, dėl kurių buvau į užs . rkl. min-ją iškv iestas, 
j au buvau atlikęs ir prasi tariau prof V.Krėl'ei-Mickevičiui, jog ja u galėčiau grįžti 

Berlynan, buvau šio Liaudies Vyriausybės užsien ilc reikahi ministerio papra šytas 
su tuo dar nesiskubinti. Tačiau lietuviškojo pa triotizmo liepiamas , pr ofeso riu s 
Krėvė-Mickevic'ius diskretiškai atskleidė man, jog Sovie 111 pasiuntinys Pozdnia
kovas paprašė mane Kaune dar kiek užlaikyti, motyvuodamas tai tuo, kad esą 
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nežinia , kodėl mano contr- partn eris, Vokietijos p as iuntin ys Dr. Zec h/in , negrįžtąs i 
Kauna11. J is buv o pri eš ta i iššaukta s į Berlyną. 

/i; Pozdniak ovo „papra šy mo" man e dar kiek Kaune 11žl ai/..y ti 111a11 pasidarė 
ai.'iku , jog Sovi etai j au ties ia nag us užgniau ž ti Li ew vos dipl . postą Berly na, kol 
j is dar nebu vo suspėjęs pa sireik.fti kokiais nors dipl omatini o pa s ipr ieši ni mo 
žyg iais So vietl( Sąjungos įvykdytai pri eš Lietuvą agr esij ai . Todėl at virai p asak iau 
pr of Krėvei-Mickevičiui, jo g tokiom is aplin/..ybėmis laikau sa vo par eiga kaip tik 
lllojau pat grįžti į savo postą Ber/y ne painf ormu ot i savo kolegas , k itus Lie tu vos 
pa siuntiniu s ir įgal. mini sterius užs ieny ap ie tikrąją padėtį kraš te ir kas dar 
gresia Lietuvai iš so vietic pusės. 

Grįžęs po to pasikalbėjimo su pro/ Krėve-Mickevičium namo, /!lojau pa si
traukiau i.i p .p .Guži( nam o, api e kurį j au s lankiojo Sniečkaus sa ugu mo s ek liai , 
ir pa sišalinau nu o viešumos , pasislėpdamas ik i sutemt{ pa s vieną buvusį man o 
kovos draugą dar iš 1918 meti( Vilniaus karo komendantūros laikų. Dėka jo 
sw11a11il1 pa stang11, bu vau apnipinta s miega mojo vag ono bi lietu p o sve tim a 
pavard e, ir vykau ne p er Virbalį, kaip visad os da ryd a vau, bet aplinkin iu ke liu -
per Kretingą, ir sėdau į traukinį ne Kaun o stotyje, be t pasivijau Ji aut omobil iu 
Jonavoj e jau api e vidurnaktį. Šiuo btidu išsinėręs iš saug um o se kli t( akitt, galėjau 
pasi ekti Kretingą be jokit( kliličit( ir, suriikęs keletą cigarečil( Kretin gos sto tyje 
nervų įtampai ats/aginti belaukiant traukini o pajudėjimo p er lietuvit(-vokiečil( 

sieną, ją pervažiavau normaliau s ia /Varka, s u vienos ir kito s pusės pa s ienio 
policijos pare igiimt for maliais pažymėjimais api e tai man o diplomatiniam e pas e 
[. . .j.1 

Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo pradžioje prasidėjęs visuotinis lietuvių 

tautos gink luotas sukilima s atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę buvo ne 
kokio s nors užs ienio valstybės orga nizuotas , o ·pačios lien1vių tautos ilgo 
rengimosi rezultatas. 

Antisovietinio pogrindžio stiprėjimui didelę reikšmę turėjo Vilniaus ir Kaun o 
vadovaujančių pogr indžio veikėją sus itikim as 1940 m. spalio 9 d . Kaune 
karininkų ramovėje, kuriame dalyvavo mjr . V.Bulvičius, pik. dr. J.Vėbra, dr . 
A.Damušis, dr. P.Padalis, L. Prapuolenis , V. Nasevičius, M. Pečeliūnas.2 

Tuo metu Vilniuje jau veikė Lietuvai išlaisvinti kom itetas. Kaune taip pat 
susikūrė pana šus sambfiris. Vienas jo dalyvią, žinomas JAV lietuvią veikėjas 
dr. Kazimieras AmbrPza itis šios knyg os autor iui pasakojo: 

Dar l 940 111. ankstyvą rudenį man e pakvietė „ Lai s vos ios Li etuvo s ·· grupės 
nariai - Vladas Telks 11ys . Juo zas Gražys, Po vilas Malinauska s ir kt ., pra šy dami 
prisidėti pri e „ Lais voji Li etuva " - pogrindžio laikrašt uko leidimo . Jo p irmam 
num eriui s udariau pirm o pus lapi o antgalvį. To laikraštuko išėjo tik vienas 
numeris , nes daugumą grupės naritc saug um as suėmė. Man pasisekė išveng ti 

' Kazys Škirpa. Suk ilimas Lietuvos suve renumui ats tatyti. Vašingtonas , 1973. 
P. 23- 24 . 

2 Gmžifmas A. Lietuva dviejų okupacijtĮ replėse 1940-1944. V. 1996. P. 30; P. Naručio 
prisiminimai . Aut. asm . archyvas . 
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s11ė111i1110, nes wo metu buvau išvykęs į savo tėviškę Ras einit( apylinkėje. Kadangi 
prieš liet11vą olrnpu ojant buvau didelės ja unim o organiza c(ios „Pavasaris" 
spor to vadu ir vėliau išrinktas į valdybą, tai visoj e Li etuvoje turėjau dau g 

pažįsta11111., buvo lengva sudm yr i p ogrind žio ,yšį ir parinkti žmon es. 1 

K. Ambro zaiti s buvo irgi bolševikų uždraustosios „Pava sa rio" sąjungos 
sporto vadas ir Centro valdybos narys - jau vien dėl to ji s buvo tarp mirtintt 
okupanttt priešų. Bet ankste sni jo , kaip tokio s ga usios organ izacijos vadovo, 
ryšiai padėjo organizuoti pogrindinį pasipriešinimą. Buvo , anot K.Ambrozaičio, 

į pogrindžio kovotojtĮ eiles telkiami visi, nepaisant pažiūri.Į ar politinės praeitie s 
skirtumą Kad labiau būttĮ galima apsisaugo ti nuo cnkavėdi s t LĮ provokacijtĮ, 

daugiausia pogrindžio organ izacijas sudarydavo trijtĮ-pcnkitĮ naritt grandys. 
LietuvitĮ tauta rengėsi išsi laisvinimo kovai ir telaukė signa lo ją pradėti . 

Lietuvos diplomatų 

protestas 

Apie Lietuvos okupaciją ir aneksiją pirmieji 

pasau liui ėmė ske lbti užsienio va lstybėse bu
vę lictt1viai diplomatai . 

Beje,j iems ten reikštis nebuvo sąlygų, pitmiausia teisiniu požiūiiu, nes niekas 
net simboliškai okupantams nepas ipriešino. Vyriausybė nepasitraukė, o ir 
prezidentas A. Smetona, nors ir pasitraukė, bet nepadarė jokio pareiškimo, esą 

išvyko protestuodamas . Prieš ingai , ji s tą savo pasitraukimą fom1a liame rašte 
A.Merkiui motyvavo „sveikatos sunegalavimu" ir pavedė A. Merkiui pavaduoti 
jį. Tuo savo pavedimu teisini u požiūriu A. Sme tona laikinai įpareigojo ir 
diplomatus klausyti A. Merkio, nes diplomatai patys neturi teisės daryti politinių 
sprendimų už savo vyriausybę. A. Sme tona bent jau būttĮ pasmerkęs SSS R 
agresiją, diplomatinė kova dėl Lietuvos išlaisvini mo būttĮ buvusi lengvesnė. 

Padėtis galėjo pagerėti, jei galiausiai bent jau A. Merkys būtų nepadlaižiavęs 
okupantams , protestuodamas pasitraukęs iš savo posto , bet ne, ji s per dvi savo 
valdymo diena s daug padėjo sovie tams „išteis inti" marionetinę J . Pa leckio 
valdžią. 

1940 m. liepos 22 d. Lietuvos pasiuntinys JAV P.Žadeikis kreipėsi į Valstybės 
Sekretorių Cordeli Huli: 

Pone, primindamas savo pranešimą, kurį siunčiau l 940 111. liepos l 3 el. dėl 

nacionalinės krizės, kurią sukėlė Soviet11 Sąjungos neteisėtas kišimasis į Lietuvos 
vidaus reikalus, turiu atkreipti Jūsų dėmesį į to kiš imosi pobūdį bei jo sąlyga/lis 

padarinius[. . .] -

ir toliau aprašė, kaip SSSR, sulaužiusi tarpusavio sutart is, pri sidengd ama 
išgalvotais kaltinimais ir tariamu Lietuvos nepriklausomybės gyn imu , okupavo 
kraštą, organ izavo j os kariuom enei prižiūrint rinkimus , kuri e iš esmės būdami 
neteisėti negalėjo išreikšti tikro sios tauto s valios. Maža to, 

1 Autoriaus asm. archyvas. 
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tas neteisėtai išri nktas o,ganas - Seimas 1940 m. liepos 2 1 d. , remiantis tele g rafo 
praneliima is i.{: Ka uno, paskelbė, kad nuo dabar Lietuva yra sovietinė respublika, 
ir papra.l'ė Sąjungos narystės Į. . .j. 

Taigi .l'llrlnri11si Paleckio vyriausybę, prignidus i Ra udonosios ormijn s dalinit1 
į kiekvieną Lietuvo s kampelį / .. .}. Sovie r11 Sąjungos vyriausybė, taikyda ma pačius 
modernia usius užmaskuoto s agresijos metodus , įvykdė savo užduotį - suna ikino 
Lietu vos Re.1publiko s nepriklausomybę. Šis piktavalis po elgis buvo tikra soviell( 
karinė gud1ybė, nors juk dar galiojo li etuvos - Sovieti1 Sąjungos nepuolimo 
sutartis, o sąlyga apie nesikišimą į vidau s reika lus buvo sufor mu luota pri eš 
aš lllon is mė11esius / .. .}. 

Kaip teisėtai pa skir10.1· suverenios Lietuvos valstybės a tstovas. aš reiškiu 
griežtą protestą pri eš neišprovokuotą agresiją, prie.š: Lietuvos okupaciją, kurią 

įvykdė Sovie tt( Sąjungos Raudonoji armija. pri eš Liet uvos inko,poravimą į 

Sovie ll( Sąjungą, suplanuotą SSSR vyriausybės. lielllva s u jos turtingomis 
istorinėmis trad icijo mis, ku rios siekia Xlf amžią, jos sena kalba, jos i.ftikimybė 

tikėjimui ir vakarie ti§kai kultf1rai, turi neginčijamą teisę į nepriklausomybę bei 
laisvą vystymąsi[. . .}. Turint omenyje tai, kas vyksta, aš laika u savo pareiga įteikti 

savo pra§ymą ir turėti vilties, kad JAV. lygiateisią santykit( twp valstybių lyderė, 

dabartiniu metu soviell1 įvykdytą Liet uvos okupaciją laikys neteisėlll aktu. 
prie.štarauja11čiu ta17Jtauti11ės teisės dvasiai, ir, jei įmanoma, sureiks visokeriopą 

paramą Lietuvos piliečiams net ir ten, kur nesama legaliit Li etu vos valstybės 

atS/OVl( [. . .j. 1 

Tuo laiku panašius protesto raštus Lietuvos pasiuntinys Londone B.K .Balutis 
įteikė Didžiosios Bri tanijos, pasiunt inys K.Škirpa - Vokietijos, pasiun tinys pr ie 
Šven tojo Sosto S.Girdvaitlis - Vatikanui, pasiuntinys Italijoje Lozora itis - Italijos 
vy riau sybei , K.Grau ž inis - Argen tinos, pasiuntinys l .Šaul ys - Šveicarijo s, 
pasiuntiny s Y.Gylys - Švedijos, pasiuntinys P.Klimas - Prancūzijos ir Portug alijos 
ir kittĮ valstybiLĮ vyriausybėms. Pas iuntin iai rašė ir kai kuriems „Liaudies 
vyriausybės" nar iams. J. Šaulys l 940 m. liepos 24 d . rašo sovicttĮ pasodintam 
į Lietuvos užsienio reika ltĮ min istro kėdę prof. V. Krėvci-Mickevičiui: 

... Savo Tamstai raSytu lai§k u a§ kreipiau Tamsto s dėmesį į visą s usida riusios 
padėties pa voj i( ir į reikalą staty ti pri eš atii::iančią i.i: 1y t11 audrą vieningą 

atsparą. 

Tamsta 11ei į mano 1elegramą, nei į mano laišką nesiteik ei reag uot i [. . .}. 
Mini s terij oje atsisėdo Maskvos age nta i [. . .}. K itaip pasakius, po idėjine bo lše 
vizmo skrais te atiikras y ra, 1111is11 gel tons napia ms komunistams ir j i( pakali ka ms 
padedant. rust( imperialist11 politikos aktas, paglem::ęs taip sunkiai iškovotą ir 
met11 m e/lls vargšės m1is11 raw os pasta ngomis kurtą savo krašto nepriklausomybę. 

Kad toj i nepriklau so moji Liewva neb uvo tobu la ir kad joje buvo daug kas 
taisy tina , savaime suprantama. Bet kas Li etuv os pavergimą bolševikinei Ru sijai 

1 Baltijos valstybitĮ užgrobimo byla. JAV kongreso Ch. J. Kersteno kom iteto 
dokumentai. 1953- 1954 m. Y. 1997. P. 357- 360. 
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bando pat eisinti ligšiolinės Lietuvos netob11l11mu, tas gre it greit galės įsitikinti, ko 
verti Lie111vai atnešti bolševikinės Rusijos roja11s migdolai . 

Nereikalinga t11rb1it Tamstai pridurti , kad a.f, kaip Nepriklau so mos Li etuv os 
pilietis ir legal 11s jos atstov as, negali11 pripažinti Sl'etimos valstybės olwpa cijos 
spaudimu suda,J'ltl orgam( nei j i( akli(.' ar tai bus tautos valios fa lsifika cija p er 
tariamus rinkimus, ar tai b11s f alsijikuo/1( orgami sal,,ysime. tariamojo Se imo 
nutarimas subolševikinti Lie111vą ir įj11ngti Ją į bolševikiškąją Rusiją. Pri d ingai, 
prieš visus Nepriklausomos Lietuvos pavergi mo aktus, karin ei rust( okupa cijai 
spaud žia/l/ įvykius, laikau savo pareiga kuo greičiausiai užpro tes/11oti ir par eikšti , 
kad 11( akll( aš nela ikau legaliais bei privalomais nei lietu vi!( tautai, nei Lietuvos 
valstyb ei, nei sau pačiam kaip Neprik la11somos Lietuvo s Ats tovui ir jos piliečiui. 

Atitinkam ai bus pakr eipta ir tolesnė mano veikla : pri eš Lietuvos okupaciją 

ir už Lie111vos Nepriklausomybės atk1irimą. 

Taigi, Pone Profesoriau, aš lig šiol vertina u Tamstą kaip /ietuvitl rašytoją, 
lielllviil patriotą ir maniau, kad galėsiu su Tamsta, nors ir sunkiomis svetimos 
inva:ijos sąlygomis, bendradarbiauti Lietuvos labui, bet matau , kad miisų keliai 
aiškiai išsisl,,yrė: Tamsta nuėjai su Lietuvos pavergėjais, aš gi visa savo siela 
turiu 1111sil,,Teipti p rieš j uos. 

Nebegaliu todėl linkėti Tamstai pasis ekimo. Man o iš š irdies plaukiąs troš
kimas tėra: lietuvi!( tautos prakeikimas telydi visus jos pavergėjus ir jt{ patai
kawoju s! ... D,: J. Šaulys .' 

Pasiuntinys Anglijoje B.K. Balutis 1940 m. liepos 25 d. okupuotos Lie tuvos 
užsienio reikalų mini sterijai nusiuntė tokį savo raštą: 

Kadangi Soviell( Sąjunga, pri ešingai daugeliui Nepuolimo sutarčill, taip pat 
ir agresijos definicijos swarčiai, pažeidė Lietuvos Nepriklausomybę, ją okupuo 
dama karo jėga, ir kadangi vadinamiej i rinkimai Seiman padaryti tos okupacinės 
jėgos spa11dimu ir svetimai valstybe i diriguojant, neduodant jokios galimybės 

pasireikšti Lietu vos gyve ntoji{ laisvai valiai , ir kadangi taip išrinkta s Seimas, 
negalėdamas reikšti lie111vi11 tikrosios valios, galėjo reikšti tik sv etimos valstybės 
smurtu primestą valią, kas pasireiškė ir jo nutarim e pražudyti Lietuvos Nepri
klausomybę, p erduodant Lietuvą į svetimos valstybės jungą, iš kurio ji buvo 
išs ilaisvinusi tik savo sŪm( krauju po ilgit kov11, todėl tokiomi s aplinl,,ybėmis aš 
negaliu laiky ti nei tokil( rinkim,( teisėtais, nei tokio Seimo kompetentingu spręsti 

Lietuvos likimą / .. .}. Ta prasme , eidamas uždėtas man , kaip Nepriklausomos 
Lietu vos Atstovui pareigas , aš įteikiau Britų Vyriausybei protestą pri eš Sovielt( 
Sąjungos padaiytą Lietuvos atžvilgiu smurtą. Tegyvuoja laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva ! .. 1 

Lietuvos pasiuntin ys Italij oje S. Lozorai tis okupuotos Lietuvos už sienio 
reikalų mini sterijai 1940 m. rugpjūčio l d. atsiuntė tokį raštą: 

Dėl tariamojo Seimo liep os dvidešimt pirmosios nutari mo Lietuvoje įvesti 

sov iell( santvarką, įjungti Lietuvą į Sovielt( Sąjungą, par eišk iu: primo - sulaužę 

1 Baltijos valstybių užgrobimo byla ... P. 369-3 70. 
2 Ten pat. P. 371. 
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su/artis, tarplautinė.1· teisės nuostatus, užpuolus Lietuvą, svetimai vals ty bei karin e 
jėga okupavus , pa verg us, vy kdan t terorą sudar y /C/s tariamasis Seimas nėra 

lietuvil( 1a111os atstovyhė, bet okupant o įrankis; sec1111do - jo nutarimai neiš reiš/...ia 
lietuvią tauto.l' valios, nėra pr ivalo mi lietuvit{ tautai , teisėtam Nepriklausom os 
Lie tuvos valstybės Ats tovui ; lertio - su pasibaisėjimu protestuoju pri e.š išda vi
kišką nlllarimą. kuriuo kėsinamasi panaikinti Lietuv os neprikla11somybę, visos 
taut os daug iau kaip .šimto mell( aukomis, pasišv entimu, g inkluotomis ko vomis 
atkurtą. 

Kol p laka lie1uvil1 širdys, bus kovoja ma už senos ga rbing os Lietuvos 
atkiirimą. Neprikla usoma Lietuva prisikels . "1 

O pasiuntin ys prie Šventojo Sosto S.Girdvainis tos pačios dien os rašte rašo: 
Tegyv uoja Lietuva laisva, kurią veltui laidojat . Protėvit{ dvasia , Daukanto, 

Basanavičiaus darbai, Maironio giesmės, visų tautiečių pastangos vėl prikels ją 
biiti savarank iška, didžia. 

Ji spindės dar skaistesnė, neteršiama papirktų išdaviki1., bus dar g1ynesnė 
nuplauta nauji( kan/...inil( ir didvyr ii1 krauju . Protes tuodamas p rid niekšt{ men
kystę pa rduoti Lietuvą, žinau, kad mano balsui pritaria visas ATaštas nuo Aušros 
Varll{ ligi Birutės gimtinės, nuo Vaižganto ligi Kudirkos kapo, pritaria visi žmonės, 

kuriems jfis sve timais dur tuvais užgniaužėte žodį.1 

Į L ietuvo s pasiuntinių prote stus marionetinė okup uotos Lietuvos Ministrų 
taryba reagavo : ji paskelbė, kad nuo 1940 m. rugpjūčio 14 d . atimamos jų 
pi lietybės, uždraudžiama sugrįžti į Lietuvą ir kad jų turtas konfiskuoja mas; tai 
Kazy s Škirpa , Bronius Ba lutis , Po vilas Ža dcikis, Vytautas Gylys, Stasy s 
Lozoraitis , Stasys Girdvaini s, Kazys Graužinis, Jur gis Šauly s. 

Okupantai paskelbė, kad nuo rugpjūčio 8 d. nutraukiama Lietuvos pasiun 
tinybės ir konsulatlĮ veikla, o jų tu1tas perduodamas SSSR am basa doms . 

Lietuvių tautinio komit et o 
sudar yma s 

1940 m. rugsėjo 19 d . Romo j e pa s 
pasiuntinį S.Lozoraitį įvyko lietuvią dip
lomatų pas itar imas, kuriam e dalyvavo 
P. Klima s, S. Girdvain is, K . Škirp a, 

E.Turauskas . Buvo laukta, kad atvyks dar Vytautas Gy lys, Broniu s Balutis , Jurgis 
Šau lys ir kit i. 

Konferencijoje svarstyti politinės padėties ir perspektyvų įvertinimo, egzilinės 

vyriausybės, Liett1vitĮ tautinio komiteto sudarymo ir kiti klausimai. Dau giausia 
diskutuota dėl vyriausybės tremtyje suda rymo. Tačiau priėjus pri e nuomonės, 
kad tai nerea lu , nuspr~sta įkurti Lietuvos tautin į komitetą, kuri o 

vyriausieji uždavin iai bus : der inti visų /iet11vi1{ darbą Nepriklausomai 
Lie111vos valstybei atstatyt i i1; ligi Lietuva bus okup uota, ri'ipintis Lietuvos 
valstybės ir tautos reikalais; 

1 Baltijos valstybilĮ užgrobimo byla ... P. 380. 
2 Ten pat. P. 372. 
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Lietuvos tautinį komitetą sudwyti iš pir111i11i11ko ir dviej 1(-trij1( 1111olati11i1( 11arii(: 
įgalioti Lietuvos tautinio komiteto pirmi11i11ką, reikalui esant, da1y ti aktus ir 

veikti viso komiteto vard11 [ .. .}. 1 

Komiteto pirmi11i11k11 išrinktas buvr:s Mini stras Pirmi11i11kas, 11::sie11io re ikafi( 
ir fi 11a11s1( ministras E. Galva11a11skas, pavad11otoj11 - S. Lozoraitis, nariais -

K. Škirpa, E. 7itra11skas. 1 

Konferencijoje svarstyta, ar nereikėt1Į priimti nutarimą nebe laiky ti A. Sme
tonos Lietuvos prezidentu dėl jo pasitraukimo iš Liet uvos, dėl pavedimo 
A. Merkiui pavaduoti ji (A. Smetoną). prasidėjus soviet1Į ok11pacijai, dėl ko, anot 
S. Lozoraičio, Lietuvos valstybės tęstinumo klausimas atsidūręs „tikroje klam
pynėje". Bet, priėjus prie nuomonės, kad prezidento tit1ilas A.Sme tonai ga li dar 
ir Lietuvai būti naudingas, tik nutarė: nebeskirti A. Smetonos jokiu vadov u, 
siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę; prašyti jo, kad visur laikytųs i kiek 
galima santūriau ; prašyti nevykti užjūrin, o pasilikti Europoje ; surast i lėštĮ 

A. Smetonos pragyvenimui; vengti viešos polemikos dėl A. Smetonos pasitrau
kimo iš Lietuvos ir pan.3 

Tačiau diplomatai, vis dėlto norėdami išlaikyti val stybės tęstinumą, kiek 
vėliau raštu kreipėsi i A. Smetoną, kad šis savo aktu patvirtint1Į Lietuvos 
(LietuvitĮ) tautini komitetą kaip Lietuvos vyriausybę tremtyje. A . Smetona 
nesutiko tvirtinti E. Galvanausko vadovu, kuris buvo finansLĮ ministras J. Paleckio 
marionetii1ėje vyriausybėje. 

Vis dėlto 1940 m. lapkričio 22 d. Šveicarijoj , Berne, A. Smetona pasirašė 
jau savo surašytą aktą atgaline data, lyg dar būdamas Kyb artuose 1940 m. 
birželio 15 d. Jame jis rašė: 

l . Remdamasis Lietuvos Ko11stit11cija (97 s/1:), atleidžiu Ministrą Pirmininką 

ats. pik. /111. A11ta11ą Merkį ir jo mda1J1/ą Mi11is/r/( Ta1J1bą iš pareigt( ir skiriu 
Stanislovą Lo:oraitį Ministru Pirmi11i11/ai. 

JI. Remdamasis Liet11vos Konstitucija (71 s/1:), pavedu Mi nistrui Pirmi11i11kui 
Sta11islovui Lo:oraiči11i 111a11e pavaduoti.' 

Tokiu A. Smetonos sprendimu buvo nepatenkinti kiti Komiteto nariai, ypač 
tuo, kad jo pirmininku paskyrė S. Lozorait~ neturėjusi reikiamo autorite to 
diplomatiniame pasaulyje, bet mėgstamo A. Smetonos . 

A. Smetonos „KybartLĮ aktai" sukėlė diskusijas išeivijojc:l, kurios tęsėsi beveik 
per visą Liet11vos okupaciją. Daugelis abejojo dėl jLĮ teisinio pagrįstumo, abejojo 
ir dėl S. Lozoraičiui „diplomatų šefo" titulo suteikimo. Dėl to 1951 m. gruodžio 
18 d. E. Galvanauskas rašė VLIK' o pirmininkui M. Krupavičiui: 

1 K. Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, l 973. P. 49. 
2 K. Ambrozaitis. Aukos ir vilties dienos // [ Laisvę. l 956. Nr. l O. P. 28- 29. 
3 K. Škirpa. Sukilimas ... P. 52. 
' Brazaitis J. Vienų vieni. V. l 990. P. 67. 
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Bran g us Pir111i11inke, 
Atsakau tuo tarpu į vienąj{i.H( klausimą, biite111 „ Tautinio lietuviz( Komit eto" 

(ar kaip ten tas organa s bu vo pavadintas ) klausimą. Kaip žino/ e, ji s įsisleigė 
Sveicarijoj (l 940 111.). .Iu steig imo posėdžiz( protok olii nutariml( bei Sratuto 
neskaičiau ir 11e111ačia11. Api e tai .Jus galė111 tiks liai painformu oti p.p . Škirpa , 
1i1ra11skas, Gemti s , bū1e11111( posėd:f.iz( daly viai - steigėjai. 1940 111. lapkričio mėn. 

(rodos'!) apsilankė pa s 1nw1e Klaipėdoj sp ec ialiai tuo komit eto reikalu atvažiavęs 
i.f Berly 110 p. Škirpa . .Jis painf ormavo api e lo organo įsteigimą, dalyviu s, to 
organo sąstatą ir t. t. 'foi lllrėjo biiti vyriausias lietuvi l( veiklo s užsienyj e organas 
ko vai už Lietuvos išlaisvinimą, vyriaus ias org ana s tai kovai vadovauri ir derinti 
(11:sienyj e}. Komiteto naril1 skaičius numat y ta išplėsli. padidinti vis uom ene i 
ž inomais rimtai s veikėjais, esančiais užsienyje. Visi( dctlyviz( - steigėjt( ir išrink
tąją komit eto naril( vard u j is , p. Škirpa , esąs įgaliotas prašy ti man o s111iki1no b111i 
to organo pir111i11ink11. Apie kokį nors „ dip/0111110/ą šefą" nebuvo j okios kalbos. 
Esančiomis wom et sąlygomis a.š pilnai pripa ::inau , kad toks organa s reikalingas 
ir b11tinas . Sutikau priimti to organo pirmin inko Ji111kc ijas , par eik.frlamas , kad to 
organo normali ir sėkminga veikla teįmanoma jam esalll neutralėje valstybėje. 

P Škirpa pilnai man pritarė ir pareiškė gara11tuojąs mano persikėlimą Šveicarijo11 . 
Ta111 esą pri einami „slipriis kanalai " Oo žodž iai) part ijoj, Ges/apo ir Alllrajame 
skyriuj e. 1940 111. gruodžio mėnesyje gestapo parėdymu (iš Berlyno) priv erstas buvau 
ap leisti savo butą Klaipėdoj ir pers ikelti į Berlyną ir j o neapi eis li. Berl y ne p. Škirpa 
parei.škė, kad padėtis esą pasik ei111si ir kad 111a110 išvažiavimas iš Vokie tijos esąs 
11ebegali111as. Taigi mano , kaip ro ko111i1ero pir111inink o ir iš viso to komil eto ve ikla 
1110111 ir pasibaigė, j ei ne111i11ėti por os mano pa s irašy ll( .. is torinil ( dokw11ent11" (tariant 
p . Škirpos žodžiais ), kuriuo s pasisekė išsil1s1i iš Vokietijos į Šveicariją, Washingtoną 
etc. per draugingą 11111111s vienos valstybės pasiulllinybę Berly ne. Taigi iš 111 š iaudt( 
nebuvo gr iidl(. .. Kalnas pagimdė pelę", tikricws peli11kšrę. Visi kiti klausimai, 
išvardyt ieji J11s11 /c1i.vke (l 95 l. l. 17) api e Komitetą 1:všyje s 11 „ diplomarijos š eji , ", 
jo pr etenzijomis į tam tikras veiklos sriris ir r.1. - man sv etimi , nes iš viso apie 
tokio „šefo" eg:istenciją tes u::inoj a11 b11da111as Pjit!fi11ge ne ( VLIKo darbe l 94 7 m. 
gale). 

Tiek mano žod::i11 š iandi en šiuo „ labai realiu" klausimu, žinoti nu 11111s11 ist orijai 
ir „atei11a11čio111s kartoms "! 

Viso geriausio ! 
E . Galvanau skas 1 

Mažai kas iš l ictuvitĮ vcikėjtĮ užsienyje telaikė teisėta dažnai minimąJ. Urbšio 
telegramą ( l 940 m. birželio 2 d.), kuria, girdi, S. Lozoraitis paskirtas „cliplomatq 
šef u". Apie tai l 950 m. gruod žio 16 d. VLIK 'o teisitĮ komis ija Pfulin gene 
M. Krupavičiui įteikė tokį nutarimą: 

1 Tėvyni:s sargas. 1964 . Nr. 2 (25). P. 61-62. 
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Gediminaieių pavcldtta 

žemts, buvusios LOK itakojc, galutinai 
V)'1Ulio prijungtos ( 1286-1316 m. ) 

Gedimino prijunglos !.emts 
(13 16- 1341 m.) 

LIETUVA ŽEMĖLAPIUOSE 

ž,mts, buvusios Gedimino jl.al:ojc. galutinai Algirdo prijung1o, ( 1345 -1377 m.) 

Kilo, Algirdo prijunglos ~m tJ 

Vytauto prijung1os !.cmts (1392 - 143001.) 

Žcmt&, pa)ujtomis priklau.iusi os WK it kalmynintms valSlybwu 

žcmts patirianfios LDK politinę jtaq XIV -XV L 

,... . _, . ..,. , LDK it kitų valstybių sienos 1430 m. 

@ VILNIUS Vals1ybių sow nts 

Lietu vos valstybė Vytau to Didži ojo laik a is 

LIETUVA ŽEMĖLAPIUOSE 

~ 
, :, -, 

NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVO S RESPUBLIKA 
1918-1940 

V,r~h•• --- • · •· ··- ·•••·• ·• • 
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- ·1 p is 194 1 m . vasarą 
Liet u vos la ik in os ios vyriausybės plat in tas zeme a 



-l LIETUVIŲ TAUTI\ 

Ponui l'l/ K 'o pirmi ninkui. 

Liečia /LIK Pir111i11i11ko /9 50. /l . 15 raštą. 

VL/K Teisit( Komisija, apsvarsčiusi jai l'LIK Pirminink o pa teiktu s kla usi111us, 
kok10.1· J11ridi11ės reikšmės yra bu,•. u:sie 11io re1kalt1 111inisterio Urbšio telegrama. 
lwria l o=oraitts remia savo pr eten=ijas į li ellll'OS D1į;/0111a1ijos Šeji ,s ir apsk ritai. 
kuria tmrka pagal Lietuvos įstatymus gali biiti įsteigta tokia 11a,ya i11s tit11ciju, 
kaip diplomatijos šef as. rado: 

l . Lietuvos įstatymai titulo diplo111a111 .i:efas ar d1į;lo111atijos šefas 11eži110. 
2. Lietuvos Konsriwcijos (1338 111.) 61 s11: einant, diplomatus, Lietuvos 

Valstybės atsrovus, u:s ie11iuose skiria ir arleid:ia Valstybės Pre=identas . 
3. Pagal .i:efo f unkcijas Lie111vos diplo111a111 šefas y ra Užsie nio R eika!t1 

Mi11isteris, skiriamas Valstybės Pre=idenro einant Komstitu cijos 97 s t1: 
4. Turi111 visa tai galvoje, teisiniu at=i·ilgiu Lo=oraičio 1946 111. liepos 25 d. 

rašte Vl/ Ko Pm11i11inkui minimoji Urbšio 1940 111. bi1-=elio 2 d. telegrama N,: 288 
visai nepareinamai nuo jos :od=it( 111rinio, kiek j i biitt( nor ima laikyti teis iniu 
pagrindu Lietuvos Konstiw cijai 1r įs1a1y111a111s ne=inomai diplomatijos šefo i11s
ti111cijai įs1e1g1i bei 11eisi11ti, y ra niekinė, jo kios teisinės reikšmės neturinti. Tokios 
insti111cijos, kaip d1plo111atijos šefas, įsteigimas y ra Seimo arba Respublikos 
Pre=idento galios sr itis. 

Pagal savo prigimlį minėtoji Urbšio telegrama yra ne kas kita, kaip 
ministerio tam tikra sugestija u:sie11iuose veikianti ems Lietuvos atstova ms tam 
tikram ateities atvejui, biitent tam nelaimingam atveju i, jeig u Lie tuvos atstovai 
turėll( veikti 111010 praprio. Tos sugestijos realizavi mas yra pačių pasiuntilliz( 
kompetencija anoms nelai111ingo111s aplinkybėms s usidarius. 

5. Kad minėtoji Urb:,'io telegrama netenka lai/..yti joki u valstybiniu ar 
politi11iu aktu. rodo pačh1 diplomatt( nusistatymas jos atžvilgi u, bii tent tlloja u po 
Lietuvos o"1ipacijos 1940 111. įvykusioje Lie111vos dip/0111at1( Europoje Konf eren
cijoJe buvo nesiimta vadovautis šia 1elegra111a ir buvo suda,y tas Li etu vos Ta111i11is 
Komitelas, kuriam, kaip =inoma, vado vauli buvo pakvi estas ne p . Lozoraitis, o 
p . E. Galrnnauskas. Šis Komitetas turėjo derinti ir diplo111atini1( pos1t1, ir iš viso 
lietuvit1 pas tangas kraštą išlaisl'inti. 

Tautinį Lie111vos Ko111ice1ą pakeitė 1941 111. visuotinio tautos s ukilim o pasta
ty ta li e1u1·os Vyriausybė. 

ll itlerio įsakymu Liellll'OS Vyriau5ybės reiškimąsi likvidavus, politinės tauros 
mdo1'.1·bė5 ji 111kcijas toliau vykdo Vyriausiasis Lietuv os išlaisvinimo komit etas . 

Remdamos 1šdės~v10111is aplinkybėmis. VL/K Teisiz1 Komisija į VLIK Pirmininko 
Jat pareik111s 1950. /l. 15 kla11si111u5 n111arė arsa/..y ti taip : 

/ . /9 40 111. bir:elio 2 d. Urbšio telegrama /1/1: 288 neįsteigė ir negalėjo įsteigti 
l telllvos Diplo111a11jos Šefo insti111cijos. Tos telegramos reikfotė tebuvo moralinės 
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prasmės tam at vej ui, kai Lietuvos pa .mmtiniai , vykdydami sa vo jimk c ijas, biitt( 
pri versti veikti 111010 propri o 

2. Lietuv os Dipl omat ijos Šefo ins titucija g alima buvo įsteigti įstatymo ke liu . 

VLIK TEISIŲ KO 1\t/lS!JA 
(Seka para .foi) 1 

Tokiu bCidu, pirm osios sovietinės okupacijos me ta is ir užsie nyje prakti škai 
nebuvo jokio centrin io vadovavi mo centro, turinčio teisėtos Lietuvos va lstybės 

įga l iojimus. Ir paties Lietuvių tautin io komite to ve ikla prakti ška i baigėsi jo 
įsikūrimu iš da lies ir dėl to, kad visi norėjo tik vadova uti , jo na ria i gyve no 
skirtingose val stybėse: E. Galvanau skas ir K. Škirpa - Vokiet ijoj e, S. Lozora itis -
Ita lijoj e, E. Turau skas - Šve ica rijoje ir L.l. Be to, jie bu vo skirtingų poli tin itĮ 
orientacijų: K. Škiiva - pravok iškos, S. Lozoraitis ir E. Tura uskas - praang liškos 
ir pan. O jų gyvenamų valstybių vyriausybės nebuvo suint eresuotos b logi nt i 
san tyk ius su SSSR ar Vokietija . 

L . t · lb · t· t b JAV Ame rikos lietuviai per visą Liet uvos 1e uva1 ge e I ary a . .. 
1 

.k d • · ·k 
atkūrimo 1r okupac 1JOS a1 ą, ro esi, tl 

ir gyveno j os laimėjimais ir pralaimėjimais. Jie visoke riopai rėmė lietuvių kovą 

dėl savo nepr iklausomos valstybės sukūrimo ir negailėjo pastangtĮja i stipr inti , 
Antrojo pa saul inio karo išvakarėse smerkė hitlerin<, Vokietiją, atplėšus ią nu o 
Lietuvos Klaipėdą ir jos kraštą, po to, kai SovictlĮ Sąjunga po Vilnia us grąžinimo 
priedanga įsikūrė krašte savo karines bazes ir galiausiai ka i 1940 m. vasarą visai 
ok upavo ir anek savo Lietuvą. Dar tą pačią pirmąją okupac ijos birže lio 15 d. 
„Drau go" laikraščio redaktoriu s Leonardas Šim utis sukvietė Čikagos l ietuvitĮ 
veikėjus pasitarti ir parengti protes to telegramą JAV valstybės se kreto riui , kad 
JAV vyriausybė imttĮsi žygitĮ prive rsti sov ietiniu s ag resorius pa sitraukti iš 
Lictuvos.2 

Vis plat esnio pritarimo ėmė sulauk ti mintys įkurti Lietuvai gelbėt i orga ni
zac iją. Liep os 25 d. Čikagos lietuvitĮ laikraščiq redak toria i ir draugijtĮ vadova i 
paskelbė atsišaukimą „Gelbėkime Lietuvą", kuriam e rašyta: 

Sovie111 Rusija okupav o ir pm·ergė 1111ist( 1ėv1( kraš1ą. 
Nepriklau somos Lietuvos jau nebėra. Rusijo s valdovų valia, pare mta mil::i

ni:,'komis soviett( kariuomenės jėgomis, li elllva y ra ijungiama į sovi elt( imperiją. 

Šitam smurt o aktui įvvkinti bolfr vikiškos Rusij os komi s arai birž elio mėnesį 
privertė pa si1rc111kti Li etuvos Respu blikos valdžią ir pastalė jos viet o11 savo 

1 Tėvynės sargas . 1964. Nr. 2 (25) . P. 64- 65. 
2 J . Skirius, J . Račkauskas. Amerikos lict uvitĮ tarybos ki1rimosi l 939- 194 1 m. 

atspindžiai dokumentuose ir spaudoje . Čikaga, 1998 . P. 13. 
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vyriausybę, suda1J1tą iš kom11nis1t1 ir ) 11 pakalik 11 su Jus/11 Paleckiu pri ešakyje. Ši 
Maskvos „ lėlil1 vyriausybė" liepos 14 ir l 5 d.d. pravedė neva rinkimu s į „sei111ą ", 
pasta ty dama kandidata is aklai atsidav usius Mask vai asmenis ir 11i drau sdama veikli 
bei kuriai Lie tuvos visuomenės organizacijai, kuri stoja už nepriklauso111ą Lie1uvą. 

Taip išri nktas„ liaudi es se imas", sus irinkes Kaune po sov iell,1 komisaro D eka-
11ozovo prie:iiira, tuojau nutarė paskelb ti Lietuvą „ so vieline respublika" ir pav ersti 
Ją Soviet11 sąjungos dalim. 

Kaip nepriklauso ma valstybė, Lie111va yra panaikinta . Jo s vidau s sanlvarka 
dabar yra sov iet izuojama. Jos ekonomin is gyve nima s y ra gria11ja111as iš pa 11w111. 
Visa li el11vos pramonė ja u paimta į valdžios, t.y. sovie111 ko111isan1, rankas . 
Valstieči11 :emės nusavintos. J11 sodybos, laukai, lrobos ir 11kio įrengimai y ra 

paversti valdžios tur/11, su lmri110 elgsis kaip tinkami atsibeld us iej i i.f Rusijos 
bolševik iški u=11rpa1oriai. 

Lietuvos iikinin kui s laiga [(IĮJO išplėštas visas jo 111rtas, kurį jisai buvo ilg 11 
meti{ darbu pasigaminęs ir sutaupęs. Taliaus j isai rega/ės dirbti žemę tiktai kaip o 
nuomin inkas arba valdžios „sovc/1ozo" kum etis. Ir j eigu jisa i drįs pak elli balsą 
prieš savo pavergėjus, kur ie Ji taip nežmoni škai apiplėšė, arba bent neparodys 
j iems paka nkamo nuolankumo, tai ant jo ir jo še imos galv 11 kris sovietinės 

: valgybos leroro smiigia i. 
Kiekvienas doras žmogus turi visa š irdim pasipiktinti lokiu žiauriu didelės, 

galingos valstybės smurtu prieš ramią ir nė vienam kaimynui SATiaud os nepa
dariusią šalį. O mum s, Am erikoje gy venanti ems lieluviams, kurie esame iš tos 
šalies kilę, kurie per metl( mews dėjome aukas jos reikalams ir džiaugėmės jos 
pažanga tauti11ės laisvės sąlygomis, š i Lieluvos nelaimė reiškia neapsakomai 
ska 11d11 nuostolį. 

Mes griežčiausiu b1id11 protestuojame prieš neleisėlą rus11 įsiveržimą į 

Lietuvos teritoriją, prid } 11 užsimojimą pavergti lietuvi11 taulą ir prieš }11 
plėšikiškus veiksmus 1mis11 gimtame kra!ite! 

Panieką ir pasmerkimą mes reiškia me tiems Lietuvos pardavikams, kurie 
suliko Miti Maskvos imperialis111 įrankiais ir pridengti )11 smurtą apgaule, 
priimdami vielas so vieu1 paskirtoje neva Lietuvos „vyriausybėje" ir suklastotame 
.,liaudi es se ime"! 

Amerikos Jungtinės Valstybės atsisakė pripažinti teisėtais grob ikiškus SSSR 
žygi us pri eš Lietuvos Respubliką, ir liet11viz1 /auta visuomet bus už tai dėkinga 
šiai didžiausiai pasaulyje demokratijai . 

Lietuvh1 tauta nenurim s po bolševikiško despotizmo jungu. Ka1j1 seniau ji 
atkakliai gn1111ėsi su R11sijos carizmo sa trapais ir kovoj o tol, kol nebuvo sudau žy ti 
vergijos pančiai, [(lip ji kovos ir daba,; nors .l'itoje kančių kelionėje į laisvę jai 
galbiit teks pak elti net s11nkesnii1 auki1, negu kad ji turėjo }t{ pakelti, besigindama 
nuo /vluravjov1c Korikrc ir caro žandan( . Kaip anais laikais , taip ir š iandien , 
Amerikos liewv iai visomis išgalė1nis rems Lietuvos ž111oni11 pastangas atgauti 
laisvę. 

Mes atsišaukiame į Lietuvizc draugijas, klubus ir visas organiza cijas, rag indami 
jas svarstyt i savo mitinguo se Lietuvos reikalus, kelli protestus pri eš Li eluv os 
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okupaciją ir sir1sti a titin kamus p arei.l'kimu s .J1111gtinir( Valslij11 Ad m inistracijai ir 
Kong reso nariam s. Nep riklausomos Lietuvos idėja neturi biiti nustelbta nė viena i 
valand ai. Liet uvos laisvės balsas turi nuolatos skambėli Amerikoje, kurios 
demokratinė sa nt varka yra pagrįsta kilniais žmoga us teisiz1 ir tautinės religinės 
tolera ncijos prin cipai s . 

Vyk ime lauk i.v visuom en ini o lie1uvit( gyvenimo tuos parsidavėlius, kurie 
džia ugiasi Lietuvai pat ekus po sve timu jungu. 1 Pasitikėkime savo jėgomis ir 
sutartinai darbuokimės visi, kuriems yra brangus m 11sz1 senos ios tėvynės likimas , 
kad neilga i trukus Lietuva vėl patapt11 Neprik lausoma, Laisva ir Demokratin e 
Respublika . 

Šį atsišaukimą vienbalsiai priėmė C/ricagos lietuviz1 laikraščiz1 redaktorių 
su.fouk ta konfere ncija liepos 25 d. 1940 111., kurioje dalyvavo š ie asmenys: 

D1: P. Grigai tis, .. Naujiem(" redaktorius ; L. Šimutis, .. Draugo" redaktorius; 
M. Vaidy/a, .. Sandoros" redaktor ius; dr. A. Mont vidas, SLA. 6 Apsk ,: p irmininkas , 
Chicagos Lietuvi11 Draugijos daktaras-kvotėjas; J.A. Mickeliiinas, L.R.K.S.A . 
C/ricagos Apskrities pir m ininkas; kzm. lg . Albavičius, Apvaizdos D ievo parapijos 
klebo nas; J.J. 1-fertmanavičius, ,. Sando ros" bendradarbis ; P ra nas Bastys , A .L. T. 
Sandara; P Mil/er, Chicagos LietuviL1 Drau gijos jinansic sek retori us; Ign as 
Sakalas, A.L .R.K. Federa cijos C/ricagos apsk. pirmi ninkas; A. Dain is, Li etuvit1 
Darbi11inki1 Draugija , 4 kp.; J. Kondra ška, Lietuvit1 Darbi11inki1 Draugija. 4 kp.; 
A. Vaivada, .,Naujiem(' redakcijos š tabo nwys; Pilipauskas, ,,Dra ugas" ; An . Valan
čius, A.L.R.-K. Federacijos sl,,yrius 12, Cicero; B. Nenartonis, Draugijos Š v. Kazimi ero 
Karaliaus nut . rašt .; Vincencas F And rul is, A.L. T. Sandara ; kun. J.H. Vaičiz7nas, Šv. 
Ant ano parapijos klebonas, A. L. R. - K. Federa cijos skyri us 12, Cicero; K. Sriubienė, 

A.L.R .- K. Moterą Scu·zmgos 2 kp.; Antanas Narbutas, SLA. 139 kp . ir kiti( organizacij11 
ncuys, Rose land e; A. Lauru tana s, SLA . 63 kp . ji n. rašt.; A .S. Po ci us, Šv. Jurgio p a1: 
choro pirmininkas; Char/ es V. C/resnu l, advokata s; Jenny Zy mont , Business anei 
Professio nal Ser vice Burea11. A1anager: d,: Steponas Biežis , SLA daktaras-kvotėjas: 
Vincent 8 . Am brose, SLA . 36 kp. vice-pirmininkas; Jo/111 P Park e,; A.L. T. Sandara ; 
Frank J\llast, advok atas; A . 1\1/usteikis, Šv. Anwno draugija; Frank Vaicekauskas; 
Stasys Po vilaiti s; Saliomė Juozelėnaitė: E. Milmžiutė, SLA. Iždo globėja; Antanas 
Za!inis : Juozas Vaskas, K. Lekni ckas. 1 

1940 m. rugpjOčio 9 d. Ame rikos lietuvitĮ Romos kataliktĮ federac ijos tarybos 
suva žiavime Pitsburge įsteigta Lietuva i gelbėti taryba , dėl kur ios suvažiavimas 
priėmė tokią rezoliuciją: 

Atsižv elgiant i mom ento svarbą ir 1ragi11gą Liewvos bliklę, A .L. R .K. Fede 
racijos Taryba savo suva::iavime 1940 111. rugpj1ičio 9 d., Pittsbwg/r, Pa., nutarė 
kvies ti į vieningą darbą ir 1;i·::tingą kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tautos 
gy1:Fbę visas tas lietuviz1 grup<!s, organizacijas, kurios šia me 11111s11 tautos 
sukrėtime p asiliko liewvi11 tautai i.iitikimos. Taip pat kviečia į ši šventą tautos 

' PLA . F. Lietu vos konsu latas Čikagoje. Dėžė l . 
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darbą kie/..,·ieną atskirą sm •o tautietį, kwis nėra pa1:ridaw.:s Lietu vos pri eša 111_1. ir 
jos :udikams. 

Kad sudary ti galim 111111( visoms liet11vil( tautai i.~tiki111om.1· grupėms dirb ti ir 
tiksliai, ir vieningai, A.l.R.K. Federacij os Ta1J1ba steigia l.iet11vai gelbėti ta,yb 
arba visi( 1111'is 1( liet11vi1( a111erikiečiit bendrą centrą gelbėjimui Lietu vai atsta ty; 
laisva ir 11eprikla11so111a valstybe ir /..,,iečia dėtis į tą centrą tas g rup es, kuri os 
atstoi·mija bent kele tui nacionalinės reikšmės t11rinči1( organiza cij11, t.y. tokioms 
organi=acijoms, /..11ri1( 1yš iai i•eikia bent keliose lie111vi1( kolonijose [ .. .}. Lietuvai 
gelbėri Ta1J•bai 1111statyta toks tikslas ir programa: 

l. Lietuvai gelbėti ta1J,/1a j ungia visas ge riausia s ir 1y :.tingia11sias Am erikos 
lietul'ii( jėgas ir visas grnpes, kurios aiškiai stovi 11:. laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą ir pasi:ada šiam tiks lui sutartin ai dirbti. 

2. LGT palaikys artimą kontaktą su užsi enyje veikiančia teisėta Lietuvos 
vyriausybe. 

3. LGT, reikalui esant, Jungtinėse valstybėse steigs savo centralinį biurą, 

/..itris: 
a) palaikys kontaktą su Ame rikos oficialėmis ir visuomenės įstaigomis; 

b) san()'h-iams su Lietuvos :monėmis ir Lietuvos repreze mata is; 
e) ruoš medžiagą istorijos ir ekonomijos studijo ms apie Lietuvą; 

d) plačiai i11/o rm11os Amerikos, kiti( kraŠIL( ir liet11viL( spaudą ap ie Lie111vą 
ir m11s1( darbus dėl jos nepriklausomybės; 

e) Biuro vedėją skiria Lieruvai gelbėri Ta,yba Į .. .}. 
6. LGT dirba tik w os darbus, kurie turi aišk t( 1yšį s u tautos pastang omis 

atgawi li e111vos nepriklausomybe, visai nesikišdama į vidujiniu s Am erik os lie
wi·iL( organi=aci.Jzl reikalus. 1 

Tarybos pirmininku išrink o L. ŠimutL vice pirmininku - P. Pivoriūną, 
sekretoriumi - K. Karpių ir kt. 

Pirmas sva rbesnis Tarybo s žygis buvo spalio 15 d . audi encija pas JAV 
prezidentą F.D. Roosweltą. Audienc ija užtru ko 20 minučių. Dele gac ijos nariai 
buvo: L Šimutis, kun. J. Švagždys, J. Laučka, F. Bagočius, P. Gri gaiti s, 
M. Vaidyla, J. Mileris, P. Pivariūnas, K. Karpiu s, Piju s J . Žiūris. Del eg ac ija 
įteikė pre zidentui padėkos raštą Amerikos lietuvitĮ vardu už Valstybės depar
tamento liepos 23 d. pareiškimą, kad JAV nepripažįsta jėga paremtų intervencijtĮ 

prieš kitas valstybes, ir preziden to žmonai Eleon ora i įteikė gintaro karoliu s. 
Prezidentas, išklausęs lietuvių memorandumą, kreipėsi į delegaciją: 
Man yra malonu patirti , kad jūs, lietuviz( kilimo Amerik os piliečiai, esa te taip 

giliai susin7pinę savo gimtojo krašto likimu . Bet leiski te ma n pasa/..y ti, kad jiis 
padarėte dvi klaidas. Pirmoji y ra j 17Sl( rašte, kurį man įteikėte. Ten pasa/..yta, kad 
liewva prarado savo nepriklausomybę. Klaidinga taip teigti . Lietuva neprik lau
somybės neprarado - Lietu vos nepriklausomybė tik laikinai pertraukta. Atei s 

1 Draugas. 1940 m. rugpjūčio 14 d. 
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laikas, ir Lietuva vėl bus lais va. Tai atsitik.l' gal greičiau, negu jt7s galit e tikėtis. 

Kita klaida , ka ip aii pastebėjau, buvo padm y ta vieno jiis t( kalbėtojo, kuris apie 
Lietuvą iS·sitarė kaip apie laba, mažą valstybę. Pasižiiirėkire Į Lotymc Amerikos 
resp ubli kas ir pamat ys ite, kad jt( tarp e yra net mažes nil( už Lietuvą, o jos vis 
dėlto laisvai ir laimingai gyve na. Netikti( kalbėti apie Lietuvos mažumą, nes ir 
pati ma::iausia rauta turi lygiai tokią pal teisę bati nepriklausoma, kaip ir pari 
did::wusia Wu/C/. 1 

Tai bu vo tik elementario s paguodos žodžiai lietuvių tautai, bet ne Lietuvo s 
va ls tyb e i. O ir pag al tuom etinQ tarptautinQ tei sQ tik valstybė ga lėjo būti 

tarptautinės teisės objekta s ir subjek tas, o tauta neb uvo. Kadang i teisėta 

neprik lausomo s Lietu vos vyriausybė nepasitraukė iš oku pu ojamos Lietuvo s, 
maža to, krašte likusi susitaikė lių vyriausybė ėmė net talkinti okupantu i ir padėjo 
jam sudary ti savo marionetin Q vyriausybQ (A. Merkys), ji buvo prarad us i savo 
veiksnumą tarptautinės teisės plotmėje, ir nebeb uvo nieko , kas galėtlĮ teisiškai 
atstova ut i oku puoto s Lietuvo s valstybei . Negalėj o būti Lietu vos suverenumo 
atstovais ir atsisakQ pripažinti sovietų okupacijos gal iojimą Lietuvos pasiuntinybitĮ 

ir konsulatą darbuotoja i, kurie jur idiška i buvo tik admini strac iniai, o ne suverenūs 
organa i. Todėl JAV vyriausybė visa i kitaip e lgėsi prieš me tus, Voki et ijai 
okupavus Lenkiją ir jo s vyriausy bei pasitraukus į Didžiąją Britaniją. Tada JAV 
ir kitos valstybės prip až ino Len kijo s vyriausybę užsienyje . 1939 m. spa lio 2 
d . JAV dėl Lenk ijos paskelbė tokį pareiškimą: 

Vienas zik teritorijo s užgrobimas nepanaikina juridinės vyriausybės egz is
tencijos . Todėl Am erikos Jungtinės Valstybės toliau pripa::įsta, kad Lenkijo s 
vyriausybė nenustojo eg=istavusi ir pripažįsta grafą Jurgį Potockį jos ambasa 
dori11m Va.i:i11grone. 1 

Tuo ta rpu nei JAV, nei ki tos Vakarą valstybės nė vienam mėginus iam 

atstovaut i lietuvitĮ tautai ir Lietu vos vals tybei susiv ien ijim ui ar buvusiems jos 
ats tovams tokio pripa ž inim o nesuteikė. 

Tačiau ja u vien tai, kad LGT delegaciją priėmė JAV prezidentas , bu vo gera 
paguoda lie tuviams tiek JAV, tiek pave rgtoje Lietuvoje , nes daug prezide nt o 
kalboje matė ir tai, ko iš tikro nebuvo - pažadą remti lietuvitĮ tautos išsivadavimą. 
Bet nepaisyda mi to, JAV lietuvitĮ atstovai spa lio 15 d . savo suvažiavi me 
Vašing tone pareiškė padėką JAV prezidentu i ir paskelbė tokią savo rezoliucij ą: 

,, l. Lieruvai pat ekus i barbari ško kom unistinio imperializmo okupaciją. 

lais vėje gyvenm1či1( lielllviz( y ra šve n/C/ ir nepakeičiama p areiga dirbti , kurti ir 
kovo ti visomis teisėtomis priemonėmis, kad Lietuva vėl tapti( laisva. nepr iklau
so n,a , ,afstybė. 

1 Šimutis L. Amerikos lictuvilĮ taiyba. Čikaga. 1971. P. 25. 
! US Dcpartment of Stale Bulletin. 1940. Vol. l. P. 342. 
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. . b · s visas ')'ž tingia11sias Amerikos lietuvitcJėgas 
2 Lietuvai gelbet1 tai)· a Jllllg L· · ' 

· k . ·s1a · stovi 11° laisvą ir nepriklausomą 1et11vą ir de rins 
arupes ir sroves ·unos ais m - b · · · 
"' . · . . ·ktq Lietuvos neprikl auso my e1 atste1g ll. 
išeivijos v1suome11wę tautwę vei . . . .• •k-· • a . . . 

. • lb · · . b . "škia nepriklausomm L1et11vm 1st1 unos 1.,e1vljos 
3 Liewvm ge et1 ta1y a I ei . . . . . 

. · . • ·. . kad Europoie pradėti( veik/l Lie tuvos vyn a11s 1as 
/Virtą pageidavimą 11 1101ą, :1 . . • •• • 

. . • k .· ~a,fa visi§ką paramą. kokia tik bus 1111ano111a rse1v1Jos 1a1111111s komitetas, 1111am pa. ,, • 
gyve11imo sąlygose. . . . . . 

4 L
· · /be·11· 1a,yba ; ·ausdama ir msp edama visos liet11V1L( taut os 

. 1e1uvm ge , • . . . . . .· .. 
"k · d · · s·sak·o kad Lie t111·os mzv ilglll v1s1{ he wvu( p ag, wd,mu tros :imus, rąsw1 pa 1 . . . . 

l b . · · 1 1 · 11·11 siekimii vm ir bus Lair va Nep n k/auso ma, Demokrat111e va sry imu zr au 11 • · . .' . . • • . . . . 
Liewva, atsteigta 1918 m. vasario 16 d. dek laraCIJOS Vi~11u;e nuzymetais desn 1~1s. 

5. Lietuvai gelbėti ta,yb a, visu ska udumu pn pazm dama faktą, kad music 
išeivijoje y ra Liew vos pavergėjz( pataikii lll{ ir ji ( tamsi!{ age nll( ko m11111s/l.1, kuri e 
šlykščiai veda lietuvii( tautos 11uodijimo darbą, kreipias i į visą lietu vii( visuomenę 
ir jos atskirus 11arius. kviesdama ir prašy dama grie::tai ir neatlaid ž iai kovo ti prie š 
/ietuvil( tautos ldi11ą žalojančius komunistus ir j i( prirarėjus, kuriem s negali būti 
vietos ir jokio p ripaži11i1110 liewvi 11 gyvenime. 

6. Lielllvai gelbėti ta,yba dėki11gai pa reiRia pasitenkinimą, kad Li etuvo s 
atstovas Vašingtone P Ž,adeikis ir jo vadova uja mi konsulai energingai budi 
Lietuvos 11epriklausomybės ir jos žmonhc suverenum o teisių sargyboje . Tmy ba 
linki Atstovui ir jo vadovauja moms įstaigoms tęsti garbingą Lietu vos reikalų 

gynimą. 1 

1941 m. geguzes 15 d. LGT reorganizavosi į Amerikos lietuvių tarybą 

(ALT), buvo sudarytas jos valdybos vykdomasis komitetas iš trijų narių -
L. Šimučio (pim1ininkas), P. Grigaičio (sekretorius) ir M. Vaidylos (iždininkas) . 
Čikagoje įkurtas informacinis biuras, kuris vėliau pavadintas Lietuvių kultūros 
institutu. Jo vedėju paskirta s prof. Kazys Pak štas , kurio iniciatyva ren gta ir 
platinta infonnacija apie okupuotają Lietuvą. ALT' a ėmė kaupti lėšas iš Lietuvos 
ištremtiems žmonėms remti, Lietuvos pasiuntinybėms finansuoti. 

l 941 m. spalio 27 d. ALT susirinkime svarstyti klausimai dėl Vyriausiojo 
Lietuva~ išlai~vinimo komiteto įkūrimo. Tačiau tuo svarstymu apsiribota. 1941 m. 
kov_o_ n~enesĮ _Į JAV atvykus Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai, ALT svarstyt i 
egzilmes vynausybės sudaiymo klausimai; siūlyta, kad tai vyriausybei vadovautų 
A. ~metona: Tam nepritarė kai kurie lietuvių veikėjai, priešingai nusistatę 
~u~mmkų atžvI!gm;_~-Sme_ton~s kand!datūrai prieštaravo ir Lietuvos pasiuntiny s 

asmgton~ P~ ?ad~ikis. BeJe, JIS nepntarė ir Vyriausiojo Lietuvos išlai svinimo 
ko~it~to tkun~ui , n~s, jo nuomone , pakanka ALT'os. Tai labai įžeidė 
tauti~mku s, kune pasitraukė iš ALT'os ir 1941 m. birže lio 7-8 d savo 
suvazmv1me Įkūrė atskirą orga ·. ·· L. . · 

mzae1Ją - 1etuva1 vaduot i sąjungą, kuriai trejus 

l PLA. F. ALT. Dėžė l . 

LIETUVAI GELBĖTI TARYBA JAV 57 

metus vadovavo S.T . Tamošaitis, po jo - P.J. Žiūrys, Mot iejus J. Co lncy ir 

kiti. 
Sąjunga skelbė apie okupantLĮ žiaurumus Lietuvoj e, propagavo Lietuvą, j os 

Prezidentą A . Smetoną ir kt. 1944 m. vasar io 5- 6 d. LYS įsteigė Amer ikos 
Iictuv iLĮ misiją, turėjusią rūpintis Lietuvos išvadavimo klausima is. 

Prasidėjus Vokietijos ir SSSR karui ir JAV tapus SSSR sajungininke, lietuviai 
nebegalėjo viešai sme rkti SSSR kaip Lietuvos okupantės, nors savo pareiš kimais , 
memorandu ma is JAV pr ezidentu i ir kongresui nuolat primindavo, kad po karo 
Lietuva vėl tur inti būt i nepriklausoma valstybė. Valstybės vadova i atsakydavo , 
kad taip tik ra i bus. 

LietuviLĮ išeivij os susibūrimas į cen tralizuotas organizac ijas bu vo žen k lus 
žingsnis jLĮ istorijoje, tačiau dėl didel io atstumo ir atsk yr imo fro nto jų įtaka 
kovojančiai Lietu vai bu vo palygt i menka , ypač ope ratyvi niam vad ovavi mui . 
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2. P ASIRENGIMAS SUKILIMUI 

Rengimasis sukilimui užsienyje Lietuvos pas iuntin ys B crlyne 
pik . K.Škirpa , gavQs Li etu vos 

pogrindin inktĮ įgaliojimus, lygiagrečiai su jais, likusiais Lietuvoje , ėmė rengt i 
ginkluotam sukilimui planus ir kur ti organizaciją jie ms vyk dyti - LietuvitĮ 

aktyvisttĮ frontą; jo kūrimui ir veikla i Lietuva buvo pasirengusi. 
l 940 m. lapkričio l 7 d. Berlync K. Šk.iJpos iniciatyva įvyko LAF steigiama sis 

susirinkimas, hu-iamc praJ...1iškai dalyvavo beveik visą pai1ijų, veikusių Lietuvoje 
ilci okupacijos, atstovai: devyni tautininkai, šeši voldcmaiininkai , !:lys liaudinink ai, 
ttys krikščionys demokra tai ir ttys būsimi frontininkai, vienas soci aldemokr atas 
ir kiti. Kitaip sakant , LAF kūrė visa tauta ir turintieji pretenzijų jai atstovau ti 
išsivaduojamoje kovoje. Apie LAF įkūrimo aplinkybes ir eigą R. Skipitis 1955 m. 
,,LietuvitĮ d ienų" 6 ir 7 numeriuose rašė: 

Niekas m1is11 neabejojome, kad vokiečiai kariaus su rusais . Iš dipl oma tinh 1 
bei kari11it1 sfen1 ga udavome š ioki11 10kiz1 ž ineli11, rodančių, jog vokiečh1-rusi1 

karas 1ikrai artėja. Taipogi niekas m1is11 neab ejojo, kad vokiečiai sumu š bo lše
vilws m sus. Tik buvo visai nea išku, kas bus su Lietuva, kai vokiečiai bus p er 
ją persirilę ir =ygiuos į Rusiją. Ar Hitleris leis Lietuvai bziti nepriklauso mai , nors 
ir susirišusiai sutartimi s, apka,pančiomis jos nepriklausomybę? tinant, ką 
Hitleris padarė su Klaipėdos kraš tu, Čekoslovakija ir k itais, sun/.....1 buvo laukti , 
kad Lietuvai , išvijus bolšev ikus , bus palikta nepriklausomybė. 

Tačiau vie11as ki tas tremti11ių ir Lie tuvos pasiu ntinys p. Ški 1pa buvo kitokios 
11uo111011ės. Jie manė, kad '1itleri11ė Vokietija su Musolinio Italij a sudarą tokią 
galybę, kuriai nugalėti Europoj e 11ebesą jėgos. Rusija - milžinas molinėm koj om . 
Be to, ir mes pa1ys norime, kad bolševikinė Rusija būtt{ su mu šta. Prancūzija 

paklupdyta, Le11kija, Čekoslovakija, Olandija , Belgij a, Danija ir No r vegij a oku
puo1os. Ispanija, jei įstos į karą, wi lik Italijos ir Vokietijos sąjungininke. Š vedija , 
Šveicarija ir Portugalija y ra ir bus neutralio s. O Balkanų valstybės ir Vengrija 
bus tuoj sumalto s, kai tik prasidės karas su Rusija. Li eka viena An g lija . O ką 
Vokietijai gali pada1)'ti Anglija? Beveik nieko. Tiesa, Angliją stipriai remi a 
Amerika ir greičiausiai netruk us atvirai s tos į karą. Bet būtų daugiau negu nai vu 
manyri, kad Amerika, pe1plauku si Atlantą, sumuš Vokietiją. (Tur iu pastebėti, Jog 
111omet Jap onija dar nebuvo įstojusi į karą, ir Vokietija dar visa i menkai bu vo 
bombard11ojama .) 
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KAI KURIŲ BIRŽELIO 
SUKILĖLIŲ, LATKINOSIOS 
VYRIAUSYBĖS NARIŲ, 

BIOGRAFI NIAI DUOME NYS 

O jei /-litlerio viešp aravimas Europoje ne
i.~vengia mas, lai mum s, mažai tautai, reikia p rie 
10 ta ikint is. Gi jei nesitaiki nsime, lai 111iis i1 
tėvynė bus prijungta prie Vokietijos ir 111iisų 

tauta bus išbraukta iš gyv11}11 tai/l!( sąrašo ... 
- Uže ikiva valandėlei į kavinę, noriu pa - Ju ozas AMBRAZEVIČ I US 

sikalbėti sva rbiu reikalll, - sako man c/1: P. Kar - (BRAZAITI S). Gimė 1903 m . 
velis, sutikęs mane gatvėj, dar vos keletą diem1 gruodžio 9 d. Marijampolės apskrity
tepagyvenusį Berlyne. Gražioj, dar tuomet bo m- je. 1922 m. baigęs Marijampolės gim
bardavimt( nepa lies toj kavinėj „Roma" užsisa- naziją, studijavo lietuvių literatūrą Kau
kėme po puodelį kavos. no universitete, kuri baigCcS literatūros 

- No riu kalbėti politikos reikalu. Žinau, kad žinias gilino Bonos universi tete. Nuo 
1927 iki 1943 m. dirbo Kaun o un iesi demokratas ir hitlerinio režimo priešas. To 
versitete lietuvių literatūros bei tauto

režimo pri ešas esu ir aš. Bet privalome arviro-
sakos dėstytoju, nuo 1934 m. - pro

mis akimis žiiirėti į tikrovę ir būti realiis 1m:is11 fcsoriumi, buvo Lietuvių katalikų moks
tėvynės reikal uose. Konkrečiai šta i koks reika- lų akadem ijos nariu, kurį laiką vado-
/as. Šk irpa karštai laik osi tos nuomonės, kad vavo Ateitininkų sąjungai, LietuvitĮ kai-
mes turim e derinti s prie hitlerinės Vokietijos, jei bos ir l iteratūros mokytojų sąjungai, 
norime atgauti L ietuvai nepriklausomybę. Jis dirbo „Lietuvos", ,,XX amžiaus" , oku
turi ge n1 1yšit 1 su Vokierijos valdžios sfe romis pacijos met a is „Į Laisvę" periodinią 
ir taip yra įsigyvenęs į hitlerinę ideologiją, kad leidinių redakc ijose. 
nacia i gali laiky1i sau arrimu žmogum . O mums Nuo pinnųją okupacijos dieną įsi
reikia turėti artimą na cit1 sfe roms žmog11, nes traukė į lietuvią pogrindinę veiklą. 

ga lbiit netrllk11s reikės su Vokietija derėtis dėl Bir2elio sukilimo išrinktas l. e. Lietu
Lietuvos nepriklausomybės ats tatymo. Turime vos laikinosios vyriausybės vadovu ir 
palaik y ti Škirpą, kad jis jaustz(Si stipresnis, nors kar tu ėjo šviet imo mini stro pare igas. 
mes ta,r. jo palinkimui į na cius ir nepriwriam e. Vokiečiams pri vertu s Laikin aj ai vy-

1940 met11 lapkričio mėn. (rodos, J 7 d.) riausybei sus tabdyt i savo veiklą, 
K. Škirpa susikvietė apie 20 įvairi!( politin itt 1. Ambrazevičius įsitraukė į pogrindinę 
pa žitin( ž inomesnit( lietuvi!( tremtinii1, kuriems antinacinę veiklą, bu vo išrinkta s 
paskaitė savo ilgoką rašinį miisą p oli tikos kimt- YLIK'o politinės komisijos pim1inin
si111ais. Skaitė apie 2 valandas . Kėlė miisą po- ku, Lietuvių fronto a tstov u jame, o 

pasitraukęs į Vakarus , tęsė veiklą litikos vyn 1 klaidas ir bandė nusiaty ri /ietllviš-
VLIK'e ir kitose lietuvią tremtinią 

kos polirikos gaires artimiausiai ateičiai. No rint 
organizacijose. Daug pamšė ir išleido 

siekti g eresn i11 rezulwrą ko voje dėl Lieti/vos 
knygą literatūros mokslo ir kitais klau

išla isvin imo, kvie1ė sue/my ri vieną sąj1idį, i kurį simais. 
turėlt( dėtis visi Li etuvos patrio1ai, vis tiek koki11 • Mirė J. Ambrazevičius (Bra zai tis) 
pažiiin1 j ie biill{ ir k11riai lie1uviz1 p arrijai pri- l 974 m. lapkričio 28 d. Sauth Oran -
kla usy t1(. ge . Palai dotas Putnamo vienuolyno 

To sąjiidžio vardas - aktyvistai . kapinėse. Prof. J. Ambrazevičius (Bra-
Nors ne visi Škirpos samprotavimai buvo zaitis) - tai pedag ogas , moksl ininkas , 

pri iml ini, bel ma sina ntis kvie timas vienybėn ir politikas. Bet geriausiai apie jį tesako 
nebuvi mas jokio kito veiklos pla no sulaikė nuo tie, kurie kartu mokėsi, dirbo , kovojo . 
kėlimo ab ejo 11it1 bei dcuym o pastabt( K. Škirpo s Ra šytojas Česlovas Grincevičius: 
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samprotavimams. Be to, neabejo tinai turėjo įtakos ir d1: P Karv elio anksčiau 
mano minėti įtikinėjimai palaiAyti K. Škirpą. Gal pana š iais s um etimais ir kiti 
dalyviai nepriešwravo. 7ik vienas d1: 81: Dirm eikis kėlė ab ejonil1, tačiau bendros 
susiri11kusi1lf11 nuotaikos nepakeitė. O toji nuotaika buvo: remt i K. Ški rpos 
SIIIIW nymą. 

K. Škirpos asmens sekretorius d,: .Jurkiinas pateikė popieriaus lapą, matyti, 
anksčiau paruoštą, kuriame jau buvo mašinėle įra.Ęyta to susirinkimo data ir 
trumpas protokolas , jame pažylllėta, kad mes, žemiau pasirašiusieji , s udarom e 
aktyvistų sqjfidį ir to sr(iiidžio vadu i.frenkame pulkininką K. Ški1pą, pirmcų·į 
Lietuvos savanorį . .Jokirt rinkim11 nei diskusij1.1, ką rinkti , neb uvo, bet minėtame 
lape, kiek atsimenu, visi ar beveik visi pasirašėme. K. Ški 1pa turėjo 1y.fo 1 su 
aktyvistais, veikiančiais Liew vos pogrindy. 

R. Skipičio aprašyto susirinkim o protokola s buvo š io turinio: 

L.A.F 
Steigiamojo susirinkimo, įvykusio / 940 m. lapkričio mėn. 17 d . 
Berlyne, Achenbachs11: l , 

Protokolas 

Susiri nkime dalyvavo: p . Min. Škirpa, Ga/vanauskas, Skipitis, d1: Karv elis, 
Viliušis, Dirmeikis, kun . Yla, Pyragius .Juozas, inž. Brunius , Dailia Aleksandras, 
Našlhinas Jonas, Puodžius Stasys, Dženkaitis Juozas, Va/iukėnas A11ta11as, Raila 
Bronys, Maceina Alllanas, d,: Brakas, Ka volis Martynas, pulk. Ambraziejus K., Iam. 
Barauskas, Katilius Juozas, d,: Ancevičius ir dr. Jurkūnas. 

Susirinkimą atidarė Min. Ški11Ja ir Jam pirmininkauti pakvietė p. Ga/vanaus -
ką. 

Min. Škirpa, trumpai pabrėžęs, kuriam reikalui jis yra at vykusi us sukvietęs 
ir pažymėjęs klausimo svarbumą, perskaitė lielllvi11 aktyviSll{ pagrindinius pro
gra minius dėsnius ir būsimojo sąjūdžio tikslus bei siekimus. 

Po savo pran ešimo Min . Ški1pa kvietė dalyvius pasisaf.._yti dėl programos ir 
dėl b1isimo sqjf1džio organizavimo. 

p . inž. Brunius si1ilo LAF programoje smul kiau p aliest i darbo klausimą. Ypač 
esą reikėll{ išsamiai numatyti darbinin/a{ apriipinimą nuosavybe, darbo avansa
vimo klausimą ir l.t. Jo nuomone , reikėti{ į atstatytą Lietuvą žiūrėti kaip į socialinę 

valstybę. Toliau p . Brunius iškėlė mimį atkreipti ypatingą dėmesį į atstatytos 
Lietu vos teritorinius klaus imus. Jo nuomone, atstatyta Lietuva turėti{ suju ngti 
visas lielllvil1 gentis. Jis klausia, ar nevertėtų galvoti apie Baltijo s valstybil{ 
sąjungą. 

p. Skipitis manytų, kad nereikėti( .i-iuo metu diskut uoti prog ramines detales , 
bet pirmo11 eilė11 steigti organizaciją, o pasku i diskutuoti jos pag rindinius 
klausimus. 

p. Maceina pasisako visai priešingai p. Skipičio tezei. Jo nuomone, visų pi rm a 
reikėti( is pagrindų pasisa!..yti dėl naujos organizacijos programos, i.§diskutuoti 
visus jos esmini11s klausimus, tik paskui imti steigti pačią organizaciją. Jei to 
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dabar nega lima b11ll( p adwyti, j is sizi/o tam 
reikalu i su§aukti kitą susirinkimą ar kelis susi
ri11ki11111s. Be to, p. Macei11a klausi a p . Ministerį, 

kaip jis esamoje padėtyje vaizdu ojasi 11wž1lf11 
valsty bilt padėtį nauj osios Europos santvarkoje. 
Pasak jo, jei mažos ioms valstybėms nebiill{ lem
ta llllllj( ~je Europoj e turėti savo nepr iklausomy
bę, lai 1111is1( darbas negalėti{ biili 11a11di11gas. 

p . Karvelis palaik o p . Skipičio nuomonę ir 
11eb1it1( linkęs pritarti p . Mace inos 1111sis1aty mui . 
Esą dabar 11e laikas disk11111oti. kokią mažosi os 
valstybės turės padėtį naitj oje Europoje , o ly
giai negalima biiti( siame ar kitam e susirinkim e 
smu lkiai išdiskui/loti visus programi nius klm1-
si m11s, bet mes turim e dėti pastcmg1( tuojau 
s11sio 1g a11izuoti ir tuo s udaryti reikiamą bazę 

miisi1, kaip vie11e10, tolesniam veikimui. 
p. Py ragius pritaria p . Kar velio nusis taty

mui . Esą, jei kam pateikta p. Min . Ški1pos 
aktyvistt{ platf orma biill{ diskutuotina . tai tas 
turėll{ pada1y ti reikiamas is vadas. 

p. 1\lfin . Ški 1pa paai.skina , kad jo pa teikta 
programa dar nėra ga lutinai apdirbta. Du ota 
tik idėja ir pagrindiniai aktyvist1( tikslai bei }tl 
uždaviniai. Programą gal utinai lllrės pa ruosti 
tam reikalui sudw yta spec iali komis ija. Vokie
čiai akty vis111 idėjai rodo palan kumo. Tad m1is1( 
veikim11i yra šioks toks plyse lis, !..11rį reikia 
i.i-,wudot i. Nors kol kas mes nega lime veikti 
viešai , bet tai dar nereišk ia, kad negalim e veikti 
11ždaram e ratelyje. Dėl 11žmačil( atstaty 1oje nau
joje Lietuvoje ste ngt is turėti s1tj11ngtas visas 
!ietuvir( gentis arba ja u dabar eiti pr ie tam tikro 
bloko su kito mis Baltij os valstybėmis p. Minist
ras many t11, kad dabar bent reikėti{ p irmia11sia 
lllrėti gal voje ,misų pagrindinį tikslą - aišk iai 
iškelti l.ietuvns vnlstyhės a/staty mo klausimą. o 
paskui Jau spręsti liet11vi1( gimin i!( s11j1111gimą į 

vieną šeimą arba blokavimoąsi s11 kitomis mum s 
gi111i11i11go111is ta11to111is. Esą nereikia nuslys ti 
11110 sa vo tradi ciji( ir nuo to, ką esame t11rėję. 

Dėl org anizacijo s Min. Ški1pa pareiškė, kad 
s1110 meili j is many t11, kad biitl{ geriausia, je i jis 
galėti( sudaryti tam tikrą patikėtinil( grupę, 
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J\1minlina data - 1939 m. spalio l O d. 
Lietuvo je paprast a i būdavo minima 
liūdna spalio 9-oji, Vilniaus netekimas, 
bel tais metais jos neminėjome. Mūsų 

valstybinė delegacija, vadovaujama 
užs ienio reikalq min istro J . Urbš io, 
buvo nuvykus i į Maskvą, kur bu vo 
svarstoma ir apie Vilniaus grąžinimą. 

l ;1ukėmc, spėliojom, širdies gilum oje 
džiaugėmės. Mūsq pr elegentas 
(J . Ambrazevičius - aut.) kalbėjo 

maždaug tokiais žodžiais : ,.Šiuo metu , 
kai mes čia susirinke;, Maskvoje, ga 
limas dalykas, pasirašo ma Vilniaus 
grąžinimo sutartis ... Neman ykime. kad 
užjį nereikės kokia nors ka ina sumo
kėti ( ... ). O j eig u po to mūsų !auta 
vėl neteks nepriklausomybės ir lais
vės ... Ar mes mokėsime tada tinkamai 
sunaudoti savo jėgas už laisvės atga
vimą antrą kartą taip, ka ip mokėjo ir 
sugebėjo mūsq vargani , pa saul io 
užmiršti ir j au mm1šyti į buvusitĮ tautų 

eiles, į mirš1ančiųjtĮ sąrašą mūsų tėvai 

ūkininkai ir kaimo mužikėliai? Ar mCisų 
sąžinė neprikaišios, kad džiaugdamie si 
šia 1nimpa laisvės prošvaiste, nesug e
bėjom jos išna udoti dar dide sni am 
jėgq stiprinimui ir neįvertinom, lyg tau
tos laisvė kažkoks savaime supranta
mas ir amžiams garantuotas reikalas, 
dovana, už kurią daugiau nere ikės 

kov oti ir dėl jo s ne ve rta aukot is ... 
Kitą rylą keldami esi ja u girdėjom 

per radiją himno garsus ir[ ... ] linksmą 
ži nią, kad Vilni us grįžta, kad vakar 
pasirašytas susitarimas [ ... ). Tačiau. ne 
visas Vilniaus kraštas grįžta. Negrįžta 
pusė žemių, kuria s tie palys Maskvos 
valdovai 1920 mellĮ sutartimi pripažino 
kaip mūstĮ teritoriją. Antra - tam 
tikras skaičius so vietq karilĮ atvyks ir 
pasiliks mūsq žemėje. 

1969 m. Bra zaitis turėjo šir d ies 
priepuolį ir tik stebukli ngu būdu labai 
genĮ lietuvitĮ gydytojlĮ ir bičiul itĮ buvo 
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kurie s11dmys laiki11ą Aktyvistt{ vadovybę. Pirmiausia reikėti( patraukti pri e m t1sic 
orga11i=aci11io darbo lietuvius i11telige11111s Berl y ne. Eili11iais užda viniai s reikė//( 
lai/,.Jti s111dijas vokiečitt įvairit( gyve nimo sričir1 ir i.f j i( pasimok y ti , ypač 
organi::acijos. Todėl ilgai 11ela11kiant aktyvistai t11rė111 suei ti į kontaktą s u 
a1i1i11ka111ais vokieči1l sl11oks11iais bei įstaigomis. Be to. es q lnhai hii11c re ikalin ga 
11eatidėlioja111 užmegzt i 1J1ši11s s11 savo idėjos draug a is Li etuvoj e ir eiti pas j uos 
s11 savo propaga 11da. 

p. Galva11auskas ma11y111, kad š iuo 111et11 nebiitl( nei reikalo, nei galimybės 
išspręsti 1111iSI( programos klausimą. Esą š ia11die11 m es lllrim e kalbėti tik apie 
organizaciją ir s iekti atga111i savo valstybės 11eprikla11so111ybę, o paskui j au 
kalbėsime api e s111u/la11e11as. Todėl, jo n11omo11e, š ia11dien reikia , ilga i nedisku 
tavus, sudm yt i orga11i=aciją ir reikia mus orga 1111s. 

p . Dim1eikis ko11s ta1uoja, kad brisimasis Aktyvi s u1 sqjii dis bus politinė 
organiza cija s11 tam tikru savo 111ri11i11. Esą iš prog ramos ma tyti, kad m es 
glaudžiamės prie Vokietijos ir darosi įsp1idis, kad mes kovos ime už vokiečil1 režimą 
ir už Vokietijos laimėjimus. Tokiu bi"1d11 m1is11 orga11izac ijos likimas priklausysiąs 

11uo to, kuo karas baigs is. Jam atrody111, jei Vokietija karą pralaimėtų, tai 
aktyvist11 orga11izacija 11et11rėu1 idėji11ės bazės ir kaip o tokia 1urėll1 išnykti. Turint 
tai galvoje , p. Dirmeiki s klau sia, ar aktyvis tai taps kov otoja is dėl Vokietijos 
ateities, ar ras kitą kelią, kuris 11eprikla11so111ai 11uo bet kurių konjunktt1rų vestų 
pri e Nepriklauso mos Lie tuvos atstaty mo. 

Mi11. Škilpa pabrėžė, kad mes turim e savo kovą de rinti s u Vol-cietijos kova 
ir tokiu hiidu turime su j ais hendrada rhiauri. Tačiau tai dar nerei.fkia , kad m es 
su vokiečiais turime be11dradarbia11ti besąlygiškai. M es turim e užsitikrinti jie 
paramą ir 1110 a1vej11 galime si ekti sav1ų11 1iksh1, prisidedant prie bendrosios kovos 
kam, su vokiečiais. 

E. Gah-a11a11skas, papildydamas Mi11. Ški,pos paai ški 11i111us, pareiškė, jo g, jo 
m10111011e, mes vokiečiams prak1iška i 11ieko 11egalim e padėti. Visa tai, prie ko mes 
glausimės ar su kuo eisime, yra 11ei daugiau, 11ei mažiau tik priemonė ,misų tikslų 
siek 1i, bet 11e idealas arba tikslas. Taig i, esą, keisis laikai, gali pa sike is ti ir miist{ 
prie111011ės, bet tikslas pasiliks vis tas pats, biitent: než ffirint kokia kaina išlikti 
gy viems ka ip tauta ir a1stclly ti nepriklausomą Li etu vos valstybę. 

Pasibaigus pra11ešim11i ir disk usijoms bei paai škinimams, Min . Škirpa pa
kvie1ė visus dalyv avusius pasira šy ti Lie1uvh1 Ak1yviSIL( Fro1110 steigiamąjį aktą. 

Po 10 Min. Škiipa papra.šė su1ik1i bii1i patikė1i11iais š iuo s asme nis: 
p. E. Galva11auską, i11ž. Brwzh t, R. Skipitį, A. Va/iukėną, A . Maceiną ir K. Žal
kauską. 

Susiri11ki111as baig tas 1a11tos himnu . 

Susirinkimo dalyviai pasirašė tokį Lietuvių aktyvistų fronto steigiamąjį aktą: 
Mes, žemi au pasirašę lietu viai, likimo atblokš ti i Vokietijos sostinę Berlyną, 

š.m. lapkričio mėn. l 7 dieną susiri11kę pas p . K. Škilpą jo but e A chenbac/1s ll: l 
ir išklausę jo pra11ešimą apie Neprikla11so111os Lietuvos ž lugi mo pri ežastis ir 
galim1111111s bei ke lius Lietuvos vals tybei vėl a/statyt i, reiškiame visišką pritarimą 

s1111w11y 111ui s11telk1i visas lie111viz1 tauto s ak1yviąsias jėgas į Lietuviz( Ak ty visfl{ 

LIETUVlŲ TAUTA 

Frontą kovai už Tėvynės Lietuvos i.flaisvini111ą 

i.l' ko m1111is tinio so vieti11io ju ngo: 
Įsilikinę, kad ats tatytos Lietuvo s 1varl,J1mas 

Akty visll( Fro nto ideologi jo s pa gri11dais yra tik
riau sias ke lias li etuvh c Wutos ideala ms s iek li, 
mes p irm iej i s toj am e į li etu viz1 Aktyvis ll( Frontą 
ir p rii mam e visas jo nariam s uždedama s p arei
gas ir drausmę. 

Tėvynės Li etuvos ir li etuvit{ Tautos lab ui 
kviečia111e K. Škirpą, Pir111ąjį Neprikla uso 111os 
Lietu vos Kariuomenės Kiirėją-Savanorį ir Lie
tu vh{ Akt yvis1 11 Fronto iniciat orh i imtis žyg ii( 
vykdy ti 111i1są nusistatymą ir vadovau ti li etuvh1 
A ktyv is t11 Fro ntui. 

Kovok! 
Tvir tais žing sniais, 
Drąsiai pirm y11 -
Už naują laisvą Lietuvą. 

Berly nas, 1940 111ett1 lapkričio l 7 di ena. 
Para šai 

J. Viliušis, E. Galvana uskas . M. Kavo/is . 
S1. Pu odžius, P Skurau skas, J. Pyragius, J. Naš
lii111as, J. J11rk111ws. R. Skipiti s, J::. Dž enkaiti s, 
K. Bnmiu s, B. Raila, A. Va!iukėnas, Jn . Dž enkai-
1is, J. Čiuberkis, Jz. Pyrag ius, M. Kukutis, T. Dir
meiki s, St. Yla, A. Maceina. d,: P Kar vel is, 
A . Dallla, pulk. Ambrazi ejus K. , k1111. Ba rauska s, 
J. Katiliu s, dr. Nf. Broka s, d,: P,: Ancevičius. 

Sutinku : (pas .) K. ŠKIRPA
1 

Žino ma , dėl tokio įkiirimo, o ypač „LA F 
Vyriausiojo vado" išrinkimo , galima disku tuoti. 
Tačiau tuo metu kaip tik vyravo tokios ten
dencijos . K. Škirpa , pa tei kdamas sus irinku
sie ms savo proj ek tus, tenorėjo atr inkt i bendra
žyg ius. Juolab kad pag al jo sumanymą LAF ir 
turėjo būti ne c ivilinė, o labia u karinė organ i
zacija , dau giausia turėsiant i veikt i SSSR oku
puot oje Lie tuvoje , ypač gilaus pogrind ž io są
lygo mi s. 

1 PL A. F. K . Šk irp a . Dėžė l. 
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išgelbėtas. Tada jis man kalbėjo: tauta 
išsi laikys, pake ls visas okup acijos 
kančias. Emigracijoje tiknĮ lietuviq pri
siauginsime, bet ne tiek, kiek reikėtq 
kovai už tautos laisvę. Mums reik ia 
planuoti kovą ilgoms distancijom s. Išsi
vadavimas? Jokios iškilmingos dek la
racijos ar moral inia i nuosta tai, su tar
tys, istoriniai ar te isiniai faktoriai oku
panto iš Lietuvos neišprašys . Net je igu 
pasikeist,Į sovietinė sis tema, nereikia 
daug dėti vilčių. Daugiausia vi lčiq ga li 
būt i,jei pat i nzsq imperija būtq sukrės
ta. suskal dyta ... 

Liūdna, kad mūstĮ nedidelė saujelė 
silpnina savo jėgas ir sk aldos i. Ir j uo 
toliau, tuo blog iau. Pasidarė būdinga 

neskirti svarbių reikalų nuo nesva rbiq 
ir skirti jėgas kova i dėl menkniekių. 

Dar l iūdniau, kai eikvoja me jėgas sa
vęs susinaikinimu i. Dėl asmeni.ni q am
bicijų kapojamės iki apsijuokim o. Ka
pojame kiekvieną aukščiau iškeltą gal
vą, net savo laba i art imo bičiulio. 
Svarbu, kad ta galva būttĮ ne mano 
paties. Labai būdingas atsitikimas įvy
ko su profcso riw11i Pakštu . Anas žmo
gus dar 1939 m. turėjo drąsos pasa
kyti, kad artėja katastrofa ir kad re ikia 
gelbėtis. Ir ką gi, ano meto oficialūs 

Liet uvos žmonės jį palaikė pa nik os 
kėlėju, vad ino ties iog .,vari otu", kar
todami žodži us „tauta gali būti ram i" . 
Siūlė tada Pakštas iš Lietuvos išvež ti 
visą auksą, ne vien dalį, Čiurl ionio 
paveikslus , senus dokumentus, kitus 
nepamainomus turtus, kur nors depo
nuot i, pvz., Ame rikoje. Siūlė 1939 m. 
vasarą iš Lietuvos išsiųsti dalįjaw1imo, 
ateitininkus, chorą, sustiprinant j į ir ne 
choristais, be t būsimaisiais veikėjais. 

Kiek būtwne išgelbėję pajėgiausitĮ lie
tuvitĮ patriottt, vėliau sunaikint q kalė
j imuose ir Sibire . Nugalėjo ne 
pakštiškas „gas dinimas", bet saldu s 
nieko ne veikima s, ir bu vo de ma go-
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Darbui organizuoti ir kontroliuoti buvo sudaiy tos LAF komisijos: ideologijos 
(dr. A. Maccina), organizacinė (inž. K. Brunius), finanstĮ (E. Ga lvanauskas), 
prekybos (A. Danta), pramonės (pik. inž K. Ambraziejus) , žemės ūkio (dr. 
P. Karvelis), darbo ir socialinės apsaugos (dr. P. Ancevičius), teisingumo (dr. 
M. Brakas), administracijos (K. Žalkauskas), užsienio lietuv ių (R. Skipi tis), 
kultūros (V. Alantas), doros (kun. S. Yla), susisiekimo (inž. J. Augustaitis), krašto 
apsaugos (gen. S. Raštikis), motenĮ (Y. Karvelienė), politikos (T. Dirme ikis), 
propagandos (B. Raila), jaunimo (J. Jurkūnas), 1yšių su kraštu (mjr . S. Puodžius), 
saugumo (J. Dženkaitis). 

Į komisijas buvo įtraukiami žymiausi atitinkamos srities specialistai. Tikėtasi, 

kad jie parengs nep1iklausomai Lietuvai ir jos ūkiui atkurti proj ektus. Komisijų 

pirmininkai sudarė ir LAF taiybą. 

LAF parengė savo atsišaukimą: 

Į raiką naujos Lietuvos kurti 
Tė1'.vnė Liewva neteko valstybinės 11eprikla11so111ybės, ge riausit(/11 miis11 

tG11/os s1i1111 krauju atkovotos. 
lie111vil1 rawa vėl pateko po rus1{ j1111g11, ši kartą Maskvos komu11isti11it1 

bude/i1( ir )11 grobuo11išk11 užgaid11 aklos vykdytojos - raudonosi os armijos. 
Bet tau/a, pažinusi laisvę, jos niekad daugiau išsižadėti negali . Tokia y ra 

ir /ie111vh1 wwa. 
Rusai okupantai s11IIJ1pė mūs11 valstybės vėliavą, bet jie nepajėgs išrau ti iš 

lie111~il1 sielos laisvės jausmo ir 11eprikla11so111os valstybės atstatymo troškimo . 
Sis idealas buvo kelrodžiu žiloje 1111'is11 tautos pra eityje Didi es iems Li etuvos 

Kunigaikščiams, sula'irusiems Lietuvą 11110 Balt ijos iki Juodiųų jiirt(. Ji s pagimdė 
sielos galil'i1111s, įžiebusius 1111,sų 1awos masėse 1a111i11į susipratimą. Ji s davė 

11,ksrančius didvyrizt savanorių kovai už Lietuvos išlaisvinimą / 918- 1920 metais. 
Jis teikia ir dabar /ie111viz1 rawa i nepalaužiamo 1yž1111110 naujo111s aukoms už 
Lietuvos valstybės atslalymą. 

Kol ws idealas plaka /ie111vil{ širdyse , - 10/ m11s11 jėgos lieka nenugalimo s. 
Jos yra 11epala11žia111os todėl, kad kovoja me už švenčiausias ,mis t( teises, pagrįstas 

tyru 1eisi11g1111111, kuris visados yra ga lingesnis už smurtą ir neteisybę. 

Naujosios Lietuvos a1s1a1y1110 tvėrėsi Lietuvi!( Aktyvisti( Frontas, kuris ,mist( 
visuo111e11ei ne 11110 šiandien y ra žinomas. Jis pasir eikšdavo kiekvieną kartą, kai 
buvusieji Lietuvos valdovai parodydavo nesugebėjimo tvarkyti tau tos ir valstybės 
reikalus, pas/atydami Lietuvos nepriklausomybę vidaus ar 1sorės pavojun . Už 
parodytą drąsą daugelis aktyvist11 ska udžiai nukentėjo. Bet p ers ekioj imai, trė

mimai į darbo ir koncentracijos stovyklas, kalinimas kalėjimuose ir ki tokie 
kankinimai aktyvisll( valios ir pasily žimo ne tik nepalaužė, bet juos tik dar 
daugiau užgnidino 10/es11ei kovai . 

Stodamas į sunkią kovą už Naujos Lietuvos atstatymą, Ak tyvistz{ Fro ntas 
neabejoja, kad visa Lietuvi!( tauta a/eis ja m į talką. Todėl drąsiai kreipiamės į 

PASI RENGIMAS SUKILIMUI 

bro lius ir seses lietu vius, .foukdami visus, kam 
brang i Lietuvos laisvė, susk ubti į garb ingas 
akty vis t11 eiles . 

M1'is1.( idea las yra visos lietuvh1 taut os ide
alas: laisva ir nepriklau so ma lie1uva. Bet pra
eities k/aid 11 nebekar tosi111e. Ilgametis vadina-
11ws tautini s reži111as lie1uvit1 ta111ą apvylė, kaip 
Ją apvylė ir buvusis pri eš tai sei111i11iai de111ok
rat inis i.i"tiži111as. Naujoji Lietuva kuriasi naujai s 
tauti nio socia lizmo pagrindai s, kuri e laip ska is
čiai nu.švietė 11117st ( kai myno - Vokietijos - pa
dangę. Jie žada ir Lietuvai laimingesnę atei/į. 

Valstybinės nepriklausomybės netekimas y ra 
sk audu s lie1uvh1 tautai smūgis. Bet nenusimin
kime! išlaisv inimo vala nda anėja. Skubėki1e tik 
greičiau ir geriau susiorganizuoti, kad lemiamai 
vala nda i atėjus pasirodytume laisvės verti . 

Nebega išk i111e laiko , tuojau kurkime visuo
se kai111uose, mieste liuose, įswigose, į111011ėse, 

kariuomenėje ir visw; kur tik įmanoma, slapia s 
aktyvistz1 grandis, btirius, kuopas ir l. t. 

Ne laukim e paragin i1111( ar 11urody11111 iš vir
šaus. Esamo mis sąlygomis, kada akty vis111 vadai 
yra prieŠt( nepapra stai seka mi, areštuojami ar 
net laikomi kalėjimuose, nurody11111 iš viršau s 
ga li ir nea/eiti. Todėl iniciatyvos 1uri imtis 
kiekvienas savarankiškai. Kiekvie nas, kas tik 
yr a 1yžtingesnis, suradęs savo aplink umoje pa
tikimt( idėjos draug11, reg u stoja ji( priešaJ..yj e, 
kaip j 11 vadas, ir užmezga ryšį su ki1ais kaimy
ninia is smogiJ..-i1 organizacijos branduo liais. 

Tuo bt'idu s us ida,ys Akt:yvis111 Fronto ir jo 
kovotoJ11 link tas visoje Lietuvoje , kurią bendro
mis jėgomis ir Aukščiausiojo palaima tikrai 
išlais vinsi me. 

Aukš tesni11, kaip bataliono vadas, kovos 
vad11 skyrimą rezervuoja sa u Vyriausioji Akty
vist11 Fronto Vadovybė, kuri taip pa t duos nu
rodym11, kaip bendrą kovą vesti. 

Aktyvist1( Fronlo nariu gali b111i kiekvi enas 
lietuvis be jokiz( sk irtum 11, nežiiiri11t jo politinės 
pra ei1ies, jeigu j is yra pasilyžęs kovoli už Lie
tuvos išlaisvinimą, verw s pasitikėjimo ir priia-
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giškai pasij uokta iš žmogaus, kuris 
turėjo platesnį akiratį iri ateitį žiūrėjo 

ne panikos kėlėjo, bet įspėjančio apie 
gresiančią nelaimq akimis . 

J. Ambrazevičius (Brazaitis) priskir
tinas taip pa t prie pačitĮ realiausių 

visuomenininkų-politikų, kuns visą sa
vo gyvenimą, ta lentą ir pasiruošimą 
paskyrė ne tam, kas arčiausiai pri e 
širdies, ką būttĮ norėjqs dirbti, bet kas 
labiaus iai buvo reikalinga, kur šaukė 
tauta ir tie, ku rie negali šauk ti." ' 

Generolas Swsys Ra!ilikis: J. Amb
razevičius - tai didelis patriotas, dir~ 
ne savo gerovei bei ga rbei, bet Lie
tuvai ir savo tautiečiams. Jis bu vo 
darbštus, energingas, gabus, nesismul
kinant is, bet labai kictlĮ principų, ir vis 
dėlto, kur reikia, lankstus, labai sąžinin
gas ir ypač ja utrus visiems tautiečiams 

ir mora liniams reikalams ; su bendra 
darbiais buvo konkretus, švelnus, mo
kėjęs tvirta i ir gražiai vadovauti ir 
bendradarbiauti. Tai bu vo stip1i ir po
litinėse bei rczistencinėse kovose užgn1-
dinta asmenybė. Jis drąsiai veikė pe r 
lietuvilĮ sukilimą 1941 metais prie š 
bolševikus . Jis parodė daug drąsos, 
energijos ir iniciatyvos, vadovaudamas 
Lietuvos Laikinajai vyriausybei. Toks 
pat jis buvo ir vėliau vokiečių okupa
cijoje ir reziste ncijos ve ikloje .''' 

Pulkininkas Kazys Škil71a: Sukilimų 
suku rto s vyriausybės, kaip ž inom a, 
dažnai yra linkusios griebtis diktatori 
nio valdymo meto do, iš baimės, kad 
kas jų nenuverstlĮ. Ne taip pas irc išk0 
Brazaičio vadovautoj i vy1iausybė, nor.; 
jis ir būtlĮ galėjęs,jci tik būtų norėjęs. 
diktuoti kitiems savo valią, pasiremda
mas LAF kovine orga nizac ija, ko l ji 
nacių nebuvo sulikviduota. Bet B=i-

' Į Laisvi;. 1975. Nr. 65(102). P. i36. 
2 Į Laivi;. 1975. Nr. 65( l 02). P. 15. 
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ria akryvisti( idėjoms. Kiekvienas priimamas į Aktyvis ll( Frontą 11a1ys pri valo 
akivai:doje kovotoji{ grandies ar biirio, k11rin j is priim amas, duoti priesaiką, kad 
švemai p ildys ja m uždeda mas pa reigas ir b11s išrikimas liet 11vi1{ tauto s ir Li etu vos 
valsrybės imeresams. Už pr iesaikos s11la11:ymą kiekvienas a/sak o savo g ar be ir 
gyv„vbe. 

Kas be arodairos sros į kovą ir nieko Lier11vos laisvei atg auti nepagailės, 
kas bus pasi1yžęs viską, ner gyvybę pa aukori, kad Tėvynė biill( la isva , ras Nauj oje 
lie t11voje bus ir šeimi11i11kas. Iš šil( kovo toj11 b11s s11da1y ra Na11josios Li etu vos 
vald:ia, ja is remsis visa Na11jos ios Lietuvos tvarka. Naujoj i Liew va bus ne lepšh1., 
ne pataik11n1c, 11e pa rti11i1( politikieriz{ ir pl 11tokratt( vadova11ja ma, be t vieningo s 
valios ir 1y:.ti11ge.rniz( 1:1w1c, m11s11 ger iausi11 taw os s1iml, naująją Lietuvą savo 
krauj u arvadavusir(. Karti{ kartos s11 pagarba minės j1l, kaipo tauto s didvyrių 
armi11imą. 

Tad visi skubiai srokime į Aktyv ist1( Frontą Tėvynės iš laisv in ti l 
Mūsą pr iesa ika - 11epaliauj ama kova komuni zmui ir rns11 okupa ntam s, lig i 

mirties i.ftikimybė Lie111viz( Akty vist1{ Front11i, viskas Tėvynės laisve i ir nepr iklm ,
samybei a/gawi. 

Mūsų ženkla s - emali11otas rrij11 ra111ini1Į spalv 1{ trikampi s, išduobtas i virš1,l, 
s11 11ario 11umeri11 amroje pusėje. 

MūslĮ sveikinima sis - pak elia111 dešiniąją ranką ir raria11t žodį „ Kovok "l 
Į kovą einame ne vie11i. Pagalbos ra11ką mums išties milijonai mūst{ kovos 

draug11., Vokietijos 11acio11alsoc ialist1l, kovojančii( už naują, teisingą E uropos 
pertvar!..ymą. Todėl pergalė yra tikra ir tvirta i 

Teskamba 11110 šiandien kovos trimitai p er visą kraštą, teatgyja 11111s11 protėvi11 

ir pir11111j11 sava11ori11 did1'.vriškoji dvasia i Ji 1111galės svetimą j1111gą ir atstatys 
laisvą Lietuvą. 

Akty visll( Fron t~ 
Vyriausioji Vadovybė 

Atsišaukimo autoria i - K. Škirpa ir Lietuvos pasiuntinybės patarėjas 
Šveicarijoje dr. Alberta s Gerntis. Ir, anot paties K. Ški rpos, j is atspindėjo LAF'o 
meto nuotaikas, o teiginy s, kad voki škieji naciona lista i yra „kovo s draugai", 
tebuvę „tik žodžiai santykiams su Vokietija pašildyti, nes ji bu vo tas ve iksnys, 
iš kurio tikėtasi Lietuvai pagalbos nusikra tyt i sovietinio komunistinio jun go." 2 

LAF tikslus ir metodus j iems pasiekt i atsp indi ir LA F programa: 

FRONTO POBŪDIS 

l su: Lietuvi1( Ak(vvisli( Frontas y ra viSI( veikliųį11 lietuvil1 /aulinis ir politinis 
sąj11dis, 1yž tingai ir drausmingai vadovaujama s vienos valios. 

2 sll: Liet11viz1 Ak1yv isll1 Frontas pagrindiniais savo uždavi niais laiko: 

' ALKA. F. VLIK 'as. Dėžė 3. 
2 Ten pat. P. 37. 
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a) p rike lt i Lietuvą nauja,n valsty bin iam 
gyve nim ui, lemt i kraš to pertvarkymą nauj ais 
pag rindais, ugdy ti 01ganizuotą liet11vi1( tautos 
valią, ją reik.W ir vykdyt i; 

lis, ka ip lietuv iškos demokra tijos au
gintinis, nebuvo link<;s diktatfuinio va l
dymo p igia i pagu ndai. Prieš ingai,j is 
siekė alsi remri į visą pa1riotiškają lie-

h) gerb ti, 11gdyt i ir g in ti kilniuosi 11s 
/ietu vit( taulos papročius. pa laiky ti jos aukš tas 
111orali 11es verty hes, saugo ti jos rasinį tyrumą ir 
ililaiky ti jos istorinę garbę; 

e) gi lint i tautinę kulttirą ir s tipri nt i 
amžinąjį lietu višk u111c1., vykdyti visose sr ityse 
paspartintą k111ybą, išvys ty ti greitą pažangą 

lietuvil1 tau tos ir ž111011ijos lab11i. 
3 .w : Lietu vi!( Aktyvislų Frontas savo vei

kimą grindž ia lietu viš kuo ju nac iona lizm u, kr ikš
čioniškos dorovės ir soci alin io te isingumo dės

niais, kuriu ose lietuvii1 tauta randa 11eišsemia
m11 dvasinill)ėg11 .foltinį nepa laužia mai kovai 11:: 
teisę gyve nti ir tobulėti. 

11. BENDRIEJI PAGRINDAI 

4 si!: li elllvii1 Aktyv istt( Fr ontas wutą laiko 
krauj o, žemės ir isto rinio likimo suk 11rta, vien in
go s sąmonės ir kovos už bendrą ateitį susllp 
rinta bendru om ene, turinčia nepaneigiamą teisę 

saug oti ir ugdy ti savą individualybę ir savą 
kultiirą. 

5 s/1: li e111vil1 Aktyvist11 Frontas skelbia, 
kad nepriklau soma valstybė y ra tob uliausia 
01g a11i:uota tautos fo rma , vieni111elė tikros tau
tos individualybės saugotoj a ir b11tina sąlyga 

tautin ei kul111rai klestėti. 

6 sfl: Lietuvit( Aktyv is111 Fronw s, prip ažin
damas žmogau s asm eny bei įsitikini11111., są::inės 

ir k111ybos laisvę, skelbia, kad ji yra palenkta 
bendrajai wuto s g erovei, ir reikalauj a. kad 
kiekvienas tauto s nmys konkreči11s savo da rbus 
deriit111 s11 bendrais iais rautos reikalais . 

7 s u: Normalia ir legalia :.monil{ daugini
mos i institu cija li et11vi11 Aktyv ist11 Frontas la iko 
principe neišardomą mote1:vstę. k11rios pirm aei
lis uždavin ys y ra pat ikrinti tautai sveiką, s1iprz1 
ir g aus11 priea11glį. 

8 st 1'. li et11vil1 Akty vist 11 Frontas yra nusi
statęs materialine savo gali a /aid11oti viešąją 

tuvilĮ visuom cnQ, neprivilegijuo<lamas 
j okios pas k iros pa rtij os . Tuo tiks lu 
buv o sukvietęs ap ie 60 rinkti nių visų 
neprik lausomybės laikais veikusių po
litini lĮ sroviLĮ at~tovLĮ ir šiaip žinomesniLĮ 
visuomenės veikėjlĮ ir va lstyb ininkl l, 
dar išlikusių nuo bo lševik inio sw1aiki
nimo, ir šį elitą 8 ra7.ailis pa infom1avo 
ap ie vyriausybės darbus be i p lanu s, 
siekda mas j lĮ prit a rimo ir sugestijLĮ 
[ ... ]. 

Turint vieningą visuomenės elito pri
tarimą ir naudoja nt is plačiLLJlĮ taut os 
masilĮ entuzias tišku palaikymu , naujoj i 
krašto vyriausybė galėjo grei ta i įsitvir

tinti va ldžioje , nežiūrint. kad nuo pat 
pra džios savo vei k imo j i susidūrė su 
visokiais trukd ymais , spaudimais ir in
trigomis iš nac iškojo okupan to pusės. 

Reikia pasaky ti,j og gre itame įsipi l ic

tinime jai labai pagelbėjo pats Birželio 
sukilim as. J is buvo LA F-lo paru oš ia
mas ne vien cen tru ose - Vilniuje ir 
Ka une , bet ša kni s nutiesęs į visą 

kraštą, nes buvo siekiama pa im ti visur 
valdžią, nu šalinant iš visur tariamo s 
sovietinės sa nt var kos ramsčius. 

NušalinlLUlĮ vieton buvo grąžinti buvę 

teisėtos tautinės valdžios pareigūnai ... ' 
Dr . Adolfas Da11111šis: Dar nep ri

klausomoj e Lietuvoje Juozas Am bra
zevičius (Brazaitis) yra išsireiškęs: je i 
nori gyvenimą tvarkyt i, turi ats istoti j o 
priešakyje ir j am vadovauti pozityvi o
mi s idėjomis. Tai kant tą patarimą 

pačiam tą žodži LĮ autoriui, ne s unku 
pastebėti, kad buvo sLmku jį prie šaky
j e pastatyti. Tai pa tvirt ina ir jo išrin
kimas Laiki nosios vyriausybės vado
vu. Jis tą parcigLĮ nenorėjo, bet davėsi 
mobilizuojamas tiktai kcliom dienoms ... 

' Į Laisvę. 1975. Nr. 65( 102). P. 2 1. 
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dorovę ir šia prasme glaudžiai bendradarbiauti su tegalinėmis konfesijomis, kreip
damas ypati ngo dėmesio į Katalik11 Bažnyčią, tikėdamasis i.f jos aktyvaus įsijungi1110 
į /ie111vil1 tautos ideaht siekimo darbą. 

9 s11: Profesinį visuomenės susiorganizavimą Lietuv il( Akty vis111 Frontas 
skelbia valstybės uždaviniu ir .fias organizacijas laiko vidosios teisės 01gan i
zacijomis . 

JO s11: Lie111vil1 Akryvist11 Frontas pripažįsta, kad privarinė in iciatyva , 
s11raria111i su rautos bei valstybės linkm e, yra svarbus pažang os veiksnys tautos 
1ikio ir kultiiros gy venim e. 

llJ. POLITIKA 

/ l s i/: Tauros ir mlstybės vadovavi me Li et11vil1 Akryvist11 Frontas laikosi 
vieni11gos valios pri11cipo, sieki a Ji įgyvendinti laid11oda111as ta utos politinę 
vienybę ir imdamasis už tai atsakomybės prieš lieruvil1 rautą. 

12 so: Liet11vi11 Ak(vvist11 Frontas lietuvil1 rautos organizuotą valią įstaty111-

davystės sri(\je l'.)'kdo p er Lietuvos valstybės konst illlci nius organ us. 
13 SII'. Visuomenės organizavimo ir vadovav imo sritJje Lietuviil Aktyvistų 

Fronras kuria Darbo, Ūkininkų, Kult1irinink1t Moten<, Jaunuomenės, Užsienio 
Liet11vil1 frontus ir įvairh1 prof esi)11 barus, kuriuose visuomenę rikiuoja s udraus 
mintam darbui, ugdo kolektyvinę visuomenės valią tautos ir valstybės gyve n im e 
ir derina prof esinius reikalus su bendrąja tautos gerove. 

14 so: Lie111vos 11epriklausomybės gyni mas yr a pirmaeilė ir garbingia usi a 
kiekvieno rautos 11ario par eiga. Todėl Liell1vil1 Aktyv isfl( Frontas laiko būtina, kad 
visa 1auta, o ypač jos priaugančioji karta b1i111 auklėjama kovos ir pasiryžimo 
dvasioj e. Šiam tikslui siek ti sudaroma Tau1inio Da rbo Apsauga, veikian ti karinės 
drausmės pagrindais. 

15 so: Užsienyje gyveną lietuviai ne Lie111vos piliečiai, atvykę į Lietuvą, 

automatiškai įgyja visas Lie1uvos piliečio 1eises. 

IV ŪKIS 

16 so: Ūkinio talllos ir valstybės gyvenimo pag rindu Lie tu vi!( A ktyvistt( 
Frontas laiko privatinę nuosavybę, tačiau reikala uja, kad valstybė prižiūrėtt( 

nuosavybės įsigijimą ir josios naudojimą, derindama Ji su bendraisia is tautos 
ir vals1ybės iikio reikalais. 

17 s11: Žemės ūkis atremiamas į laisvą 1ikini11k11 luomą, kuris savo žemę tvarko 
priva1i11ės nuosavybės pagrindais: tačiau socialinio teisi ngumo ir gamyb inio 
1iksling111110 s11me1imais vals1ybė nusiato 1ikinio vienelo didumo ir mažumo ribas. 

18 srr. Ūki11inkt1 luomo, kaip visos tautos mai1in1ojo, pastovu mu i ir žemės 
sunaudojimo 1iksli11gum11i patikrinti žemė leidžiama įsigyti tik Lie tu vos piliečiams, 
pirmoje eilėje lik lie1uvia111s, mokantiems ją dirb ti. 

19 slr. Ūkil{ pardav imas iš varžytini!{ draudžiamas ; prasiskolinusi us ar 
11e1i11kamai /Varkomus zikius valstybė luri nupirkti teisi nga ka ina tikslingo žemės 

paskirs1y1110 reikalui . 

LIETUVOS LAIKINOJ! VYRJAUSYBĖ 

20 .\'/1: Lietu vh1 Ak1yv is t11 Fronlas, pripažin 
damas privalinės iniciatyvos reikšmę pramonės 

srityje. ypatingai iškelia reikalą pirmoj e eilėje 
remti žemės likio pramonę. Tačiau bendrosios 
tikinės gerovės sum etimai s valstybė įpareigoja

ma nipintis pramonės vys tymo si planin g umu ir 
veiki m o kontrol e. 

2 1 s t1'. Li etuvii1 Aktyv islt{ Fronlo nusistaty -
11111 valstybės finansai luri remti s pro gresyvine 
111okesčiL1 s istema, ki ek galima, veng iant netie
sioginiL1 111okesčh1. 

22 st ,: Li et11viL1 Aktyvislų Fron/as laiko 
blitiniausiu re ika lu pra ves li plačią ir radikalią 
Lietuvos m iest11 reformą. Jos 1iks las biitL{ srip
rinli lieluvybę tiek gyvemoj tl, tiek sa111varkos. 
tiek paties stiliaus atž vilgiu. 

V DARBAS IR SOCIALINĖ APSA UGA 

23 str. Lietuvi 1{ Akty vist11 Frontas pripažįs
ta. kad visi{ tikini!{ gė,ybiL{ ša ltini s yra žmogau s 
darba s, kuris yra kiekv ieno taut os nar io par ei
ga . Valstybė turi riipinti s darbo jėgos paru oši 
mu , Jos tiksli ngu pana11doji11111, darbo sąlygt{ 

racionalizavimu ir parikrillli 1eisingą darbo at
lyginimą. 

24 s/1'. Darba s yar vienintelis :eisingas 
pragyv enimo šalt inis; pragy venimas ne iš savo 
darbu įsigytz{ kapitah{ turi biiti pal eisintas vi
suomenei naudingu , tačiau neapmokamu darbu. 

25 st1: Veiklumui ir solidarumui skatinli, 
darbo meil ei išauklėti ir viešojo poblidžio gė-

1ybėms sparčiau kurli Lie111viz1 Ak1yv isll{ Fron
tas laiko reikalinga , kad biit11 įkurw abi e}zl lyčit1 

jau nuom enei privalomo darbo wrn yb a. 
26 sll: Socialinei wutos nari11 apsaugai 

laiduoti /uri biili įvesws privalomas draudimas 
sena/vės, ligos ir invalidumo (l[vejais . 

2 7 s/1: Lie111vi11 Aktyvist11 Fronto nusistaty
mu įmonil{ darbininkam s ir tarncwrojams tur i 
biiti pa1ikri11ta 1eisė dalvvauti įmoniz1 peln e. 

28 s/1: Valstybės ir sa vivaldybi11 užda vinys 
darbininkus , tama11toj11s ir valdininkus apni-
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Bet tek o jam išbūti vyriausybės 

priešaky j e visas šešias savaites, iki 
Laikinosios vyriausybės veik la pr ieš 
jos valią okupacinės vokiečių civilinės 
va ldžio s, civil fcr valtungo buvo su 
truk dyta . 

LAf 1941 m . rugpjūčio mėnesį 
pasitraukė iš viešosios veiklos , ne s 
nacių prov okacinis kurst ymas vienos 
lietuvių grupės prieš kitą pasidarė ne
pak eliamas . Tada antinaciniame po
grindyje susikūrė Lictuvią frontas ir j o 
centrinė figūra, tiesiog sąjūdžio siela, 
vėl tapo Juozas Braza itis. O vėliau, kai 
iš Tautos tarybos ir Vyriausio lietu viq 
kom iteto susidarė VL!K'as, Ju ozas 
Brazaitis, kaip VL!K'o politinis komi 
s ijos narys , o vėliau jos pirmininkas , 
tapo visos lietuviškosios rezistencijos 
nariu ir centrinės jos mint ies bei linijos 
formuotoju. 

Prisimin tinas nacių vykdyta s žydą 
naikinimas. Laikinoji vyriausybė jau 
pirmosiomis savo veiklos dienomis pa
t yrė, kad į Kauną yra a tvykc.s SS 
Brigadfuerer Stahlecker, specia lios sau
gumo tarnybos „Sonder kommand A" 
kome ndantas , kuris pradėjo organi
zuoti lietuvius vykdy ti pogromus prieš 
žydus, motyvuodamas tuo, kad žydai 
nusikaltę prieš lietuvią tautą masinių 

deportaciją metu. Tačiau ši Stahlecke
rio akcija buvo nesėkminga. Laikino
sios vyriausybės inic iatyva ir buvo 
daryta visa eilė žygių žydams gelbėti. 
Vidaus reikalą ministeris pul k. J. Šlc
petys buvo išsikvietęs i Stahleckcrio 
spąstus patekusius asmenis, įspėjo juos 
nedalyvauti prasižengimuose prieš žmo
niq gyvylJc.. 

Gen. S. Ra~tikis tuo k lausimu buvo 
nuvykęs ir pas vokiečią generolą von 
Rogucs pareikšti „mūstĮ d idžiojo ne
pasitenkinimo ir susirūpinimo šiuo rei
kalu ir prašyti sustabdyti dabar Kaune 
ir provincijoje tebevykstančią akciją 

prieš žy dus ", tačiau vokiečiai į tai 
nereagavo . J. Brazaitis apie tai pasakė 
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pinti nuosavais butais ir daržais, kad naujoje Lietuvoje kiekvie nas lietuvi s ties io
giniai biitz( surištas su gimtąja žeme. 

29 si!: Lie111viz1 Akty vist11 Frontas laiko reikaling a, kad valstybė p atik ri11111 
palankias sąlygas lietuviškai .feimai klestėti, griežtai kovo/l.{ už prim,gančilų11 
kart11 sveikatingumą ir laiduo/11 motinystės apsaugą bei globą, taip pat tinkamą 

med:iaginį šeimos apriipinimą. 

VI. TAUTINĖ KULTŪRA IR UGDYMAS 

30 st1: Lietuvi11 Aktyvisll( Frontas skelbia, kad tautinė kultiira y ra s tipriausia s 
amžinojo lietuviškumo laidas ir 1:vškiausias tautinės individualybės rodiklis, kad 
tautinės lailtiiros l-1irimas yra ne tik atskin1 asme1111, bet ir visos tautinės 

bendruomenės uždavinys. 
31 s11: Lietuvizl Ak1yvistz1 Frontas pripa:įsta, kad tautinė k1t!11ira ga li reikštis 

įvairiomis k1J1ptimis. Tačiau tautos dvasia, jos istorija, jos papročiai ir gyvyb iniai 
imeresai turi bziti nuolatinis idėjinis šah inis ir verty bi11 krit erijus. Todėl Lietz.1vi11 
Aktyvistų Frontas yra pasi,yžęs grie:tai kovoti su lietuvišlmmą neigiančiomis ar 
jo nepaisančiomis !-11/t1iros srovėmis ar idėjomis. 

32 st1: liek praeities. 1iek dabart ies pagrindinės ir vertingos lietuvi.fkos 
kui/liros gė1J1bės paimamos specialion valstybės žinion bei pri ežhiron ir s klei
džiamos plačiausiuose tautos sluoksniuose. 

33 s11: Tautos dvasiniam atspa111m11i ugdyti, tautinės dvas ios g ,y numui 
išlail-y1i, tawinės kul11iros politikai vykdy ti, tautai inform uoti ir telk ti kuo 
aktyviausiai veiklai visose viešojo gyvenimo srityse steigiamos specialio s vals-
1ybinės ins1it11cijos. 

34 si!: Pagrindiniu auklėjimo tikslu Liet11viz1 Aktyvis 111 Fron tas laiko: išugdyti 
fiziškai ir dvasiškai stiprias lietuviškas asmenybes, kurios ta,pusavyje mokėtų 

sugyventi ir lmrli taip, kaip reikalauja tautinės bendruomenės aukščiausieji 

interesai, krikščioniškosios dorovės prin cipai ir socialinis teisingu mas. 
35 si!: Na11j1ų11 kartz1 ugdymas yra vieša tautinės bendruomenės funkcija ir 

todėl valstybės globai pa vedami visi ugdymo laipsniai ir visos jos sr itys. Pr ivatini 
ugdymą valstybė gali patikėti tik msk iriems pedagoginiu veikimu pasižymėjusiems 
asmenims arba gilias p edagogines tradicijas lietuviz1 tautoje turinčioms inst itu
cijoms. 

36 str. Vidurinėse, specialinėse ir aukš10siose mokyklos e turi bziti vykdoma 
stropi gabi11)11 atranka ir gabiis, bei neturtingi jau nuoliai turi bziti mokslinami 
valstybės lėšomis. 

37 str. Lietuviškoji mokykla turi rūpi111is ne vien priaugančios kartos šv ietimu, 
bet ir auklėjimu, ugdant auklėtinio gab umus, savarankišką iniciatyvą ir veiklumą. 

38 s11: Suaugusių švietimas turi b1iti vykdomas tautine, visuomenine dori ne, 
profesine ir k11lr1irine linkme. 

39 str. Fizinis lavinimas sudaro būtiną wwo s ugdymo dalį ir iSplečiamas 

visuose tauros sluoksniuose. 
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VII. ĮSIPAREIGOJIMAS 

40 si!: Kiekvi enas Lietuvi11 Aktyvis 111 Fronto 
nc11ys, nepai sydamas jok it1 a11k1i jokio darbo ar 
kančios, pri s iek ia Lietuvit1 Tawai visa savo 
energija ir pajėgomis vy kdyti Fronto idėjas ir 
tikslus, kad Li etuva, įžengusi į naują gyve nimo 
tmpsnį, nuolat gaivintą sa vyje didingo s pra ei
ties dvasią ir atli k t11 ateities uždaviniu s. kuriuos 

Ja i skiria savoji pr ig imtis kit11 tau111 tarpe . 1 

194 1 m . rugpj ūčio 5 d. savo kal boje 
civilfervaltw1gui: ,.Laikinoji vyriausybė 
neturėjo jokitĮ p1iemonių teigiamai pa
veikti prie.~ vykdomas žydų egze kuci
j as Kaun e ir prov incijoje" . 

Anom is sąlygomis tai buvo drąsūs 
žygiai ir pas isaky mai , susijr. ir su 
mirties pavojumi pa tiems sau . 

J. Brazai tis buvo vienas pagrindinių 
lietuvių antinacinės rezistencijos kūrėjtĮ 
ir strategtĮ. Jo linijo s dėka lietuvitĮ 

rezistencinis pogr indis nesprogdino til
ttĮ, nevertė nuo bėgitt trauk in ių ne i 
vykdė kitų užpuol i mų, kuri e pro vo
kuotų okupanttĮ kerštą. Liewvi škoji 

Dar labiau su vo kti LAF ve iklo s esm<;_ iš 
da lies padeda ir 194 l m . prad žioje jo pareng tas 
,,Lie tuv os a ts tatym o plan as ", arba tik sliau -
Lietuvo s iš la isvinim o p lana s. Jame rašoma : 

rezistencija siekė brandinti l ietuvių tau
tą tautinės savigarbo s ir savaranki šku
mo trošku liui, laisvės meile, j i skyrė 
savo jėgas nepriklausomybės atstaty
mu i, o ne prie šo apgaul ingie ms ma
nevra ms par emti ( ... J. J . Bra zaiti s ir 
kūrybiškai nerimo. Jis, kaip lietuviškos 
rezistencijos vadovas, buvo toji nepa 
j udinama uola, iš kwi os tryško galinga 
ir gaiv i idėjų ir minčiLĮ srovė, labai 
sun kiose apl inkybėse ugd anti mūsLĮ 

atsparumą ir ištvennę lietuvių tautos ir 
Lietuvos laisvei laimėti. 1 

I. PAGRINDINĖS PRIELA IDOS 

Šis p asiz.ilymas bazuojasi sekančiais even
tualumai s: 

l . Dabartiniai vokiečh1-rus11 santykiai pa
kitėja; 

2. Ji e išsivys to į ginkluotą konfliktą tmp 
Vokietijos ir Sovi e111 Sąjungos: 

3. Vokietijo s g inkluoto sios pajėgos pr ezen
tuojasi kaip Lietuvos ir ki111 So v. S(ųungos 
pavergt11 tautz1 išlaisv intojos . 

11. LIET UVOS UŽDAVINIAI 

Atitinka11111 pasi ruošim11 pagrindu : 
l . Pasinaudojan t vokieči11 karinit1 pajėg11 

žygiu į Ryt us. prav es ti vis1101inį lietuvią ta111os 
sukilimą 1·11s1( raud onosios armij os 11žn11gm y 
lie111voje tikslu pagrobti kraš/0 valdymą: 

2. Įvairi11 sabota ž iniz1 veiks1111( ir smtigiz( 
pagalba raudono s ios armijos ui 1111gmy par a
lifo oti jos pasipri ešinimo galią ir jos planingą 
pasitraukimą: 

3. Žyg iuoja nti ems p irmy n vokieči11 kari
niams daliniams teikti visokią įmanomą pagalbą 
ir pasi1ik1i juos kaip išla isvin tojus; 

4. Perimti kra.fto valdymą. 

' ALKA . F. VLIK 'as . Dėžė 3. 

Vy 1au1as K. Dambrava: No rs p o
litikoj e nėra vie tos kuk lumu i, prof. 
Braza itis savo gyvenimu įrodė, j og 
pimrntinė didingo žmogau s žymė yra 
jo kuk lumas. Brazaičio d id ingumas 
buvo jo tieswne ir j o paprastume . Jo 
veiklos tikslas buvo „Ne prik lausoma 
Lietuva ir nepriklausomas lietuvis" . 

Šiandien jau dauge lis įsitikino,jog 
prof. Brnzaičio mintis sudaryt i lietuviLĮ 
tarybą nepartiniu pagrindu yra teisinga, 
lyg iai ka ip tei singa buvo jo minti s 
ieškoti ir įtraukti visas gc1iausias jėgas 
rez istenciniam darbu i.2 

Simas Sužiedėlis: J. Braza itis sakė, 
kad žurna listas įsipareigoja tarnauti 
trejom s vertybėms: ties ai , pa ža n-

1 Į Laisve;. Nr. 65( l 02). P. 49. 50 . 
' Ten pat. P. 60 . 
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l/l. KELIAS TIKSLU! SIEKTI 

Kelias aukščiau užbrėžtiems u:.daviniams įvykdyti dalinasi i sekančius 
etapus: 

l . Siste111i11ti studijavimą gyvenimo są(Vgl( Lietu voje n1s1c okupacijoje; 

2. Paruošimas viešosios opinijos ir lietuvil( taut os pasi1yžimo lemiančiam 

veiksmu i; 

3. Sukilimo pa111ošimas . 

a. Sąlyg1c studijavimas 

T i k s l a s: Apnipinima s sui11teres1101l( viell( parodomcų·a m edžia ga apie 
padėtį Lietuvoje ir j os 11uolati11į kitėjimą dėl sovietinės okupacijos ir komunistinio 
teroro kraš te. 

V yk d o m a s i s o r g a II a s: Tam sudar oma speciali komisija iš teisės, 
1ikio ir apskritai - Lietuvos kraš to žinov1.e,· 

S t II d i j l( š a l t i n i a i: 
l . Liewvoj e išei11ą laikraščiai, įstatymrc biuleteniai, vyriausybės potvarkiai , 

s talistikos biu/e1e11iai, ir t.l.; 
2. Sisteminga s apklausinėjimas atbėgėlių iš Lietuvos; 
3. Slapta i11formacinė med:ia ga. 

b. Viešosios op inijos paruošimas 

T i k s l a s: Akivaizdoje dabartinės sunkio s gyventoji{ padėties Lietuvoj e 
ir pri ešiško lieluviz{ /autos nusistatymo prieš rusiškuosius okupantus ir komu
nizmą stengtis palaik y ti rautoje viltį atgauti laisvę ir valstybinę nepriklausomybę 

bei tą vilti s tiprinti, kad lietuvizt tauta pribręsi!{ grieb tis ginklo. 
T e z ė s: 
Vyk d o III a s i s o r g a n a s: Speciali komisija, susideda nt i iš patikimų, 

gabizc lietuvhc žzmralisll{. 
P r i e III o II ė s: 
l . Slapti laikraščiai, ats išaukimai, plakatai ir t.l. p latinimui Lietuvoje; 
2. Propagandinės brošiziros; 
3. Kurstymas pogrindžio radijo si z(sluvais; 
4. Skleidimas kurs/01111( žinizc prieš dabartinį sovietų režimą ir žinių lietuvi!( 

tarpe per slaptus agemus; 
5. Sabotažiniai, kenkimo ir kiloki dezorganizaciniai aktai krašte . 

c. Sukilimo paruošimas 

Pamatai: Lietuvizc Aktyvistų Sąjzidis, kuris savo tikslui - Liet uvos Vals

tybės atstatymui - sloja Vokietijos pusėje, nebesisaistydamas neu trali tetu. 

ALGIMANTAS LIEKIS 

P r i e 111 o II ė s i r j ė g l ( š a Į t i -
n i a i : 

l. Lietuvir.1 11acio 11ali11is korpusas prie rusi1 
raud . armijos ; 

2. Lie t11vil1 Ša uliz1 Sąju11ga; 
3 . .. Geleži11is Vilkas" (buv . vold emarinink11 

orga11izacija); 
4. Li etu vos Kari11omenės Kiirėji1 - Savano

rir( Sąju11ga; 

5. At sarg os karininkai , pu skarininkiai ir 
patikime sni reze rvistai , kur ie dažniau s iai pri
klaus o LietuviL1 Šaulią Sąjungai; 

6. Tautini o nusi s taty mo valstybės tarnauto-
j ai; 

7. B11v. tautiniz1 ir kata/iki ški /)11 jaunimo 
organizacijt( nariai; 

8. Tauti.fkai nusistatę s tud enta i ir vidurinių 
111okyklz1 mokiniai ; 

9. Buv. jawn/)Ll iikininkų organizaciji1 na-
riai ; 

l O. Tauti škai nusistatę iikininkai ir darbi
ninkai ; 

11. Aktyvesnieji ka ta/i k11 kunigai ; 
l 2 . Tautinės ir kataliki1 mot e111 organizaci 

jos. 

O r g a n i z a e i n i s m e t o d a s: 

l . Kovotoj11 griaučius sudaro Talllinio Darbo 
Apsauga - TDA, kuri y ra Liet uvit1 Aktyvis/11 Są
jtidžio sudėtinė dalis; 

2. Tautinio Darbo Apsauga susideda iš 
nariti kurie y ra pajėgtis valdyti ginklą ir ap
sisprendę aukoti savo gyvybę si ekiant atkurti 
Lietuvos Valstybę. Jos padaliniai s us ida ro Lie
l11voje visur: mokyklos e, įswigose, jaunimo tar 
pe, tarp iikininkzi darbininkii lietuvit{ naciona
liniame ko,puse (prie rns11 raud . armijos) ir t.t. , 
įvairiais vardai s - geriau užsimaskuoti; 

3. 81i1z1 pageidazyama /l/rėti TDA ir lietuvių 

pabėgėliz1 tarp e, biitent š iems tiks lams: 
Sud(lly/i grupėms sabo tažo veiks-

mam s, 
Parinkti vy rz1 vyriausybės apsaugai, 

- Paruošti parašiutininkzi 
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gai, visuomenės interesui. Tiesai 
tarnavo nei peikdama s, nei girda 
mas asmem1 ir jų darbą be rimto 
pagrindo . Pažangai tarnavo nesu
stingdama s se nose gyve nimo idė
j ose ir formo se. Visuomenei ta rna
vo j os neskal dydamas, bet ste ng
dama sis suprasti kitaip g al vo 
jančius. Pats J. Brazaitis bu vo d au
ge lio lietuvių leidinių bendrada rbis 
ir redaktorius . Po 1941 m. Sukilimo 
buvo manyt a le isti laikraštį „Lais
vė", bet J. Bra za itis ištaisęs jį į 
,,[ Laisvę", pastebėdamas, kad dar 
tiktai žengiama laisvės !inkui . Laik
raščio vardą pailginęs, kitu atvej u 
orga nizacijos pavadinimą sutrum
pino . Lietuvių aktyvistų front as, 
išleidus vidurinį terminą, tapo tie
siog Lietuvių frontu. 1 

Metu s žvilgsnį į J. Brazaičio dar
bų bibliografiją, turime sureg ist 
ruotus nel 225 darbu s: knygas, 
studijas, kapitalinius strai psn iu s. 
Iš jų vien būdamas emigracijoje, 
JAV, parašė ir išleido 125 s tambius 
darbus . Būtina paminėti jungtinė

mis jėgomis paruoštą darbą „Į pil
nutinę demokratiją", jo kapital inį 

veikalą „Vienų vieni", jo buvo 
suredag uotas ir pirmasis „Lietuvos 
Katalikų bažnyčios kronikos" to
mas, išleistos monografijo s apie 
rezistentus Antaną Maceiną, Pra
ną Padalį, Juozą Eretą ir kitus . 

Brazai tis Lietuvos ir lietuvybės 
tragediją laikė giliai savo š irdy, 
todėl dirbo savęs netaupydamas ir 
nesižvalgydamas , ar kiti nors kiek 
dalijo si darbo našta . 

J . Brazaiti s per daug buvo suau
gęs su savo tauta , k ad jos ne lai
mės vala ndose būtų galėjęs stovė
ti nuo ša liai . Pažįstant jo asmenybę, 
jo perėj imas iš kultūros veiklos į 
rezistenciją yra natūralus, ir jis pats 
tai priėmė ne ka ip auką, bet kaip 

1 Į Laisvę. l 975 . Nr . 65( l 02). 
P. 77, 78. 
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- Kaip re=ervas :valgybos ir 1J•šiams s11 kraš tu. 

A p g i II k l a v i m a s: Dalis gi11kh1 ja 11 t11rima; triikstam11 tikimasi i.if 

11:sie11io. 
f' a d o v a v i m a s: Paru oši mas s11kilimo plano ir s 11kilimo vadovavi mas 

re=en•uojamas Vyriausiajai li et11vi11 Ak1yvist 11 Sąjiidžio vado vybe i ko11takte 511 
s11i111ere.molomis 1•okiečit1 vielomis . 

IV. SUKJLIMO Į VYKDYMAS 

a. Diplo matini s ko ntak ta s 

Kuom et laikas jau bus pribre11dęs. Reicho 11:s . rkl . mi11is teris priimtie Lietuvo s 
pasi1111ti11į, kuris įteik111 oficialią 11otą, k11ria b11t1(.' 

l . Pra11e.šama Reiclw vadovybei apie s11s ida1)1mq li e/Uvos vyriausybės ir Jos 
s11dė1į; 

2. Prašo ma: 

a. kad Vokielija tą vyn1111;ybę pripaži m11, 
b. kad s llleik r11 reikali ngos pagalbos išv ad 110 1i f...Tašlą iš so vi e1i11io 

kom1111b110 ir arlwrli Liefll1•os vals1ybę. 

Arsal,J•mo 110/oje Reicl10 11:s rkl . 111i11isreris par eikš lll, kad Vokietija lietuvi11 
s11da1y1ąją V:vriausybę pripa:':įsra. ir pažadė/1( 1eik1i ja i pra šy 1os pagalbo s. 

Vie11kar1 b11fl1 apiartos visos bendros akcijos detalės ir nusta ty tas s ukilim o 
1ermi11as. 

b. Suk ilima s 

T e r III i II a s: M omemas sukili11111i pa re11ka111as taip, kad sukilimo prad ž ia 
sulapfl{ su vokiečizc kari110111enės sie 11os perėjimu. 

S II k i l i III o i š š a II k i III a s: 
l . Per slapt11s age 11tus, kurie sig11alą s11kil i11111i per teiktz1 s 11/cili1110 vyri a usi ems 

vadams lie111voje trumpai p rieš vokiečitc kariuo menei p erei11ant s ienc1, bat e11t, 
slap la::od:':io pagalba . 

2. N11/eidžia11t para.ifiutininku s s11 pask11ti11ėmis i11stru kcijo mi s tuo 1110111e11t11, 
kai vokieči11 kari110111e11ė eis per sie11ą; 

3. Atvin( paragi11im11 pagalba , b11tem : 
a. mė1a11t iš lėk111v1( 11aujai s11s idari11s ios Li et11vil1 Vyria11sybės ats 1sa 11-

kim11s į krašro gyve 11wjus, su reprodulwowis origi11alais vis11 10s vyriawybės 

11ari11 parašai s; 
b. masiškai pl{l{i11al// iš lėkr11v11 visam e kraš te ypa1i11gus Vyriausio s 

lie111vit1 Akryvis fl( Sąj11d:':io vadovybės arsiša ukimu s į vis11s rautos sl uok s niu s ir 
jos orga11i=acijas, wip pal p rieš kom1111isw.1· ir rnsus raud . armijos kari us; 

e. visomis p rop aga11dos priemonėmis. 

c . Numatoma sukilimo e iga 

l . Tuo metu, ka i vokiečit( kariuomenė pradės žygį p er sieną, 1s atbėgėfil( 
liewv it1 sk ubiai suda,yras kovos dali 11ys, vadovaujamas Vy riau s iojo Akt yv is tl( 

LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ 

Sąj11džio Vado, užg robia kurią nors lietu vi11 
pasi eni o vietovę, iš k ur bū111 patogiausia /Var
ky ti s 11ki/i1110 tolimesnį vairavimą. 

2. Užėmus mi11ėtą vietovę, į 1e11 1111s ikel 111 
s11dc11y toj i Li etuviz1 Vyriausybė, kuri tuoja 11 pa
skelbti( savo programą ir pa/aip s11i11i imu1si 
reikalin g i( priemonią perimti i.iflaisvi 11111 kra .fo1 

sričil( valdymą. 

3. Ga lim a laiky ci tikru daly ku, jog : 

- a ts ižve lgi a111, kad kra .fle jau dabar 

viešpa tauja a11tiko111unistinės ir a111irusiškos 11uo

taikos, 

- ats ižve lgia 111 į Li etu vii1 Aktyv is t11 Są

j 11džio atliktą sukili1110 pa111ošiamqjį darbą, ir 

- atsižvelgiant į Li etu vos Vyriausybės ir 
Vy riau s iojo Ak tyvis tt( Sqjiidžio Vadovybės viešus 
ir kurstančius als išau kimus į vis us gyve ntoju s, 
vokiečit1 kari uom enei žygi uojan t pirm y n, 

- vis am e krašte susidary111 nepakenčia
ma padėtis raudo naj ai armijai ir vieliniam s 
ko 111unis ta111s, ku ri, be ab ejo, žy111iai pala uŽlll 
priešo jėg11 pajėgumą gi nt is. 

4. Su kilima s įvykti( visur ir vienkart: mi es
t11ose ir ka imu ose, ste11gia111is pašalimi komu
nis tus ir sov ie1i11ius valdi11inkus iš vis11 j 11 u::
i111am11 vieti1 be i j uos areš tuoti, ir visas isWigas 
ir įmones 11ži111ti sukilėliams. 

5. Galima laukti, jog provin cijos vietovėse, 

k11r jokii1 did esni!( rns11 ra11donosios armijos 
jėg11 11ėra, sukilėliams pav y ks atlik ti jie ms nu 
mat y lus užda viniu s laba i g reir. 

6. Pri eš ingai, ten, kur esa ma st1pres11iz1 
pri ešo jėg11, b11t11 reikali11ga pirm ia11s ia kov oti 
laikui laimėti, kol bus susilaukta paramos iš 
priartėjanči11 vokieči11 kariuomenės dalini1(. 

7. A1siž ve lgia111 į dabarrines kra š to gyven-
1oj11 bais ias kančias 11110 rnSt( p riespa udos ir 
sov ielll komunistinio tero ro, gali ma Mti tik
riems , jog vokieči11 kariuomenės daliniai visur; 
lrnr ji e tik pa si rodys, bu.1· rautos surikt i kaip 
i.iflaisv int oja i. 
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savaime suprantamą pareigą. Mū
sų parei ga ir privilegija pasi rūpinti , 
kad didžiojo rez is tento pro f. Ju ozo 
Ambrazevičiaus (Brazaičio) pal ikti 
gil ūs pėdsakai nebūtų laiko išdil
dyti, pri valome ateinančioms kar
toms liudyti jo gigantišką įnašą į 
šią Lietuvos isto rijos epochą, išsa u
goti jo kūrybinį palikimą ir garbin
gą kovotojo vardą.' 

Kazys AMBROZA IT IS. Gimė 
1918 m. baland žio 23 d . Raseinių 
apskr ities Šimkaičią valsčiaus Nau
jakai myje. 193 8 m. baigc;s RaseinitĮ 
gimnaziją, įstojo aspi rantu į Karo 
mokyklą Kaune , baigė j. ltn . laips
niu . Dirbo mok ytoju, pakviestas į 
Katalikų vei kimo centrą Kaune , 
buvo „Pavasa rio" vyrų sąjungos 
spono vadu, 1940 m. gegužės mėn. 

4 d. Vilniuje pavasarininkų kongre 
se išrinktas tos organ izacijo s ge
neraliniu se kretor ium i. 1940 m. 
rudenį, SSS R okupav us Lietuvą, 
įstojo į Veteri narijos akademiją 
Kaune ir įsitraukė į ant iso viet in io 
pogrindžio veiklą, bu vo Kau no 
LAF štabo nary s 

Apie dalyvavimą sukilime K. Amb
rozaitis prisime na: 

,.Šių dienų akim is žiūrint, tai bu 
vo nelyg ina nt legen dinis Dovy do 
pasipriešin imas ga lijota ms. Tai lyg 
pasaktĮ nykšt uka s, išdrįsęs atsi
stoti tarp 22 kovai paruoštų raudo 
nlĮjŲ divizijų, sutelktų Lietuvos te
ritorijoje ir jos pa sie nyje , ir pajė
gia usios pasaulyje rudo sios nacių 
karo ma šinos, pasiruošu sios per 
že ngti Lietuvos sieną. Po bol ševi
kinio birže lio teroro ir vis uotini o 
siau bo dėl masinių deponac ijtĮ toj i 
nac ių karinė jėga mu ms atrodė 

vienint elis išgelbėjimas, nes niekas 

' Vytautas A. Dambrava. Nesibaigian
ti rezistencija: 25 metai be Juozo Brn• 
za ičio // Draugas. 1999 m. liepos 31 d. 
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8. Tuo pačiu pagrindu galima biiti tikncms , jog ap1•alr111as iS/ais1>infl( snčii( 11110 
pm ·o1ing1( clcmcnt1( 1r sowc/1( agrn/1( 1·okieči1( armijoi' 11=1111garv irgi nesudarvfl 
11a11ja1 Ue1U1 ·11( l 1·1-ia11s,l'iiei jokio ., sunkios pmblcmos ( 

Kartu bu"o parengti ir „TAUTINIO DARBO AP AUGOS BENDRIEJI 
NUOSTATAI" 

l Bendrinis n11os1a1as 

Tautinė Darbo Apsauga sudaro i111egrali11ę Liet11vii( Ak1yvist1( Fronto dalį _ 
T.D.A. 

Kol j1 negali veikti vie.foi, jos padali11im - maskavimosi sumetimais - gali 
vadintis įl'airiais pavadinimais. 

II. Tikslas 

T.D.A. tikslas - biill visados pasiruošus: i.f l'ienos pusės - aktyviai, viso mis 
pnemont!111L1·, kovoti 11:: lie1Uvi11 tautos g) 'l'.Vbinius interesus, iš kitos pusės 
laiduoll lietul'il( Aktyl'iSII( Frontui visišką saugumą jo politinėje veikloje. 

1/1. Veikimo plotas 

I:D.A susidaro l'is111; J..11r tik l'eikia Lie1111·il1 Aktyvist1( Frontas, Tėvynėje ir 
11=sieni11ose. 

IV. Organizacija 

T.D.A. susideda iš: 
l. ''J'na11siosios vadOl'.l'bės, 
2. apygard1( ir 
3. rinktin111. 
R111ktinė susideda iš neriboto skaičiaus b1iril1, kiekviename po 3- 4 grandis 

15· 8 12 narią 
T.D.A padalimai rikiuotėje ,·adinasi kol'Os kolonomis, o vyrai - tautos 

ko1·0101ais 
Jei rinktinėje susidaro didesnis b1iril( skaičius, tai jie suvedam i į kuopas. 

V Vadovybė 

7:D.A vyriausiąjį ,·adą ir apygard11 vadus skiria ir atleid=ia Lietuvit( 
Ak1_1·1·isll( Fromo rndo1ybė. 

1'~·,w11.1iasi.1· T.D.A. vadas priklauso betarp1ška1 Lie111v11( Aktyvis/1( Fronto 
1•ad11i ir pats atsako jam už 7:D.A. /\'arkymą, organizaciją ir paruo.vimą. 

PLA. F. K. Škrrpa. l dėžė. 

RENGIMASIS SUKILIMUI UŽSIENYJF 

1:D .A. vyriausiasis vadas nml(/ojasi speciali
ni11 .\'tabu, kurio orga111::aciją ir f1111kcionav11ną 
nusiato a1sk1rtH statutas 

Apygard11 vadai skiriami ir a1/e1džia111i T.D.A. 
vvria11.1·1010 vado pristatymu 

R111kli11i1( vadus skiria 1r atleulžia T.D.A. 
vyriausiasis vadas, apygard11 vadams prista
čius. Kuopi( vadus skina ir atleidžia ri11kti11i11 
vadai su apygard11 vad11 žinia . 

Biirit( vad us skir ia ir atleulžia kuopos va
das, pri e§ tai gavęs rinktinės vado pnlarimą. 
Granclžit( vad us skiria ir a//eiclžia biino vadas 
su kuopos vado pritarimu. 

ApygardL( ir rinktinit( vadai lllri atiti11ka-
11111s .ftabus. Btirit( vadams - adjutamai . 

VI. Naril1 verbavimas 

Kandidatus į T.D.A. verbuoja kanų bliril( 
vadai . j11 tinkamumą tautos ko1•oto10 pareigoms 
patikrina kuopi( vadai ir galutinai 1110s priima 
į 7:D.A. narius rinklinil( vadai. 

7:D.A. nariu gali bliti tik Aktyvist1( frolllo 
nariai ir lik vyrai, atitinkantieji šiuos reikala
vimus: 

l - 11110 17 iki 45 meti( am::ia11s, 
2 - geros sveikatos, 
3 - 11eba11s1i 11:: kriminalinius 1111sikalti11111s. 
4 - neabejotino ta111i11io ir a111ikom1111isti-

11io nusistatymo , 
5 - pasi,yžę kovoti visomis priemonėmis 11:: 

Aktyvislt( Fronto idealus, 
6 - pasižadą griežtai laikytis T.D.A. 11110-

slall( ir drausmės. 
Na,ys priimamas ne mažiau kaip 5 metams. 

VII. Naril1 pareigos 

7:D.A. nariai įpareigojami: 
l. b1ili visados veikliais kovo1e 11:t Aktyvist1( 

Fronto idealus , 
2. n110/a1 atkak/tis vykdant gautą 11ždavini. 
3. pav y:cl ingai elgtis organizacijoje ir pri

vačiame gyvenime, 
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kitas tuo metu sovrcttĮ teroru, nc
sr-prrcšino. Palyginti gerai pasr
ruoš~s. nrekam nepadedant, dau
grausia lietuviškas Jaunimas sukilo 
b1rlclio 22 dreną, o jau brrielro 
23 d., dar prieš pietus, Tautos su 
kilrmo vardu LietuvnĮ aktyvrstlĮ 
frontas paskelbė Lietuvą vėl ncprr
klausomą su plačros koalrc1JOS Lai
krmua vyriausybe. Tai buvo antra 
s I s Lietuvos nepriklausomybės 

paskelb imas šiame neramrame šimt
metyje. Deja, jis pareikalavo gyvy
bitĮ Per keletą suk ilimo dienų 
nelygroje kovoje žuvo dau giau 
kaip 2000 sukilėln1 laisvės kovo
toJų. 

Sukilimas parodė, kad nepriklau
somoj , Lretuva Jaunoje kartoJe išug
dė stirpų laisvės srekimą ir pasi
ryžimą už laisv<; mirti. Per ilgą oku
pac1Ją pavyko tą Jausmą rš dalies 
nuslopinti net dviejose jaunimo kar
tose . 

iekad nepamiršiu momento, kai 
po keleto mėnesitĮ intensyvaus pa
siruošimo sukilimui , budint prie te
lefono Veterinarijos akademijos ra
jone Vilijampolėje, birlclio 22 d. 
3.30 val. ryto pasigirdo skamb utis 
iš Kauno LAF štabo : ,.Sukilimą 

pradedam. Planai keičiasi. JūslĮ gru
pei tuoj užimti pirmąją milicijo s 
nuovadą. Vytautui Stonrui tuoj at
vykti į štabo būstinę· . Tarp 6 ir 
7 val. ryto pirmąją nuovadą jau 
užėmėme, ten įkurdinom ir sena
miesčio partizanlĮ štabo būstin<;. 

Krtą dieną po 9 val. ryto su būreliu 
partizanlĮ teko vykti Vilniaus gatve 
Ccntrrnio pašto link. Iš daugelio 
langtĮ ėmė rodytis Lietu vos trr
spalvės, suglam:tytos, ištrauk tos iš 
slėptuvių. O iš pastatytų ant pa
langi11 radijo aparatlĮ skambėjo ge
rai paž1stan11 balsai, kurie paskelbė 
LAF štabo dokumentą apie Ncprr
klausomos Lietuvos valstybės at
kūrimą ... "1 

1 Aut. asm . arc hyvas. 
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4. visuome1 padė1i vienas kiwm kovoje ir gyvenim e, 
5. vengti draugys1ės s11 elememais, pridingais Ak1yviSII( Frontui, 
6. nepriklausyti jokioms kitoms organizacijoms be savo ri11kti11ės vado 

leidimo, 
7. griež1ai išlail,_y1i palikėtas paslaptis, 
8. tuoja11 prane.fti vadui apie kiekvieną pastebėtą kieno 11ors ruoswmą ar 

n11kreiptą prieš Ak1yvisl1( Frontą veikimą, o sk11biais atsitikimais reag uoti i tai 
savarankiškai. 

VIIJ. Drausmės pagrindai 

T.D.A. stip,ybė gliidi giliame 1a11tinės garbės pajauti me, griež toje, bet sąmonin
goje karinėje drausmėje, kuri pasireiškia besąlyginiu organizacijos nu osta tz( ir 
vadovybės įsakym1( vykdymu. 

Apie nari11 prasižengimus su drausme sprendžia ji( vadas, o apie ši pasta-
rąjį - sekan1is aukštesnis vadas. 

Drausmės nusikaltimai baudžiami šiomis bausmėmis: 

l. asmeniniu įspėjimu, 
2. viešu įspėjimu prieš išrikiuotą T.D.A. padalinį, 

3. laikinu suspendavimu dalyvauti T.D.A. rikiuotėje, 

4. pašalininlll iš T.D.A. nari11 ta,po. 
Pirmąsias dvi bausmes yra įgalimi naudoti visi( laipsni!{ vadai . Trečiąją turi 

teisę raii,_y 1i tik ri11kti11i11 vadai kuopos vado pristatymu . Pašalinti gi iš T.D.A. nariL1 
1ėra įgalilllas apygardos viršininkas, rink1i11ės vadui pristačius. 

Pašalinamasis turi 1eisę paduoti T.D.A. vyriaus iajam vadui, komand os keliu, 
skundą, bel ne vėliau, kaip per savaitę laiko 11110 įspėjimo, kad pa s ii"ily ta Ji T.D.A. 
11ariz1 pašalillli. 

Pašalintasis iš T.D.A. laikomas vie11kar1 paša lintas ir iš Akty vistt( Fronto 
11ari11. 

IX. Uniforma 

T.D.A. nariai dėvi (l[itinkamą uniformą ir ženk lus pagal tam tikrą statutą. 

X T.D.A. teismas 

T.D.A. naril1 nusikaltimus prieš organizacijos tikslus ir nuostatus , taip pat 
savita1piniams nesusipratimams spręsti sudaromi prie rinktinil( teismai. 

Teismo pirmininkus skiria apygard1( vadai, rink1iniz( vadams pristačius 

kandidatus po 2 iš kiekvienos rinktinės. 
Teismo nariai yra renkami slapiu balsavimu ri11ktil1iz1 susirinkimuose, bt"itenl 

po 3 narius ir po 2 ka11dida1us vieneriems metams. 
Lietuvių Aktyv islt( Fronlo 

Vadovyb ė 

1941 111. kovo mėn. 29 d. ' 

1 Škirpa K. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas. 1973. P. 190- 192 . 

ALGIMANTAS LIEKIS 

LAF vadovybės buvo patvirtintas ir T.D.A. 
nario „Iškilmingas pasižadėjimas": 

Aš, įstodamas i Tautinio Darbo Apsaugą 
(T.D.A.). vienminčiL( aki vaizdoje pareiški u, Jog 
esu pasi,yžęs auko tis Tėvynės vadavimo žy
g ia,11s ir viso mis priemonėmis kovoti už Lietuvil1 
Aktyvi s tt( Fronto idealus ir i.fkil mingai pasižadu 
pas laptyje laikyti T.D.A. veikimą, vykdyti Vado
vybės įsakymus ir nurody mus. 

Savo ga rbe ir sąžine par eišk iu, kad ši 
iškilmingą pasižadėjimą darau ne vien h"ipomis 
ir žodži ais, bet širdi mi ir siela, kad mano §is 
daromas pasižadėjimas visiškai sutaps su man o 
prin cipiniais ir pa triotiniai s nusistatymais. Kar
tu iškilm ingai pas ižad u brang inti kiekvieno vien
minčio garbę ir reikalui esant teik ti reikalingą 
pagalbą. Mano pakelta dešinioji ranka tebiinie 
mano sąžinės s imbol inis liudytoja s, kad šis 
mano pasilyžimas ir išk ilmingas pasižadėjimas 
y ra nu oš irdžiaus ias ir laisvas mano sąžinės 

aktas, kurį darau ge rai žinodam as šio pasiža
dėjimo prasmę ir savo, kaip T.D.A. nario, pa
reigas . 

Taip man , Dieve, padėk!' 

Šį pasižadėjimą pirmiau sia pasirašė LAF 
taryba Berlyne . 

Apskritai LAF nariai Berlyne buvo parengę 
ginkluot am sukilimui planą ir j iems vykdyt i 
organizacines instrukcijas. Nepaisant tam laiko
tarpiui būdingtĮ vadizmo tendencijų, vis dėlto 
tiek anksčiau pateiki ami dokum enta i, tiek ir 
daug kittĮ rodo, kad LAF turėjo būti ne kokia 
siaura partija , bet visos lietuvitĮ tautos lūkesčius 
išreiškianti organ izacija, siekianti visiems lietu
viams bendro tikslo - atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ginkluotos kovos keliu, pa
sinaudoju s Vokietijos ir SSSR karu! LAF siekė 

išsivaduojamo sios kovos laikotarpiu vykdyti ir 
Laikinosios Liett1vos vyriausybės funkcijas, nes 

1 PLA. F. K . Škirpo s. l dėžė. 
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Vok iečiams pr ivertus Lai kinajai 
vy riausybei nutraukti ve ikl ą, 
K. Ambrozaitis dalyvavo antina
cinėje pogrindžio Lietuvių fronto 
(LF) organizacijo j e, VDU s tud ijavo 
mediciną. 1944 111. rudenį buvo 
pri verstas pasitraukti į Vokietiją. 
Karui pasiba igus, tęsė medicino s 
studi ja s Tiubin ge no un iversitete, 
kur ias baigė 1946 m. ir 194 7 m . 
apgynė doktoratą. 1949 m . emigra
vo į JAV, spec iali zavosi radiol o
gijoje Niujo rko ir Kli vle ndo ligo ni
nėse, tarnavo JAV kariuomenėje 
Korėjos karo metu (gydytoįu-kapi
tonu). Ind ianoje , neto li C ikago s 
daugelį metų vado vavo ra di o
logijos departa mentam s ligoni 
nėse, buvo ir y ra daugel io organi
zacijų ir fondų tarybose ir va do
vybėje. Šiuo metu pens ijoje ir „Į 
Laisvę" fondo tarybos pirmi
ninkas. 

Jurgis BOBELIS. Gimė 1895 m . 
balandžio 23 d . Marijampolės ap
skrityje, Kalvarijoje . 
Mokėsi Marijampolėje, gimnaziją 

baigė Petrapilyje. Mobi lizuota s į 
rusų kariuomenę, pasiųstas į Ga li
cijos frontą, kur bu vo suže is tas . 
Sugrįžęs į Lietuvą, iš karto nuo 
1918 m. gruo džio mėnesio stojo 
savanor iu į Vilniaus karo kom en 
dantūros lietuvių karitĮ būrį, daly
vavo Nepriklausomybės karuose. 
19 19 m. rugpjūčio 28- 29 d . su savo 
kuopa surado Kaune slapto s lenkų 
g inkluoto s orga nizacijos pri eš Lie
tuvą - POW (Po lska organi zaeja 
wojskowa) archyvą, padėjusį išaiš
kinti jtĮ rengiamą sukil imą, kad lik
vidavus nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Tarnavo Vyriausiajame ka riuom e
nės štabe , Krašto apsau go s m inis
terijoje , dėstė Karo moky kloje , bu
vo 8 pėstininkq pul ko vadas, o 
nuo 1936 m. iki o kupa cij os - Kau
no miesto ir apsk rities kom end an
tas ir Pirmo sios Kau no šaulių rink 
tinės vadas, baigė VDU teisės 
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kitos organizacija~ nei okup~wtoje Lie tuvoj e, nei už~ien~je ,_1eb_uvo . Galutinę 
krašto valdymo sistemą t111·eJo nuspręsti po karo la1sva 1s rinki ma is išrink ta 
vyriausybė. Valstybės tęstinumui užtikr inti planuota, kad laimėjus su kilimui 
Liet11vos laikinoji vyriausybė vadova usis 1938 m. Lietuvos Re spublik os kon
stitucija. 

Rengimasis sukilimui 
okupuotoje Lietuvoje 

Ber lyno lietuvią parengt i LAF doku 
mentai slaptlĮ tyšininkų būdavo gabe na
m.i į Lien,vą. K. Ški1vos teigimu , iš viso 
ik i karo prad žios į Lietuvą su LAF 

dokumentais praėję 120 kovotojų.1 Nemaža da lis jų žuvo pereidami Yok.ietijos _ 
Lietuvos sieną, saugomą sovietų kariuomenės ar ja u sukilim o dienomi s. Tarp 
tok.ių, žuvusiųjtĮjau sukilimui prasidėjus, buvo Jonas Dženkaiti s, Kaun e gynęs 
Aleksoto tiltą, Petras Skurauskas, pak.irstas okupanto kulktĮ, kai veržėsi į Lietuvą 

per pasienio „mirties zoną", ir kiti. Pirm asis 1yši nink as iš Berlyno atvy ko dar 
1940 m. gruodžio mėnesį. Tai buvęs Lietuvos kariuomenės kapitona s Br . Mi
chelevičius, ku,is keliskart perėjo sieną su LAF užduotimi s. 1940 m. pabai goje 
su LAF instukcijomis slaptai į Kauną atvyko kpt. A.Švarplaitis . Jis , grįždamas 
per sieną į Vokietiją, tragiškai žuvo išduotas pa lydovo enkavedistams , - išdavė 

j į pusbrolis. Sunkiai sužeistas, buvo ilgai okupantų kankintas ir Minsko kalėjime 
sušaudytas. 

Tik laimingo atsitiktinw110 dėka m.irties išvengė drąsusis 1yšin.inkas Mykolas 
Naujokaitis. 1941 m. pavasari., slapta grįždamas į Lietuvą su LAF instrukcijom.is, 
buvo pastebėtas rusų sargybiniq ir jq smark.iai apšaudytas. Suže istas į krūtinę 

ir dešinę koją, ji s atsišaudydamas bandė pasislėpti netolimame m.iškelyje, bet 
dar kartą suže istas neteko sąmonės. Buvo rusų suimta s, nuvež tas į Tauragės 
ligoninę, o k.iek apgydyta s perkeltas į Kauno swiliųjq darbų kalėjimo ligoninę, 
tardytas. Prasidėjus karui suk.ilėliq išvaduota s. 

Nuo 1941 m. pavasario informaciją iš Berlyno jau gaudavo radijo bang omis. 
Apie tai pasakojo anksčiau minėtasis LAF natys K. Ambrozaiti s. Radijo 
siųstuvą-priimtuvą buvo susikonstravęs kaunie tis Roma s Šatas. Atsarginį 
saugojęs ji s, K. Ambro zaitis, bute pas AntanąŽemaitL pas kurįjis tada gyvenęs 
kaip Veterinarijos akadem ijos studenta s. 

Vieno iš Birželio suk.ilimo organizatoriq ir vadovo Pilypo Naručio teigimu , 
LAF vadovybė palaikė tyšius ne tik su LAF vadovybėmis Vilniuj e ir Kaune , 
bet ir su jų padalinia is Šiauliuo se, Panevėžyje, Tauragėje ir kitose vietose . 
P. Narutis rašo: 

Bendras LAF pogrindžio organizacinis vaizdas visoje Lietuvoje / 941 m. 
pavasari buvo toks: Ber!ynas iurėjo Lietuvoje tiesiogiai tam tikras atsk iras LAF 

1 Škirpa K. Su k ilimas ... P. 189. 
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grup eles, atskirai turėjo sa vo grupes Lietu voje 
Vilniaus LA F .ftaba s, lyg iai atsk irai 1yšius sa vo 
kra.fte turėjo Kauno LAF š tabas. Jei pridėtume 

dw; kad pavienės savistuvios organizacijos sa 
varanki !ikai 1yJi 11s plėtė, tai ir bus vaizdas -
koks sovie tinio pogrind žio organizacinis tinklas 
išsi.fokojo Lietuv oje sukilti pri eš okupantą [ .. .j. 
Pirmasis sukil imo planuotojas ir centras Lietu
voje buvo Vilniaus LAF .~labas. 1 

mo kslus. Sovietams okupa vus Lie
tuvą, su imtas ir uždaryt as Rygos 
kalėjime. Išsigelbėjo prasidėjus ka
rui ir sugrįfo į Kauną, kur b irželio 
23 d . Laikinos ios vyriausybės įsaku 
buvo paskirtas Kaun o karo kome n
dantu , dalyvavo mūšiuose su raudo
nam1icčiais. Tačiau vokiečiams užėmus 

ir Kauną, visaip buvo suva ržy ta ir 
J . Bob el io ve ikla , pradėta reikalauti 
besąlygiškai vykdyti ją, vokiečių, nu
rody mus. Buvo pareika lauta, kad per 
5- 6 val. iškeldintą žydus iš Ka uno 
arba suvaryttĮ į getą. Ir tik didelėmis 
J. Bobe lio ir Kauno burmi stro 

Iš tikro LAF štabas, kaip vie ningo vado
vav imo rezistencija i cent ras, įsikūrė anksčiau -
dar 1940 m. rugsėjyje, vadovauja nt buvu siam 
Lietuvos kariuomenės majorui Y. Bulvičiui. Jo 
nar iais da ug iausia buvo lietuviškųjų kariuome
nės dalini q karininka i, lietuviai inteligen tai . To
dėl ir Vilni aus štabas susidėjo iš dviejų dalių: 

karinės ir civil inės. Pagal kai kuriuos duomen is 
štabui vadovavo minėtas is majoras Y. Bulvi
čius, nariai buvo kpt. Juozas Kilius , Juozas 
Kazickas , Pranas Pada lsk.is (Padalis), kapitonai 
B.Balčiūnas, Mykolas Naujokaitis, Y. Valiuke
vičius. Organizac ija veikė „penketukq" princi
pu. 

Bu vusiame KGB archyve yra Vilniaus 
štabo narilĮ byla (N r. 3422) - majoro V.Bul
vičiaus, kp t. Izidor iaus Andriūno, kpt. Juozo 
Kiliaus, ltn. Balio Puodžiūno, ltn. Juozo Sadze
vičiaus, kpt. Jono Vabalo , ltn. Jono Valkifino, 
ltn. Alek so Vainoriaus , Lietuvos karo aviacijos 
lakūno Leono Že mkalnio ir kini septy niq civi
liq - Vilniaus geležinkelio stoties viršininko pa
vaduot ojo Jurgio Gobio, advokato Alekso Ka
mantausko , ekonomi sto Jono Morkfmo, moky
tojo Stasio Mockaičio, ekonomi sto Vlado Na
sevičiaus, ekonomist o Antano Petkel io, moky
tojo Antano Skripkausko . Tardymo protokoluo
se rašoma , kad kpt. Kili ui buvo pave sta nu
matyti ir par eng ti pasipr iešini mu i žmo nes iš 

1 Nar u tis Pilypa s. Taut os sukilima s 1941 . l da
lis ... P. 164 . 

K . Palčiausko pastangomis, pasisekė 

vokiečius įtikinti, kad tai neįmanoma 
ir vokiečiai tą žydą perkėlimo tenniną 

atidėjo iki liepos l O d., po to pratęsė 
iki rugpjūčio l 5 d. Tolerantiškas J . Bo
belio elge sys nepatiko tiek okupan
tams, tiek ir grupelei lietuvių, prona
ciškai nusiteikusią ir kurstomą gesta
po , kurią pastangomi s J. Bobel is buvo 
pašalintas iš kome ndanto pareigą. Tik 
vokiečią karo komendantas gen. von 
Pohl nebuvo patenkintas tuo pašalini
mu ir atsiuntė J. Bobel iui padėką, tuo 
pademonstruodamas ir savo nenuolan 
kumą gestapui . 
Vėliau pik. J . Bobe lis įsidarbino 

butlĮ valdyboje , vertėsi advokatūra. 
l 944 m. vasarą pasitraukė į Vokiet iją, 

dirbo JAV kariuomenės štabe vertėju. 
1948 m. emigravo į JAV, buvo išrink
tas Lietuvos kariuomenės SavanorilĮ 

kūrėjlĮ s,uw1gos Čikagoje pinnin inku . 
Daug rašė lietuviš kaja i spaudai. Mirė 
J. Bobel is 1954 111. kovo 28 d . 
Čikagoje. 

Vyta uta s BULVIČIUS. Gimė 
1908 111. gegužės 5 d. Vilkaviškio aps
krities BiutininktĮ valsčiaus Ktu1igiškią 

kaime . 1925 111. baigc Vil ka višk io 
gimnaziją, 1927 m. - karo mokyklą, 

1937 111. - \,yta uto Didžiojo karininklĮ 



SOVIETŲ PALIKIMAS 
86 

Rainių miškelyje (Telšių r.) bolševikų nukankintų žmonių pa laikai 

Prie raudonarmiečių Panevėžyje žiauriai nukankinto (1941 06 26) 
Vilhe lmo Vaišv ilos - "Maisto " fabriko šaltkalvio , lavono tėvas ir sesuo 
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Kau no kalėjime bolševikų nukankinto politinio kalin io palaikai 

Besitrauk.iančių 

bolševikų nukankin tas 
Felik sa s Kai ry s iš Biržų 
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29-o šaulių ko1v uso kariq. Pradėjus galvoti apie konkrečias užduotis Vilniuje 
stovinčioms kariuomenės dalims, į konspiracinį darbą buvo įtraukti l 79-os ios 
teritorinės šaulitĮ divizijos 234-ojo pulko l bataliono vadas Pranas Gužai tis, kpt. 
Antanavičius ir ltn. Sadzevičius. Tarptautinė padėtis ai1imiausiu metu leido tikėtis 

karo taiv SSSR ir Vokietijos. Vilniaus štabo karinė vadovybė 1110 nutarė 
pasinaudoti. Buvo kiuopščiai apsvarstyti nel 3 variantai, pasiūlyti Antanavičiaus 

Kiliaus ir Sadzevičiaus, Gužaičio ir Sadzcvičiaus, Bu lvičiaus ir Kiliau s, k~ 
konkrečiai turėtą daryti lietuviškos kariuomenės dalys karo atveju. Apsistota prie 
Bulvičiaus ir Kiliaus plano: pi1111ą karo naktį slapta mažais būreliais „išgaruoti" 
iš miesto ir aplinkiniais keliais susirinkli Valkininkq miškuose . Gužaiti s ir 
Sadzevičius gavo užduotį numatyti kelius išeiti iš miesto ir pasitraukti , parinkti 
žmones, per kuriuos su pulkais galima būl,Į palaikyti 1yšį. Provincijoje stovinčios 
dalys turėjo vykti į a1timiausią mišką, čia išsisklaidyt i ir veik ti parti zaniškai. 
Tokiems partizanq būriams reikėjo telktis į t11os rajonus , kur buvo numat yta 
nuleisti oro desantus iš Vokietijos. Iš Vokietijos buvo tikimasi ginklų ir šaudmenų. 

Jie turėjo būti numesti į nurodytus punktus arčiau micstLĮ ir miesteliq miškinguose 
rajonuose. TokiLĮ punktLĮ buvo numatyta 77. Tam tikslui Vilniaus karini s štabas 
parengė žemėlapius - schemas. Vilniaus štabas numatė laukti atskrendant lėktuvo 

pirmąją karo dieną apie 19- 20 val. 
Nors lietuviai ir hkėjosi vokiečių pagalbos , tačiau bijojo , kad ši pagalba 

nevirsl1Į nauja - vokiečiq - okupacija. Kad tai neįvyktų, Vilniaus karinis štabas 
sudarė Laikinąją Lietuvos vyriausybę, kuri, sukilimui laimėjus, patei.ktLĮ Vokietijai 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo faktą. Ir Lietuvos nepriklausomybės atldiri
mas, ir Laikinosios vyriausybės sudarymas buvo numatyti ske lbti Vilniuje . 

Iš pradžitĮ Lietuvos kovotojai su Berlyne mėnesiu vėliau susikūmsiu LAF'u 
ir jo vadovybe 1yšių neturėjo. Vėliau, nuo 1941 m. pavasario, į LAF 'o atstovus 
Vokietijoje buvo dedama daug vilčių. Iš ten gauta infonnaeija (deja, netiksli) , 
kad karas tarp Vokietijos ir SSSR prasidės gegužės 1- 10 d., ir K. Škirpos 
„Bendriniai nurodymai Lietuvai išgelbėti" . Bet žinios Berlyne apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje buvusios labai ribotos. Todėl tvirtinti, kad Birželio sukilimas 
buvo organizuojamas Berlyne, būtų neteisinga. Ruošimasis sukilimui visu svoriu 
gulė ant mjr. V Bulvičiaus ir Vilniaus kaiinio štabo pečių. Štabas stengėsi palaikyti 
ryšius su užsieniu per ryšininkus (Naujokaitį, Prapuolenį, Taujenį, Svetlauską) 
ir radijo stotį, kurią įsigijo 1941 m. pavasarį. Radijo ryšiu 1ūpinosi L. Žemkaln is, 
jam talkino ltn. Valkiūnas, kodus parūpindavo A. Kamantauskas . Iš J. Gob io 
buto Pavilnyje per radiją pavyko susisiekti su Vokietija 2 kartu s: kovo 30 ir 
balandžio 6 d. Radijo stotis, nors buvo slepiama įvairiose vietose, ir pražudė 
Vilniaus štabą. Kadangi ji buvo gauta iš repatTiacijos komisijoje dirbusio vokiečio 
Rudolfo Klauso, kyla įtarimas, ar ji s nebuvo sovietų agentas? 

ALGIMANTAS LIEKIS 

Vilniaus LAF naritĮ areštai prasidėjo 
l 94 l m. balandžio mėnes į. Baland žio I 6 d. 
buvo areštuotas ltn. Puodžiūnas, balandžio 19 -
Morkūnas. Jie buvo pogrindinio laikraščio „Lais
voji Lietuva" platintoja i. Gegužės pabaigoje 
areštavo moky tojus S. Moekaitį ir A. Skrip
kauską, birže lio prad žioje - A. Kamanlauską. 

Vilniaus LAF karininkų arešta i vyko birželio 
12- 14 d . Bi rželio 1 2-ąją areštavo kpt. Kiliq, 
l3-ą - mjr. Bulv ičių. 

Iš pradžių suimti ej i buvo tardomi ir kan
kinami Vilniaus NKVD rūmtĮ požemiuose, o 
birželio 23 d . išvežti į Rusiją. Pusę mcttĮj ie 

išbuvo Gorki o kalėj ime N r. l nežmoniškomis 
sąlygomis. Paskui juo s tei sė Maskvos apygar
dinis karinis b·ibuno las. Nuosprendis paskelbtas 
194 l m . lapkričio 28-ąją. Bulvičių, Gobį, 

Kamantauską, Kilių, Mockaitį, SadzevičitĮ, 

Skripkauską ir Žemkalnį nuteisė sušaudyti. 
Nuosprendis įvykdytas gruodžio 18 dieną. Kitus 
nuteisė kalėti: J. Valkiūną - 20 m., V. Nas e
vičiq - 15, Vabalą - l O, Petkelį- 8, Morkūną -
8, PuodžiCmą- 7, Andriūną- l0 . Vainoris buvo 
išteis intas kaip nettirėjęs ryšių su LAF.1 

Ap ie LAF Vilniaus štabo vadovą ir patį 

štabą Pil ypas Narut is savo knygoje „Tautos 
sukilima s 1941" rašo: 
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kursus, tarnavo 9 pėstininkų pulke, 
šarvuočių rinkrinėjc, po to dirbo Karo 
mokykloje, Kariuomenės štabe. V DU 
studentus mokė karinės parengties, 
parašė knygą „Valstybės karinis ren
gimas" (1939 m.). Prasidėjus Antra
jam pasauliniam karni, sudarė grupeles 
ir apmokė jas, kaip organizuoti par
lizaninį karą, jei kraštas būtų okupuo
tas, kaip pogrindyje rengti ir platinti 
spaudą ir pan. Visi jo apmokyti jau
nuoliai gaudavo po geltoną, žal ią ar 
raudoną siūlei į ir po nuodų - ciano 
kalio kapsules, kad gyvi nepasiduotų 
priešui. 

Sovietams okupavus Lietuvą, buvo 
tarp aktyviausiųjų antisovictinio po
grindžio, LAF kūrėjų ir jo veiklos 
organiza1orius, LAF Vilniaus štabo va
dovu, ginkluo10 l ietuvių sukilimo, pra
sidėjus karni, iniciatorių ir vadovtĮ, 
Laikinosios vyriausybės suformuotojų. 

Bet l 941 m. birželio iš 8 i 9 d. 
okupantų suimtas, išvežtas į Rusiją ir 
1941 m. lapkričio mėnesį sušaudytas 
Gorkio kalėjime už 1ariamą SoviettĮ 

sąjungos išdavimą. 

Ado lfas DAM UŠ l S. Gimė 
1908 m. birželio 16 d. Mogiliovo gu
bemijos Tošicos gyvenvietėje. Su tė
vais Lictuvon grįžo 1919 m. Baigęs 
Panevėžio gimnaziją, VDU studijavo 

Vy tautas Bulvičills y ra lie tuvil 1 rawos technikos mokslus ir 1934 m. gavo 
1941 111. sukilimo 01ganizatori11s pradininka s (g. cheminės technologijos inžinieriaus di-
1908 05 05 K11nig iškir( k., Bartininkų vis., Vil- plomą; kalintas Vamių koncentracijos 
kaviškio apskt'., 1925 m. baigė Vilkaviškio gim- slovyklojc už ateitininkųjudėjimo or
naziją, 1927 Karo mokyklą, 1937 Vytauto di- ganizavimą. 1937- 1938 m. spccializa
džiojo karininkz1 kurs t[ gen. šwbo 11 laidą. Yra vosi Bcrlyno ir Frankfurto w1iversitc
/abai rim ti duomenys , kad jis Gestapo išduows tuose, apgynė chemijos daktaro diser
NKVD- istams. [. . .] 1aciją, dirbo V DU asistentu, docentu, 

1939- 1940 m. jis VDU 1111iversi te1e dėstė o 1942- 1944111. buvoTechnologijos 
karo moks ht k11rsą. Tuo dės1y11111 paruošė Lie - fakulteto dekanas, vienas aktyviausitĮ
tuvos swdentiją biis imoms okupacijoms. Pirmo- jąanlibolševikinės, antinaeinės rezis

tencijos dalyvių, LAF Kauno štabo 
1 D. Sadzevičiūtė-Vabalienė. LAF Vilniaus narys, Laikinojoje vyriausybėje pra-

štabo veikla // Lietuvos aidas. 1995 05 25. monės ministras; vienas iš VLIK'o 
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jo bolševikmečio 111et11jis buvo paskirtas 179 šauli i( diviz ijos š taban Vilniuje . Ji s ėlllėsi 
orga11i::1101i pogri11d:io stabą sukilimui prie š olmpa11tą. Pasiuntė adv. My kol 
Na111okai1į (Kumpį 24), atstovą iš Vi/11iaus LAF .štabo, susirifo s u pulk. K. Škir 1; 

ir swarė sujuo s11da,J1ti Lietuvoje Laild11ąją Lietuvos ~vriausybę ir paruo .fo sukil in~c 

Karo a1vej11 su Wermaclzt ·11 buvo su tarta bendrą„ TDA " akciją. Po„ Gegužės / - /~ 
d. karas!" aliar mo, Werm ac/1111i karo datą 1111st1imus vėlesniam laik ui , Hitl erio _ 

Stalino dra11gys1ei ėmė reikštis kri:ė. R ose11berg11i perėmus 1y t1( karo politiką, aš 
esu įsi1iki11ęs. kad gestapo V Brdvičilt išdavė sp ec ialiai, kaip atpirki 1110 auką 
pa teisi11i111ui pri eš so vietus dėl iš,:v.vkėjusio „ Geg11::ės 1- 10 d. Kara s'" al iarm u ... O 
tas s111apo ir su Rose 11bergo 11a11ja 11aciška politika „ dra11g na ci, os ten ! ", kad 
lietuviškąjį sukilimą reikia 1111s/opinti ir /ietu vil( vadus s unaikin ti ne savo, o to 111eto 
draugi( NKVD ra11ko111is. Vildžff11111i NKVD davė uždavinį parašy ti knygelę kmj; 

„ įrodymą ", kad NKVD viską sugeba susekti. S11 B11/vičiwni buv o arešl!lo ta ir 
sunaild11ta daug liet11vhl 29 Ko,p o kari11ink1(. 

Buvo iškeltas ofici alus „ Bulvičiaus-Kamantausko" ir l 6 aktyvisti( te isma s 

Gorkio kalėjime Maskvoje:" 1941 111. lapkričio l l d. Gorkio kalėjime virši nink as 

ga vo 1111rody111ą Lietuvos aktyvisll l bylą p erdu oli kari11ia111 1ribu11olui ... Lapkričio 
26 d. teismas prasidėjo 12:30 val ... nuospr endis buvo p askelb tas lapkričio 28 d ... 
Kai j11os l 941 m. gruodžio 18 d. vedė šaudy ti, J 1l rankos buvo surak int os, o bu rno s 
11:kimštos g11111i11iais kamščiais ... 

Jie visi kartu su sukilim o orga11i:arori11mi V Bulvičiumi buvo areštuoti ir 

s11ša11c~vti ... Ji e y r? 1941 111. liew vil{ tautos sukilimo ruo š imo pirmtakai ir mūs1l 

tai/los did vyriai ... 

Okupantams areštavus LAF Vilniaus vadovybę (Vilnit0e iš štabo buvo likęs 
Vladas Nasevičius, bet birželio 18 d. NKVD irgi areštuotas; draugų likimo išvengė 

Pranas Padalis, ltn. dr. J. Kazickas, Y. Šimkus ir dar vienas kitas - A.L.), visa 
organizavimo našta teko LAF Kauno padaliniui. 

Žinias apie LAF įkūrimą nemažai papildo ir KGB archyvuose esančios kai 
kuriLĮjo dalyvių tardymo bylos. Tarp jų yra ir Antano Valiukėno, buvusio Bedyne 
K. Šiurpos asmeniniu sekretoriumi, tardyto Vilniaus KGB 1945 m. vasarą, byla 
Nr. 3 l 28/3. Joje nurodoma, kad A. Valiukėnas, g. 1913 m. Utenos rajono 
Taukelių kaime, 1936 - 1939 m. mokęs is Šveica rijoje , dirbęs „L ietu vos aido" 
korespondentu, 1940 m. iš Lietuvos pasitrauk~s į Vokietiją, kurioje ir gyveno 
iki arešto 1945 m. Berlyne. A. Valiukėnas dar buv~s ir „LietuvitĮ sąjungos" 
sekretoriumi. Į sąjungos valdybą įėję „nacionalistai" R. Skipitis, Y. Sidzikauskas, 
Y. Požcla, kandidata s - L. Bal sys, lrena Poželaitė, Elena Izelienė. 

1945 m. lapkričio 9 d. A. Valiukėnas įKGB tardytojo klausimą, kas dalyvavo 
1940 m. lapkričio 17 d. susirinkime K. Škirpos bute, įsteigiant LAF, nenurodė 
pik. Ambraz iejaus, bet pasakė, kad ta1yba turėjo būti kaip patariamoji 

' Narutis Pilypas. Tautos sukilimas ... P. 228. 
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K. Škirpa i. Į tą ta1ybą buvo išrinkti: Ernestas organizatoritt ir vadovų. l 944 m. 
Galvanau skas, Rapola s Skipitis, Antanas Ma- birželio 16 d. gestapo areštuotas ir 
ceina, Toma s Broniu s Dirmeikis, Klemas Bru- kalintas Vokietijoje iki l 945 m. ba
nius, Stasys Puodž ius ir AntanasValiukėnas . landžio 14 d. Liko Vakaruose. Nuo 

Tuomet buv~s sudary tas Lietuvos laikino- pim1ųjlĮ laisvėje dientĮ aktyviai c!alyva
vo lietuvitt pabėgėlių gyvenime, buvo 

sios vyriausybės sąrašas : premjeru ministru Kempteno (Vokietija) lietuv;lĮ gimna-
numaty tas Kazys Škirpa; karo ministru - Stasys zijos direktorius. 1947 m. emigravo į 
Raštikis, premjero ministro pavaduotoju ir švic- JAV, įsidarbino Klivlcndc dažą pra
timo mini stru - prof. Juozas Ambrazevičius , monės cheminio tyrimo stotyje, po to 
vidaus reikalą ministrn - Jonas Šlepetys, fman- dirbo Detroito universitete profesoriu
SLĮ ministru - Jonas Matulionis, užsienio reikalą mi, PolimcrinilĮ mcdžiaglĮ tyrimo ins-

tituio direktoriumi. Už savo mokslo ministru - Rapolas Skipitis, justicijos ministru - _ . 
• k ·• • . . . . . darbus gavo 3:, patentus, daug JO 

Mccys Ma c _ev~c1us, sus1s1ek 1mo m1111stru - darbtt paskelbta JAV mokslo spaudo-
Antanas Nov 1ck1s, sve ikatos apsaugos minist- je, parašė keletą monogra fiją Beje, 
ru - Kazys Yenciu s, pramonės ministru - dar prieš karą jis buvo paskclbc.s 
Adolfas Damušis, komun alinio ūkio ministru - nemažai mokslo darblĮ apie cemento, 
Vytautas Žcmkalni s, socialinio aprūpinimo mi- gipso, kreidos ir kitų statybos mcdžia-
nistru - Juo zas Pajauji s. gųgamybos išvystymą Lietuvot 

1941 ln PavasarĮ. ko d · Gyvendamas JAV, labai aktyviai da-
. re men uoJamos vy- . . .. . . . • • • . • Š . . l yvavo hetuvitt 1se1v1lĮ gyvenune, daug 

nausybes naną są1 asą K. kup a perdav<;s .. • d • b t · · · t · • . . . •. . . . . rase JlĮ spau m, uvo arp 1111c1a onų 

nw1cstt Į Lietuvą rys11unku1, buvusiam Lietuvos Iietuvitt „Dainavos" stovyklai įkurti , 
kariuomenės leitenan tui Marijonui Dambraus- visaip rėmė lietuvių rezistentus oku-
k:ui. puotoje Lietuvoje. 

1940 m. gmod žio mėnesį Kaune įsikūręs Lietuvai vėl išsikovojus nepriklauso-
ir LAF „padalinys". Berlyne LAF štabas veikė mybQ. l 997 m. sugrįžo į Lietuvą ir 
pusiau vieša i, palaikyda mas 1yš ius su užsienio gyvena Vilnittje. 
spauda , kitą valstybią atstova is ir vokiečitĮ Algirdas GUSTAITIS. Gimė 
kariniais sluoksniais, o Lietuvoje dirbo giliame 1916 m. spalio 5 d. Mogiliovo guber-

nijoje Pačersko dvare, į kur jo tėvai 
pogr indyje. Užsienyj e įsikūmsios gmpės sten- buvo pasitrauki. Pirmojo pasaulinio 
gės i palaikyti ryšį su Lietuvoje veikusiomis, karo metu. Į Liet11Vą sugrįžo 1918 111. 

siuntė instrukcijas dėl pogrindinio darbo orga- Gyveno Kaune, vėliau savo sodyboje 
nizavimo, pasirengimo sukilimui prieš sovieti- Vilkaviškio apskrityje Kumečitt dvare. 
nius okupantus. Nuo 1941 m. žiemos svarbiausi Gimnaziją baigė Kaune, studijavo 
pasiprieš inimu centrai buvę LAF ir LLKS . Vis VDU, darbavosi „Jūros" korporacijo
dėlto suktu1i centralizuoto vadovavin10 rezisten- je, buvo studenttt literatą valdybos 
cijai centro nesiekta iš dalies ir todėl, kad bijo ta, narys. Lietuvai atgavus Vi l nių, persi-

kėlė čia ir dirbo Vilniaus universiteto 
jog saugumas gali infiltntoti savo agentus ir taip 
greič iau demaskuoti v isą pogrindį. Kadangi 
pagal LAF'o iš Berlyno žinias karas tarp SSSR 
ir Vokietijos turėj~s prasidėti gegužės l el., buvę 

bibliotekoje, rengė knygtt rinkimo 
vajus Vilniaus krašto lietuviams. 

SSSR okupavus Lietuvą, įsitraukė 
į pogrindine. antisov ietinę, į LAF 



92 PASI RENGIMAS SUKILIMUJ 

įsakyta iki to laiko pasirengti visuotiniam sukilimui prieš okupa ntus ; tikėtasi , kad 
karni prasidėjus būsią lengviau įveikti okupantus ir atkuiti Lietu vos nepriklau
somybę. 1941 m. balandžio pradžioje siekiant palengvint i sukilimo organizavimą, 

LAF ir LLKS neformaliai susivienijo . Taip buvo sudaty tas bendras sukilimo 
rengimo centras. Tačiau tuo metu sovieti nis saugum as, išs iaiškinęs dau g LAF 
ir LLKS nari ų, pradėjo ją areštus. Ypač nukentėjo Vilni aus šta ba s. Maž iau 
nukentėjęs Kaw10 štabas praktiškai perėmė visą rengim osi sukilimui vadovavimą. 

Beje, Lietuvos laikinoj i vyriausybė buvo for mu ojama nuo 1941 m. 
pavasario. Apie tai K. Arnbrozaitis šitĮ eilučitĮ autoriui pasakojo , kad kandidatūros 
daug kat1lĮ svarstytos prof. Juozo Meškau sko bute Kaune. Ji s buvo gydy tojas , 
namuose laikė rentgeno aparatą, tad nesukeldami didesnio įtarimo susirįnkdavę 
įvairūs lictuvitĮ pogrindžio organizaciją atstovai neva sveikatos pasitįkrinti . Apie 
savo siūlomus kandidatu s prane šdavo K. Šk irpai į Berlyną. Tad praktiškai dar 
gerokai prieš suki limą buvę sutat1a dėl būsimos Lietl tvos laikinosios vyiiausybės 
narią. 

Frontui artėjant prie Kauno , 1944 m. vasarą prof. Juo zas Meškauskas 
pasitraukė į Vakams. Dabar gyvena prie Čikagos (JAV). 1999 m . mgpjūčio 15 d. 
ji s pasakojo šią eilučią autoriui : 

Kadangi buvau gydytojas, tai pas mane be didesnio įtarimo galėdavo 

susirinkti sukilimo organizatoriai. Ypač dažnai LAF Kauno atstovai susi tikdavo 
su iš Vilniaus arvykstančiu gydy toju Venciumi, Padaliu ir kitais, kaip LAF Vilniaus 
štabo atstovais. Taip, p risimenu, fi( bendri( susitikimi( metu biidavo apsvarstomi 
ne tik paties sukilimo taktikos ir s trategijos klausimai, bet praktiškai su tar ta ir 
dėl biisimosios Laikinosios vyriau~ybės naril( kandidatiirz(. Gaila, bet man neteko 
daZvvauti sukilime, nes kaip tik karo išvakarėse buvau išvykęs į Birštoną. Ir tik 
ten biidamas sužinojau apie ši sukilimą, Laikinąją vyriausybę. Tik trečiadieni 

pėsčias iš Birštono parėjau i Kauną, tai y ra kai ja u visur plevėsavo Lietuvos 
trispalvės vėliavos ir jau buvo visur gan ramu. Džiaugiau si, ka ip ir tiikstančiai 

kiti( lietuviz1, kad Lietuva pasiskelbė vėl nepriklausoma, kad y ra Laikinoji 
vyriausybė, dėl kurios sudėties ir mano namuose tiek buvo ginčytasi ... 1 

Beje, tai patvirti.na ir Pilypas Naruti s savo veįkale „Tautos sukilima s 1941 ". 
Rašydama s apie LAF Vilniaus štabą, teigia, kad jis ne tik pi1masis pradėjo 
organizuoti sukilimą, bet ir sudarė Lietuvos laikinąją vyriausybę, kuri 1941 m. 
balandžio 22 d. buvusi patvirtinta beneitu Vilniaus ir Kauno LAF štabų susitarimu: 
ministru pirmininku paskirtas pik. Kazys Škirpa (iš LAF štabo Bedyne), kraš to 
apsaugos ministm - gen . št. mjr. Vytautas Bulvičius, užsienio reikalą mini stm -
Vladas Nasevičius, švietimo mini stru - prof. Juozas Ambrazevičius, finansą 

ministru - Jonas Matulioni s, prekybo s ministru - Vytautas Statkus, pramonės 

1 A ut. asm . archyvas . 
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mini stru - dr. inž. Ado lfas Da mušis, žemės 
ūkio mini stru - prof. Balys Vitkus, socialinės 
apsaugos mini stru - dr. Juo zas Pajaujis, komu
nalinio ūkio mini stru - inž. Vytautas Landsber
gis-Že mka lnis, susisiekim o mini stru - Jona s 
Mas i l iūnas, val stybės kontrol ieriumi - Jona s 
Vainauskas.' 

Tad nuo 1942 m. baland žio 22 d. jau 
egz istavo pogrindinė Lietuvo s laikinoji vyriau
sybė, nors istoriogra fijoje įsigalėjusi nuomonė, 
kad ji bu vusi suda ty ta tik prasidėjus sukilimui . 
Kai kurie vyriausybės nariai priklausė ir LAF 
štabui. 

Laikino sios vyriausybės nariai iki areštų 
rengė planu s, kaip po suki.limo greičiau atkurti 
neprikla u somo s Lietu vos va ldymo struktūras. 
Pagal mjr . V. Bulvičiaus planą karui prasidėjus 
L ietuvos kariuomenės, ištrūkusios iš okupantlĮ 
priežiūros, turėjo skubėti į VilnilĮ padėti suki
lėliams ir Laik inaja i vyriausybei ; Kauno LAF 
štabas turėjo paremti Vi lnią, per imti į savo 
rankas miestą, o vyriausybės nariai sus irinkti 
į posėdį Vilniuj e. 

Kai Vilniaus radija s prabil s - paskelbs į 

tautą atsišaukimą, Kaunas lllri remti! - toks 
buvo Vilniaus LAF šwbo kariški11, LAF Centro 
Vilniuje. kuris pasiekė mane l 94 l m. balandžio 
mėnesį, kad suž inojome, kad karas „ čia pa t ... " 
Vilnius, Li etuvos sosrinė, veda ... " - prisimena 
P. Narutis .

1 

LAF iš Berlyno į Lietuvą savo instrukcijas 
perdavė 194 1 m. kovo mėn. 24 d. Jose daug 
rašyta apie bendrąją politinę padėtį Lietuvoj e, 
Vokietijoje . Konkrečiai reng imosi sukilimui už
duotys Vilni aus ir Kauno LAF štabam s buvo 
tos pačios. Tuo atveju , je i kurį iš štabtĮ 

1 Narn tis P. Tauto s sukilima s ... 1994. P. 2 1 O. 
2 Ten pat. P. 2 17 
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veiklą, buvo tarp suki limo Vilniaus 
krašte organizatorių. Apie Birže lio 
sukilimąjis taip pris imena: ,,Lietu
vių tau tos sukilima s prieš Sovietų 
Rusiją yra neabejot inai svarb us is
torini s įvyk is . Tai pirma s is gera i ir 
pilnai pavy kQs sukilim as prie š ru
sus - lietuvių taut os okupa ntus . 
Jis vcn intinas tuo labiau , kad lie
tuv iams sukilėliams netalk ino j okia 
svetima kariuomenė, nega uta jo
kios param os, o vien tik pačių 
lietuvių pastangomis įvykdytas. 

Nieko tolygaus nebu vo kituose so
vietų okupuotose kraštuose. Besitrauk
dami sovietai bijojo, kad apie lietuvių 
tautos labai sėkmingas kovas neišgirs
tų kitos jų pavergtos tautos ir kad į 
raudonąją vergiją pakliuvę jos vienin
gai nesukiltų ir deramai neatsiskaitytų 
su pavergėjais. 

Prasidėjus sukilimui mūsų tebuvo 
vienas tikslas: greičiau užimt i sostinę 

Vilnių,ją išlaisvinti nuo okupantų. Įta

kos laimėjimui Vilniuje turėjo Kauno 
radijo pranešima i, kad jau sukilėl iai 

laimėjo Kaune , kad ir visa Lietuva 
baigiama išlaisvinti . Mūsų sukili mas 
išgelbėjo ir Vilniaus miestą, nes , kaip 
vėliau sužinota , vokiečiai buvo numa 
tQ, kad sovie tai pr iešinsis Vilniuj e ir 
todėl vokiečiai buvo suplanavę Vilnių 

visiškai subombardu oti. Bet vokiečių 

kariuomenė, mūsų dėka, galėjo 

įvažiuoti ja u į iš laisvintą. 

Vokiečiai negalėjo atsistebėti , kaip 
taip menkai ginkluoti sukilėliai - par
tiza na i sugebėjo tiek daug at imti iš 
ruslĮ ginkl tt, pri versti taip skubo tai 
palikti miestą ir apylin kes . Sukilime 
dalyvavo didžioj i dal is l ietuvių stu
dentų, buvu sios Lietuvos kariuo 
menės karitl, šaulią ir kitą ... 1" 

Suk ilimui laimėjus, A . Gustaitis 
talkin o Vilniaus lictuvią laikraščio 

1 Aut. asm. archyvas . 
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okupantai susekt1Į, nurodyta vadovavimą sukilimui perimti kitam. Pagrindinis 
sukilimo tikslas - atkmti nepriklausomos Lietuvos valstybą ir 

sutvarkyti ją naujais pagrindais, kurie patikrinfl( galimybę iš laiAy ti /au/ oje 
realią vienybę, stiprinti tautoje 11acio11alinį alsparnmą, lobulint i taulos moralinį 

stiprumą pagal,krikščioniskos dorovės princip us, išvys tyli kraš to iikinį ir kultiirinį 

progresavimą ... 
Lietuvos pogri11džiui LAF nurodė, kaip to tikslo pasiekti: 
Laisvės tauloms niekas veltui 11e.rnleikia. Ta111os už Jas kovoja nesigailėdamos 

jok i11 auk!(. Nors ir 11e visados laimi, bet 11110 savo idealo 11ea /s isako, než iiirin/, 
kaip ta kova bebiit11 ilga ir kokiz1 beprisiei /l( patirti smiig ii( pakeliui į išlaisvinimą. 

Lietuvil1 1a111a neteko valstybinės laisvės, bet niekas negali nugi11čy1i j ai 
teisės laisvę atgauli ir 11:: jos atgavimą kovoti. Likusioji 11žsie 11iuose Li etuvos 
diplomatija ir 11žsie11io lie111vh1 orga11i::.acijos deda ir dės toliau pa s1ang11 Lietuvos 
atstatymo idėją nuolat palaiAJ,ti ir kelti 11::sieniuose visu,; kur tik įmanoma. Bet 
diplomatinil( pasta11g11 neužtenka. Pasa!...J,tina dar da11giau - jos lėra pagalbinės. 

Jei pati tauta 11:: savo laisvę nekovollc, mažai tebilt11 jos iš viso vertinamo s kaip 
realios pastangos laisvę atgawi bei savo valslybę atstalyti . Tad lemiančiu fak loriu 
Lietuvai išlaisvinti tenka skai ty ti kovos frontą Tėvynėje. 

Taip pat biill( klaidinga manyti, kad tegalime atsta ty li savo valstybę vien 
svetima pagalba ir kad lodė/ nebiifl{ prasmės aukoti miisi( tautos geria us ius siin us 
nelygioje kovoje su galingesniu priešu. Šitokia ga lvosena yr a saliamoninil( 
politiki( ypatybė, lrnrie niekad negali apsispręsli. Lieluva, a/Slaly/a svelimomis 
rankomis, 11111111s nebiill( miela. Be 10, jos niekas mums nea tstalys, jei patys 
nesiimsime j os atstaly ti. Pagalba mums, mažai 1a111ai, ypač reikalinga ir bi:ilina, 
bel tik kaip pagalba . Visą gi kovos naštą /11rime pasiimli ant savo peČil(. Juo 
pajėgsi111e jos daugia11 pak elti, 1110 da11gia11 įgysime svor io sa ntykyje /arp miiSI( 
siekiamo tikslo ir pagalbos, k11ria siekiame pasina11doli. Ta pa ga lba dėka 

s11sidedanči1( Europos Ry111ose apli11/,.ybi1( ateina mums visa i natiiraliai , lik 
mokėkime ją racionaliai savo i11teres11i išnaudoti. Nu111a1omomis sąlygomis Ją 

geria11siai išnaudosime, jei, lemiančiam 111oment11i a/ėjus, patys slversimės gi n
klo - paimsim e krašto valdymą patys, bel 11ela11ksi111e, kad mum s kas iš ša lies 
pada1ytz1 tokią malonę. 

Tad akting11111as, pasi1J,žimas nesigailėti jokių auk11 ir stvėrimasis ginklo bei 
aktyvi kova su prieš u y ra tas kelias, kuriuo tenka pasukti, kad atgavus Lietuvai 
valstybini savistovumą ir laisvę! .. 

Ginkl1101as susikirtimas twp Vokielijos ir Sov. Rusijos, kaip jau buvo 
nurodyta !l skirsnežvje, grei tai bręsta ir darosi neišvengiamas . Yra labai rimll{ 
davi11i11, kad jis jau gali įvykti net artimoje ateityje. Tai reiškia, kad ar/ėja ir 
m11ms nepaprasta proga 11110 sovieti.f:kosios okupacijos pasili11osuoti. Prie to 
ruošiasi visos tautos, rusi( ra11do11ojo imperializmas pavergtosios. pav. , ukraini e
čiai, baltgudžiai, Kaukazo lautos ir 1m1s11 likimo draugės - latviz1 ir es tt( wutos. 

1 Škirpa. Suki lim as ... P. 175. 

LIETUVI Ų TAUTA 

Vokiel ija , kiek y ra žinoma, ruosw s1 prez emuoti s 
Europos Ry tuos e, kaip sakyti( la11ti1 išlaisv into
Ja, 1.y. yra užsibrėžusi Sov. Rusiją suskaldy ti į 
eilę valsty bhc, Vokietijos globoja 11111. Ta11to111s, 
k11rios links ta su Ja dėtis, atsiranda p ersp ektyva 
sukurti sau geresnę ateiti- Toms gi, kurios pri e
.fint1(si, g res ia vokiečit( kardas . Tokiomis sąlygo-
111is visos saky tos tauto s nė neturi kito pasiri n
kimo. kaip eiti keliu , kuri diktuoja joms momen
to aplin/,.,ybės. 

Lietuvos atstatymo a/ž vilgi u tenka remtis 
sekančiais eventualumais : 

l . Pavyks ta susita rti su Vokietija iš anksto 
dėl Lietuvos Vyriausybės sudarymo ir tuo pat 
Liewvos suv erenumo bent formalaus ats/C/tymo; 

2. Dėl Vyria11.1ybės sudarymo susitarti ne
pavyksta , bet pavyksw pagrobti [aktiną krašt o 
valdymą, teising iau pasakius - krašto valdymo 
aparatą, pasi naud ojant interregmmw 111ome11111, 
kuris /rumpam laikui susida1y u1 Lietuv oje, kai 
vokiečit( kariuomenė žygiuos pirmyn, o m sz1 
raudonoji armija trauksis; 

3. Lietuvo s vyriausybė paskelbiama Lietu
voje revoliuciniu biidu pasekoje įvykusio suki
limo; 

4. Lietuvos vyriamybė sudaroma post f ac
/11111, susitariant su vokiečiais, kai kraštas ja u 
b11111 vokie6 11 kariuomenės užim1as bei 11110 
bolševik11 paliuosuotas . 

Pirmam eventualumui , kuris mums b11tl(pa
lankia11sias, įvykdy1i daroma visa, kas tik įmano
ma. Yra pagrindo vilčiai, kad gal pavyks su 
vokiečit( poli1iką sprendžiančiais fakto riais susi
tarli. Kol kas betgi tai nėra tikras dalykas, nes 
vokiečiai laikosi did elio atsargum o. Ar bus leista 
nwms suda,yti. kaip norime, savo Vvriausybę iš 
anksto, tatai grei6ausiai paaiškės tik paskut iniu 
momentu , t.y. prieš pat vokiečh1 kariuomenės žygį 
prieš raudoncu·ą armiją arba [aktina i jam ja u 
prasidėjus. 

Antrasis evantual wn as y ra jau paaiškėjęs 
tiek, jog gal ima tvirti nti, jog galėsime sudmyti 
krašto valdymo aparatą iš savo i monil(. To 
pag eidauja net patys vokiec'iai ir nesimo .f:ia 

95 

,,Naujoji Lietuva '· leidiniui, kurio pir
mas is numeris išėjo bir Lelio 29 d . 
Okupantams vokiečiams pri ve rtus 
nutraukti Laikinosios vyriausybės 

ir Vilniaus krašto kom ite to darbą, 
A. Gustai tis įsijungė į p" grindinę 
Lietu vos laisvės kovotojų sąjun
gos veiklą, rašė dau geliui pog rindžio 
leidinitl, rūpinosi jtĮ platinimu. 
Artėjant antrajai bolševikų oku

pacijai, A. Gu sta itis pasitraukė į 
Vokietiją, kur, gyvenda ma s lietuvių 

pabėgėlių sto vy klose, aktyviai da
lyvav o lietuvių ve ikl oje. l 94 7 m . 
A. Gusta itis atvy ko į JAV, įsijungė 
į BALF'o, lietuvių bendruomenės 

veiklą, kurį laiką Čikagoje redaga
vo laikraščio „Laisvoji Lietuva·' kul
tūros skyrių. 

Persikėlęs į Los Angele s, įsijun
gė į tenykščitĮ l ietuvių veik lą, daug 
rašė ir raš o lietuviškaja i s paudai, 
išleido nemažai knyg tl, parengė 

aštuonis istori nius Lietuvos žemė

lapius su paaiškinimais lietuvių, 
lotynų ir graikų ka lbomis . 

Gustaitis, nors ir gyven dam as už 
tūkstančių ki lometrų, gyve na L ie
tuvos ir jos žmonių džia ugsmais ir 
rūpesčiais. 

Zenonas l Vl..t~SKIS. Gimė 1908 m. 
gegužės 25 d. Telšių apskrities Plw1-
gės valsčiaus Kaušėnų kai me . 
1925 m. baigė Telšių gimnaziją, 
1929 m. - Liet uvos universiteto 
Teologijos ir filosofijos fakultetą. 
Studijas gili no Miuncheno ir Ber
lyno universitetuose , 1932 m . ap 
gynė disertaciją filosofijos daktaro 
laipsniui, po mcttĮ - habilitacinę 

disertaciją apie lietuvią ir prosą 

prekybos santy kius p irm oje XV I a. 
pusėje, išr inkta s pri vatdoccntu prie 
Visuotinės istorijos katedros, nuo 
1933 m. tos katedros vedėjas. 1940 m. 
pavasarį suteiktas eks tra ordinari
nio profesoriaus vardas , iš r ink tas 
Teologijos ir filosofijos faku lte to 
sekretorimni, nuo 1933 m . - LietuvitĮ 



96 LIETUVOS LAJKINOJI VYRJAUSYBt 

darrli kliiiči,1, kad, pasinaudodami i/l/erreg11111110 111ome11111, patys 11ž i111111111,, . 
-. . . ~ visas 

įstaigas, 1mones ,r t.t. 
Tretysis eve11t11al11mas kilfl( 1ik tada. jei susitarti s u vokie6a is iš anksto d ; 

d · ,. b • • b- . ,. . l, el 
Vyriausybės su a,y mo 11epas1se,;II(, ar a ;e i 11111111e / \ ') l fi ll( už d11p1i. Paske lbt' 
vjriausybės s11da,~r111ą revoliuciniu Mi:'" Lietul'o_je, pa v., /lilni11je, yp atin go pa ~ 
vajaus 11ebii111, turi/l/ ga ll'OJe a11t1YlJ/ even111al11mą, kad vokiečiai sut inka ir 
pri1aria 11111s11 s1111,anym11i pagrob1i krašto valdy mo aparatą interreg num o lllet 

11. 
11,riausybės paskelbimas minėtu b11d11 vers li( vokiečius skai ty tis su įvykusiu Jak iu 
ir tai pal e11g1•i11111 tos ''.)1ria11sybės legalizavimąsi. 

Kelvinas eve111ualumas mums b11111 111a:ia11siai pa lankus . Vokiečiams užėmus 
1111,st( krašlą, jie j a11st1csi jo .šei111i11i11kais ir galė111 staty ti mum s įvairill sąlyg,1 
dėl pačios Vyriausybės suda1:rmo, jei iš viso leis 111 ją mum s sudm J1/i . Be to, Jos 
sudmymas galė111 u:sitęs1i ir /110 b11/1{ pakirsta s ,,pas krašte. Api e Vyriausybės 
sudmymą posi f aclum kol kas 11esiwr iama su vokiečiais, nes visos pasta 11gos 
n11kreip1os į 1ikslą susitani su vokiečiais dėl l~vriausybės sudm y 1110 i.i' anksto. 

KmjJ 1e11 beb11/1( su Vyria11s_1 ·bės s11dG1J1m11, svarbia usia užd uotis, kuri kil111 
vokiečiams :ygi11ojr1111 pirmy11, lai b11111 kraš10 valdy mo apara10 užgrobi mas. Šis 
11žgrobi111as h11/1( pirmas realus ::.ingsnis Li etuvos s11vere11umui atgauti . Todėl 

reikalinga dėti visas pas1a11gas Lietu voje ta ip susiorga nizuoti, kad vokiečii( 

kari11ome11ei pajudėjus p rieš rn SI( ra11do11ąją armiją, sponta11iškai visame krašte 
įvyk111 visuo1i11as sukilimas. Jo tikslas - paimli visą krašto valdymo aparatą į 

savo rankas ir pas1a1yti vokiečius prieš įvykusį faktą, su kuriu o jie turės vėliau 

skaiiytis . Be /o, energi11gas veiksmas nesigailint jokių auk 11 turėti( ne tik /akti nos, 
bel ir morališkai polilinės reikšmės: Lietuva tuomi sustiprinll{ savo teisę reika laut i 
iš vokiečil1., kad ji e 11eda,y 111 kliiiči11 Liewvos valstybę a1sta1yt i, 11ela ukiant karo 
pabaig os. 

Pagaliau 1ai rurėll( dar ir didelės ta1p1autinės reikšmės, nes 1s to visas 
pasaulis patirll1, jog lie1uvi11 lauta l ikrai yra pasi,yžusi atgauti laisvę. Tas sut eik/l( 
111ūs11 diplomatijai labai s tipn t argu111e11tą visu,; kur tik įmanoma, suintensyvi nti 
Lie1uvos a1sta1y1110 reikalo gy11i111ą. 

VI. G(lirės sukilimui ruošti 

Visas pasiruo.šimas vyks /a vardu Lietuvii1 AktyviSII( Sąjūdžio, kuris jungia 
visus m1is11 1a111os veiklesniuosius elementus, idėjiniai niveliuodamas vis as mūsl( 

buvusias polilines par1ijas. 
Jo pagrindiniai liks/ai: atstatyti nepriklausomą Li etu vos valstybę ir sutvar

J,,y1i ją naujais pa grindais, kurie patikrinfl( galimybę iš lail,,yti tautos realią 
vie11ybę, s1ipri111i tau/os nacionalinį atJparumą, 1obulinti tautos moralinį stiprumą 
p agal krikščioniškosios dorovės pr incipus, i!fvysty ti krašto zikinį ir kullliri11į 
progresa vimą, visiems patikrinti darbą ir laiduoti socialinį teisingumą, i.šraunanl 
su šaknimis bet kurį apsileidimą, kompciją, neteisėtumus, komunistinį išsigimimą 
ir žydiškąjį išnaudojimą. 
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Vokiec'iai skai tosi s u li etuv il1 Aktyvisll( Są
jiid:iu kaip s u politiniu fak tor iu ir j uo remiasi . 
;1r14įa11/ išsi/aisvinimo valandai iš sovie tiškai 
komuni stinio teroro, reiki a viso m is įmanomomi.i· 
priemonėmis s11i11te11syvin ti Aktyvistą Sąji7džio 

,-eikimą L ietu voje, kad pribra11di1111s visą /ietu
vit( tautą idėjiniai ir ją par engus orga nizacinia i 
lemiančiam ak tui, 11110 kur io p riklaus ys Lietu vos 
likimas . 

kataliklĮ moksltĮ akadem ijos narys , 
j os sekretoriu s . Labai dau g dirbo 
ate itininkt/ organiza cijose, bu vo 
dienraščio „XX amžius ' · vice redak 
torius , daug savo straipsnitĮ skelbė 
spaudoje , parašė nemaža i knygtĮ 
apie viduramžią Lietuvos valdovus . 
apie senovės lietuvitĮ rel igiją ir kt. 

Idėjiniam lietuvit 1 tautos pribrendimui rei
kalinga sus tiprinti anlikomunistinę akciją ir 
skleis ti besąlyginiai mintį, jog n1s11-vokiečil( 
ginkluotas s us ikirt imas tikrai įvyks, kad raudo
noji armij a bus greitai iJ' Lie 1uvos išvy 1a ir kad 
Lietuva vėl taps laisva ir nepr ikla usoma. 

1940 m. vasarą soviet am s oku pa
vus Lietuvą ir uždarius Teologijos 
ir filoso fijos fakultetą, kurį laiką skai
tė paskaitas iš ūkio istorij os Vil
niaus univers itete, dal yvavo anti
sov ietinio pogrindž io vei kloje, bu
vo LAF nariu ir Laik inosios vyriau
sybės ats tovu ryš iams su okupac i
ne vokiečių valdžia. La ikinajai vy
riausybei atkūrus Teo logijos ir filo
sofij os fakultetą, grįžo į jį dc.:kanu, 
kanu išrmktas LLV atkun os ios Lie
tuvos mokslų akademijos akademi
ku. 

Organi zaci niu p ožil7riu y ra reikalingas .Š'is 
pa1vad y 111as: Aktyvistą Sąjz7džio ribose, kaip 
/ie1uvil1 taut os politinės valios reiškėjo ir vyk
dytojo, sudm yti na Tautinio Dar bo Apsauga 
(T.D.A.) kaip to sąj11džio kovos organas . Ji 
sudaroma iš visai patikimą vyn {., ga/i11c'i11 val
dyli ginklą ir pa si 1yž us it( esa ll/ reikalui a11ko1i 
savo gyvybę už Lieluvą ir Ak 1yvis fl1 Scų·11džio 

idealus. 

1944 m. vasarą pasitraukė į Vokie
tiją. buvo tarp aktyviausit.Įjų lietu
vių ve ikėjtĮ, daug prisidėjo organi
zuojant tremtyje lietuviškas mok yk
las, daugelyje j lĮ ir pats dėstė isto 
riją ir kitus da lykus , buvo tarp 
VUK' o atkūrėjų ir jo veiklos plėto
tojų. vėliau, persikėlęs į Boną, dirbo 
jos universitete profesorium i - dės
tė baltų bei lenkų istoriją, bendr a
darb iavo beve ik visuose lietuvilĮ 
pt:riodiniuose leidin iu ose, rašė 

T.D.A. celės sudc11yli 11os visu,; kur 1ik susiran
da tokil( ryž 1ing1( vyne na cio nalin iame korpuse, 
įstaigose w,p vald in inkt{., w,p įmonit( wmauloj1( 
ir darbi ni11k11., 1arp st ud ent11., mokyk lose, kaimo 
jaunuomenėje, 11kininkuose ir l.t. Ypač s tengtis 
daugiau už verbuo1i a1s. kari ninkzi ats. p11skari-
11i11ki11, buv. kariuomenės k11rėj11 - savanorit{., b1rn 
šauli11. 

mokslo darbus iš lietuvi ų tauto s ir 
Lietuvos valstybės praeit ies, pa
rašė Lietuvos istorijos pinnąjį tomą, 
aprėpiantį praeitį nuo seniausiąjtĮ 
laiklĮ iki Vytauto Didžiojo m irties 
(1430 m.). Mirė šis ga rbingas Lie
tuvos pat riotas 1971 m. gru odžio 
24 d. Bonoje. 

Kadang i bend ras gyve m ojt( nusistaly mas yra 
griežtai a11tikomunis1i11is ir kadangi sovie1iškas 
1eroras pars stačiai s111m1e stumia :mones stver1is 
ginklo, tai , atrod o, 11eb11ll( reikalo , kad kovos 
pada/i11iuose priklau sy ti( po daug nar i t(. Pagr111-
di11is dalykas yra turėti gerą orga11izacijos 1inklą, 
kuris apj ungli( visą 11117st( kraš1ą ir kurio .foknys 
siek111 kiekvieną jo kampelį, t.y ne 1ik mies111s. 
111ies1e/ius, bel ir kai mus. Lemiančiu momt!nlll tas 
ii11k/as, jei j is 1ik susidės iš 1ikrai 1:v:1ing11 Vl' l'I(., 

sugebės spon 1aniškai patra ukt i su savim visus 
ki111s veiklesni u.1· 11117st( tautos elemen tus, prieš tai 

Juozas KAZICKAS. Gimė 1918 m. 
balandžio 16 d. Rusijoje (Saratovo 
gub.) . Su tėvais sugrįžus Lic.:tuvon , 
l 937 m. baigė P. Vileišio komercinę 
mokyklą Pasvalyje, 1942 m. - Vil
niaus un ive rs itete ekonomikos 
mokslus . 

So vi<.)tams oku pavu s Lie t uvą. 
drauge su kitais studentai s da lyva
vo pogrindži o organizacijlĮ, LA F 
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C...C.C.P. 

----

VYRLAUSYBĖS VADOVAI IR ĮKVĖPĖJA I SUKILIMO IR 

Gen. št. mj r . Vytautas Bulvičius, 
1941 m . tautos suki lim o organi 
zavimo Lietuvoje prad in inkas, 
LAF štabo Vilniuje viršininkas, 
bolševikų suša u dytas 

Ocy,;:,qeaaoro BoellR~__'l'J)ll6ysan:011 iilBO ~6-''L.$fXl 
4ll' . x Dl!CCToeny - BYJlI,Bll'fYU Bl!TBti~ac ~Koaac a., 
1908r . o: 4 ypo 11. ,q. Kya.11r11wl!eii, Bo.Jil!otiumxl!c yea ;. a, 

--=- -=-OBCKO„ TIGP -2liA B~Te 1!01181lABllTy fHHBl ro 
<AEI'OBY -,q.l!JI npv.ee}lea~ npnro~opa e Hc rroJI-

~ ;:;;.=-=n:,:ITT:=~= Iloaroeop BT MBO OT 26-28ll l - 4l r . ,E 
cc pacno oRMeaae BT MBO ea lf-'.06249 oT 

14/X1f-:41r . 

SUKILIMO JR VYRIAUSYBĖS VADOVAI IR [KVĖPĖJA I 

Prof. Juoza s Ambrazevičius 
(Brazait is) 

Kazys Škirpa , Lietuvos generali ni o 
š tab o pulk in inkas, dipl o m atas , 
Laikinosios vyriausybės ministeris 
p irmininkas (Vaš ingtonas , JAV , apie 
1960 m .) 
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organi:aciją neįtra11k111s, bet tik 11111naty t11s 111oja11 įtra11kti, kai tik priartės 

lemianc'ioji valanda. 
Tikslu, kad TD.A . organi:aciją geria u 11žmaskav11s 11110 bolševik 1c ir miis, 

tali/OS išgam1i parsidav11silc ok11pa11111 agentais, patartina jos padalinius pa va~ 
dillli įvairiausiais ir skirtingais vardais, pagal vieti11il1 veikėj1cfa111a:iją. Tuo biidu 
ga/ė111 b11ti s11dmJ1tas įsp,idis, jog esama ne vienos organizacijos, bet įvairhc ir 
skirti11g1( viena 11110 kitos. Be to, tai labai pasu11ki11t1( priešui ji( slaptą sekilllą. 

Kitas b111i11as pat var!.Jm1as, tai paruo.i:imas sukilim o vadovavi mo ske leto. Sis 
reikalas yra labai opus, 11es dabartinis skele tas, atrodo , y ra 11epaka11ka111ai 
planingas ir nes11deri11tas su el'en111alia karo įvyki!( Liet11voje eiga. 

Kad s11prat11s, kas šiuo atžvilgiu yra taisy tina, tenka čia i.§siai.škinti , kaip 
galėti( vystytis n111s1c teritorijoje rus1c-vokiečilc karo operacijos. 

Kiek tai liečia vokiečil( pusę, tai, kaip j a11 buvo minėta, tenka laukti, Jog 
puolimas bus vykdomas :aibo g rei/1111111, i.foietant pirmyn į priefo užpakalį 

šarvuotos kariuomenės vienetus, kuriit uždavinys biill( suglamžyti i.šsy k bet kokį 
iš r11s1t pusės pla11i11gą priešinimąsi ar metodišką pasitraukimą. Kokiomis k,J ,p 
timis bus 1111kre1jJti svarbesnieji smiigiai, yra vokiečilt karo vadovybės paslaptis. 
Apie tai čia tegalima spėlioti 1eoreti11iai. Galima pril eisti, kad smiigiai bus 
nukreipti šiomis pagrindinėmis k,yptimis: vienas - iš S11valk1c trikampio , for s110-
ja 111 Nemuną, tikslu apsupti Vilniaus ma:gą iš pi e11c - vaka nc pusės, antras -
k1J1pti111i Til:ė-Siau/iai, tikslu apeiti Ka11110 ir Nemun o įtvirtinimus iš šiaurės, ir 
kita šaka siekiam Latvijos. Tarp šilt pagri11dini1( k1ypčilc tenka laukti , jog dar 
veiks viena ar keletas ri11kti11i1( fro111aliai, pav„ k1ypti111is Kaunas, Alyt us. 
S11glam:i11s raudon osios armijos gynimo si sistemą Kaunas - Vilnius - Gardi11as 
trikampyje, galima manyti, jog operacijos toliau išsirutulios: viena k1yptimi 
Mi11sko, kita k1ypti111i - Daugpilio. 

Kai dėl /'t/SI( priešini mosi, tai atrodo, kad rimt esnio pasip riešini mo tenka 
laukti Dubysa - Ne1111111as linijoje, kur mošiami įtvirtinimai. Be to, rodos (lai dar 
reikėti( pa1ikrinti), 111sai 11u111a10 dar tarpinę poziciją li11ijoje Miiša - Lėvuo -
Anykščiai. Spėjama. kad wi b1ill( pri edangos pozi cija pasitraukimui i Da11g11vos 
liniją. 

Vokieči1( puolimo k1J1ptys ir r11s1c pasipriešinimo linijos suskaldo Lietuvos 
teritoriją strateginiu požiiiriu į sekančias sritis : 

l . Į plotą Ne11111110 kampe, apimanti 11111s1t Suvalkiją; 

2. Į plotą tarp Dubyso s ir Klaipėdos krašto, apimanti Žemaitiją; 
3. Į plotą šiauriau Dubysos, kurį galima priš lieti prie Žemaitijos, s iekia nti 

iki r11s1c 1111111atomos twpinės pozicijos; 
4. Į plotą ta,p Nemun o ir Nerio, kuriam e rust( raudonoji armija, vokiečit( 

supama iš piett( ir šiaurės, 111rėt1( padėti ginkl us; 
5. l Vilniaus mazgą, jei šis vienu ypu biill( supama s draug e su Nemuno 

po:icija, ir 
6. Į plotą Lietuvos šiaurės 1yt11ose, kaip priedangą Dauguvos pozicijos . 
Pirmąjį ir a111rąji plotą rusai, matomai , nesis tengs atkaklia u gi nt i ir iš j11 

trauksis po priedanga sie11os apsaug os eleme11tt(. Kiek didesnį pasipriešinimą 
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ba11dys iš vystyti Dubysos ir Nem11110 linijoje. Sią 
/iuiją vokiečiams prala11::11s ar apėjus, išsispręs 

ir Kauno ce ntro likima s. Ra11do11osios Jėgos 
trauksi s už Mtifos - Anyk.fčit( twpi11ės pozi cijos 
ir Ner ia. Vokiečiams gre itai perkirtus ir šią 

/i11iją, Vilniaus maz gas b11t1( aps upamas, o rau
do111tJ1c jėgos, lik usios Lieluvos iiiaurės 1yt 11ose, 
skubėti( traukti s i Dcwguv os liniją. Sis numato
mas Lietuvos st rat eginis s uska ldymas visai 11a-
111raliai verčia prid erinti pri e jo ir sukilimo 
vadovavi mo skeletą. Atr odo, kad š iuo požifiriu 
biill( tiksliau vadovavimą padalinti i ši uos ele
mentus : 

Nuo dvigubo tinkl o reik li( atsisaky 1i, nes 
lemiančiu momentu, kai ryšit( palaik ymas pasi
dw ys 11ebeį111a110111as, tas dvig ubumas galėti( 
pakenkti s ukilimo vykdy mui . 

Vyriau s iuos ius sukilimo parno š imo orga
m1s, btite nt , Vilniaus ir Kauno centrus - reikti( 
vieną kitam subordinuo ti, skai tant Vi/11ia11s ce111-
rą aukščia11si11oj11. Subordinacija turi bii1i tokia , 
kad kuriam nors )11 neb egali m veikti, jo veiklą 

galė/l( automatiškai p erilllti antra sis Centras. 
Ki ekvienas sal,.y1t( centn( šiaip savistoviai 

plec'ia savo tinklą ir kuria ja m s11bordim 101Lts 
kovos padaliniu s provincijoje, b111e11t: 

Vilniaus centra s - Liewvos ,ytinėje pusėje; 

Kauno centr as - Suvalkijoj e, Žemaitij oje, 
Aukštaičiuose. 

Kadangi didelė centralizacija vesit( prie 
veiklos iššifravimo, tai reikalinga neatidėliojant 

sudcuy ti dar šiuos 1a,pi11i11s vadov avimo ce11-
trus provincijoj e: 

a. Subordin1101as Ka11110 cemrni 

Kauno raj ono ce11tras - pačiame Ka1111e 
plius Kauno apskritis; 

Suvalkijos centras, pav ., Marijampolėje, ku
riam pavesti š ias apskritis : Marijampolės, Aly
taus, Seimt, Vilkaviškio ir Saki1c; 

Želllaiči1( centras, pav„ Šiauliuose, kuriam 
pav es ti Sia ulil i Teiširt, Mažeikil1 Kreti11gos. Tau
ragės ir Rasei 11it( apskritis; 
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veikloje , buvo LAF Vilniaus štabo 
nariu, dirbo Vilniaus savivaldybės 
Įmonių skyriaus viršininku . 
Pasitraukęs į Vakarus, studijavo 

Tiubingeno univers itete , l 947 m. 
persikėlė į JAV. Ncw Havcno uni
versitete apsigynė daktaro dise rta
ciją iš ekonomiko s mokslų, buvo 
tarp veikliausių JAV lictuvit1, keliant 
Lietuvos išlaisvinimo klausimus JAV 
kong rese ir tarp tautiniuo se foru
muose, yra vienas iš Lietuvos fron
to bičiulių aktyviausiqjų narių, ne
pailstantis Nepriklausomos Lietu
vos problemų gvildentojas . 

Vytautas LANDSBERGIS-ŽEM
KALNIS. Gimė 1893 m. vasario 26 d. 
Panevėžio apskrityje , Linkaičiuose. 
1913 m. Rygoje baigęs gimnaziją, 
studijavo Rygos politechniko s ins
titute , kurį baigęs savano riu įstojo 

į epriklausomos Lietuvos kariuo
menę, tarnavo artilerijoje kapitonu . 
Už drąsą kovoje prieš bennont inin
kus prie Radvil iškio apdo vanotas 
Vyčio kryžiumi. Pasiba igus Nep ri
klausomybės karams, 1922 m. išvy
ko studij uoti į Romos universitetą 
architektūros. Sėkmingai studijas 
baigęs, grįžo į Kauną ir ėmė dirbt i 
asiste ntu, po to dėstytoju Vytauto 
Didžiojo univer s itete, o nu o 
1939 m. - Vilniaus universitete . Kar
tu iki 1944 m. dirbo ir Vilniaus mies 
to vyriausiuoju architektu-i nžinie
riumi; vadovavo Vilniaus generali
nio plano parengimui ir miesto re
konstravimui. Bi.-Lelio suk ilimo die
nomis buvo paskirtas Lie tuvos lai
kinosios vyriausybės nariu - ko
munali nio ūkio ministru, da lyvavo 
l ietuvių antinacinėje pogrindžio ko
voje . Artėjant frontui išvyko į Vo
kietiją ieškoti ten savo sūnaus Al
girdo, nacių išvež to kaip rezistento . 
Būnant Vokietijoje , Lietuva vėl bu
vo sovietų oku puota. Ir teko likti 
svetimame krašte . Ten nuo 1945 iki 
1949 m. Eichsto'to lietuvi škoje 
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A11kštaiči1( centras, pav ., Panevėžyje, su apskri timis Panevėžio, Birži1, Rokiškio 
ir Kėdainii(. 

b. Subordinuota s Vilniaus ce111rni 

Vi!lliaus rajono centras - pačiame Vilniuje, kuriam paves ti Vilniaus, Traki( 
ir Ukmergės apskritis; 

Šiaurės 1y ll( centras . pm ,. Švenčionyse ar Utenoj, su apsk rit imis Švenčionii1, 
Utenos, ZaraS1{. ir 

li elllvil( Nacionalinio Ko1p 11so centras. 
Tatpinil( centn( sudėtį nustato Vilniaus ir Ka uno celllrai kiek vienas savo 

plote, ma:daug iš 3-5 1yž ting1( vyn{. gyvenanči1( ten, lmr centras sudw y tas. Šitaip 
s11da1Jlfieji ta1piniai centrai iš savo pusės nustato apskričil( centn { sudėtį 

maždaug iš 2- 3 asmem{. Šie gi pasta rieji skir ia savo patikėtinius valsčiuose 
miesteliuose, mo/..y k!ose, įmonėse ir t.l. Tuo biidu susida ,ys vadov avimo tinkl as' 
/..7iris priduos sukilimo paru ošimui daug iau pl aningumo ir kur iuo bus ga lim; 
remtis lemiančiu momentu. 

Centn( nariais ir patikėtiniais periferijos e turi biiti pa renkami asmenys ne 
tiek atsi:v e!gian1 to, kad ne tik centru ose bei miestuose, kur y ra susispietę 

daugiau m1'is11 i111elige111ijos ir patriotinės moksleivijos, bet ir vis ur pr ov incijoje -
miesteliuose ir kai111uose - s11sida1y ll{ 10/..ie pad aliniai, vis tiek, ar j ie turėti( 

ginkh1., ar j11 neturėti{, nes yra vilties, kad g inkh( vis iems ats iras. 
Kiekviena111 steigiama111 pada liniui reikia išsy k pa statyti konkretišką ir aiški{ 

uždavinį, kurį jis turės įvykdyti su/..ilimo valandai atėjus, pav. , užimti elektros 
centralę ar išjungti elektros laidus, suke lti ku r nors panik os spr ogstamo s bombo s 
paga lba. užimti pašto centrinę, nutra ukti telefono-telegrafo laidus X ruo že, atsu kti 
geleži nkelio bėgius X rajone, užimti valsčiaus valdybą, pal iuos uoti politiniu s 
kalinius X kalėjime ar areštuotuj1{ namuose, suimli X komunistų skyriau s valdybą, 
nuginkluoti X nuovadoje raud. milicininkus, susirinkti ir b1'iti X vado dispo zic ijoje, 
rezerve ir t. t. 

Kadangi sukilimas turės vykti išnaudojant vo/..iečių kariuomenės puolimą, 

kurio k1ypčių ir eilinių tikslų vokiečiai mums iš anksto neatskleis, tai numa tyti 
iš kalno bendrą visai Lie tuvai su/..ilimo planą nėra įmanoma. Todėl kiekviena s 
pada linys, gavęs uždavi ni pa ruošia sau atskirą plane/į kaip tą uždavinį geriau 
įvykdžius, kai bus duotas signalas sukilti. Vyriausieji cen trai paruošia sukilimo 
p lanus tik svarbesniems tikslams pasie kti. Tą p at daro ir tarpiniai centrai 
kiekvienas savo p lote, prisilaikydami bendrų nurodymi1., duotų iš kalno . Šiaip gi 
visas p asiruošimas vyksta plačios decentralizacijos pagrindai s, pa sitikint vietini!{ 
veikėjų iniciatyva ir sumanumu. Čia pažy mimi tik p atys bendriau sieji užda viniai : 

l . Nuginkluoti visame krašte raudonąją miliciją ir GP U agentus, ju os suimti 
bei likvid uoti, jei kas dar drįsti( p riešintis. 

2. Areš tuoti visus komisanis. po li/rukus ir kitus sovie tiškojo režimo ramsčius; 
3. Sunaikinti komunistų part ijos centrą ir skyri us; be to, suimti visus 

veiklesnius tos partijos ir jos padalinii( narius; 
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4. Pali 11os11oti i.f kalėji1m1 politinius kali
nius ir dab oti, kad j11 rusai ar 11u'is11 komunistai 
11enužudy111 ar neišveŽfl( į Sov. Rusiją; 

gimna zijoje mokytojavo ir buvo 
UN RRA un ivcrsilc to Miunchcnc 
Archi tektūros ka ted ros docentu . 
1949 m. emigravo į Australiją. Mel
bume dirbo archi tektu , vadovavo 
Austra lijos lie1uvių kultūros fon
dui. 1959 m. pavasa rį sugrįžo Lie
luvon, d irbo Kaune Miestų ir kai
mo sia tybos projekta vimo ins 1i1u
lo vy riau siuoju architektu , po to 
nuo 1970 m. Paminklų konservavi
mo institute Vilniuje, rengė archi
tck1ūros paminklų rck ons 1ravimo 
bei restauravimo proj ek tus . lš viso 
V. Landsbergis-Žemkalnis suprojek
tavo apie 70 pastalų, iarp jlĮ 5 
vidurines moky klas, l O ligoninių, 
keletą bažnyčių, administracinių 
pastatų, paminkllĮ ir kt. Jo sup ro
je ktuoti s lal iniai tiek užsi enyje, tiek 

5. Užimti s varb iaus ias įstaigas centruose ir 
provincijoje, įmones, ge ležinkelio stotis. pašto ir 
telegrafo centra lines, didesniuosius maisto ir 
preki1l sandėlius ir t.l. 

6. Jnuis pri e111u11it1., kad bolševikai, pasi
traukdami iš Lie tuvos, nenaikin1t1 turto ar kas 
kitas jo 11eišgrob 1t1, ypač numaty ti priemoniz1 
prid pad eg imus ir ga isro gesinimui; 

7. Nutraukti įvairiose vietose, turinčiose 

militarinės reikšmės, geležinkelio linijas, pl en
tus ir keli us, telefom 1 ir telegraf11., kaip ir 
elektros, laidus svarbesniuose punktuose , bet 
nenupjaus tant stulpl(,· 

8. Daryt i vis11 įmanomų kliz'iči11 pasiirau - Liet uvoj e, pasižymėjo aukštu ar-
kiantie ms rau d. armijo s padaliniam s, gurguo- chitektūrinių ir inžinerinių sprend i-

nilĮ lygi u. Beje , V. Landsbergis 
/ėms ir transpo rtui, stengtis sakytus dalinius Žemka lnis buvo vie ninteli s iš Lai-
nuginkluoti arba pu lti juos iš pasali1, partiza- kinos ios vyriausybės ir akt y ves
niniu bad u; nių LAF narių, sugrįžęs į SSSR 

9. Jei pajėgt( santykis leis1t1., bandyti Na- okupuotą Lietuvą. J is sveikino 
sąjūdžio Steigiamąj į suvažiavimą, 

cionalin io Korpuso pagalba nuginkluoti raudo- Kovo I l -osios Akt o paske lbimą. 
nosios arm ijos jėgas, kai jose kils panika; Mirė V. Landsberg is-Žemkal nis 

l O. Dara nt kliiitis raudonaja i armijai pa- l 993 m. gegužės 21 d. 
sitraukti bei rust( transportams , reikia vengti Antanas MACEINA - vienas iš 
didesnit( sp rogdinimz1, ypač nenaikimi svarbes- LAF Laikino sios vyriausybės, Lie
nitųt( tilll(. At bulai, dėti p astang1!)11os ginti, kad tuvių fronto ideolog ijos kūrėjų, 

LAF programinių dokumentų ren-
j 11 nesunai!..i ntz( raudoniej i, nes jie bus labai gėjas. Gimė j is 1908 111• sausio 27 d. 
reikalingi žygiuojančiai p irmyn vokiečii1 kariuo- Marijampolės apskr ities Aš mintos 
menei, ypač jos motorizuotiems padal iniams, valsčiaus Bagrėnų kaime. 1924 m. 
kad j ie neturėti( gaišti laiko upi 11 perėjimui. baigęs Prienų „Žiburio" gimnazijos 
Ryš ius su Liet uviit Aktyv isll( Fronto vyr iausia 5 klases, įstojo į Vilkav išk io kuniglĮ 
vadovybe p a/ai/..yt i p er jos ryšininkus pasienyje . seminariją, bet jos nebaigęs per-

7 
stojo į VDU stud ijuot i filosofiją ir 

110 tiksl u pasie niniz1 apskriči11 centrams tuojau pedagogiką, įsitraukė į atei t ininkų 
pas iriipi nti su tais ryš ininkais susijungt i, 1111ro-veiklą, 1930-31 m. redagavo „A tei-
dant j iems ryši ninlms iš savo pusės anoje sienos ties" žurnalą, parengė spau dai kny
pusėje, ka d nebiitą reikalinga siuntinėti agenll( gų, ka ip „Jau nuolio lav in imasis" 
toli i Lielllvos gilumą, kas yra susiję kas kartą ( 1930 m.), ,,Jau n uolio būdas" 
su dide liu pavoj umi agentui patekt i i GPU ( 193 1 m.) , .,Jau n imo religija " 

( 1932 m.) ir kt. Baigęs VDU, žinias nagus. 
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Vll . S11kili1110 11ykdy 111as 

Signa /11 s11ki/imui reikia skai1y1i 111ome111ą, kai vokieči11 kariuomenė ~e,, . . . . 4P~ 
sieną 1r prades 111s11s p11/t1. 

Jei apie ią mo111e111ą Ak1yvis111 Fromo vado 1:vbei pavy kit{ s 11=illoti nors kiek 
i!i anksto, tai tuojau bii111 pasis1engta duoti api e tai =inil1 p er s lapius ag em, 
,r ,y šininkus, dirbančius vienoj e ir kitoj e sienos pusėje, kad skubiai p erduo:;f 
10/ia11 per tmpi ni11s cen tr11s į Ka11ną ir Vil,1i11. 

1 

He to, rnošiamas, pask111iniu mo111e11tu (i.iivakarėse - Re<I.) arba vokieči, 

p110/im11i ja11 prasidėj11s nusodinti iš lėkt11v11 para.fiuti ninkus, ku rie atn efo ~ 
paslmtin es instr11kcijas. 

Bei, kaip len bebli111., tikruoj11 s igna/11 sukilimu i turi biili skaitoma vokieči, 

per:engimas Lietuvos s ienos. Kol to nėra į1ykę, jokie ms kien o nors 1111rodomiem; 
terminams netikėti, kad nepatekus į provokaciją. 

Kadangi vokiečiams skubiai :ygi11oja111 pirmy n, planinga s s ukilimo vadova
vimas b,1111 neįmanomas, nes visi 1)1Šiai larp cenln( ir p erif erijos hiit11 nutriikę, 
IGi negalima tikėtis j o/..111 nurodvm11 iš viršaus. Suk ilimas tokiomis sąlygomis furi 
ivykti automatiškai ir spomaniškai visa me kraš 1e. Todėl kiekvienas padaliny s turi 
gaudy ti radijo : inias ar kaip kitaip sekli , kada vokiečiai pereis sieną. Tokią žinią 

pagavę ir pranešę apie IGi savo kaimy nini ams padalinia111s bei aukš tesniam vadui 
ir /110 biidu ga111ą žinią pa1ikrinę, fllojau imasi pas"111init1 pasiruošimi(. Įsitikinus, 

kad ga111a ::inia y ra tikra, kad ne kieno pal eis ta provokaciniais tikslais, ryž tasi 
vykdyti iš anksto duolą 11ždavinį. 

Jei pavy ks s11sitani su vokiečiais iš anksto dėl suda1ymo Lietuvos Vyriau
sybės, tai numatoma - tuo metu, kai vokiečil1 kariuomenė že ngs p er sieną ir 
pradės puolimą - išp la1inti Lietuvoje iš lėkt11v11 tos 1yriausybės vietos alsišau 
kimą -plakatą į ta11tą su parašais vis11 Minis1eril1 Kahin e/o nari!{, raginantį visus, 

kas tik ga li, stverlis ginklo vyti rusus 0"1tpant11s iš Lieluvos. Šis atsišaukimas 
b11tr1 oflcia/ 11s ir visie111s kraš10 gyventoja111s privalomas vykdy 1i. 

Tuo pat 111e111 naujai susidariu si Vyriausybė ir Ak1yvis111 Fro nto vadovybė -
suorganiza vus iš esančių Vokie1ijoje lie1uvil1 ir a1bėgėli11 alitinkamą gink/uolą 
sm11gio padalinį - pasis1eng111 jėga užgrob1i kurį nors punktą pasienyje Lietuvos 
pusėje ir iš čia perimlų bendrą sukilimo vadovavimą bei jo derinimą su vokiečii{ 
kari110111enės iygiavi 11111 pir111yn. 

Lygiagrečiai biill{ Liewvil1 Ak1yviSll{ Fronlo vardu iSpla linta po visą Liewvą 

iš lėkwv11 įvairil1., krirs1ančil1 gyve mojus s11kilti, ats iša 11ki11111., bū1ent - į lietuviu s 
akty visllls, į atsargos karinink11s ir ša ulius, į buvusius Lie tuvos kariuomenės 

/..1irėj11s - savanorius , į /ie111vil1 inteligentiją, į kr1/tūrinink11s ir valdininkus, į 
moksleiviją ir kaimo jaunuomenę, į ūkininkus, į darbininkus , į verslininkus, į rus11 
raudonosios armijos karius ir l.t. 

Galima 1ikėtis, jog lokiu būdu visa tauta bū111 ū111ai išjudinla ir s usida1y ltl 
krašte tokia įkai1i111a prieš okupalllus ir m11siški11s komuni s tus a/mos/era, kad u11p 
j 11 ldl!,1 baimės panika, kuri palaužfl{ be l kurį iš j11 pusės rimtesnį pasipriešinimą. 
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/31' to, ::.y111iai 111111wšfl( raudoni esie ms 1ipą, kas 
prisidėt11 prie ra11do11osios ar m ijos demoraliza-

1•i1110. 
Tokiomis aplinkybėmis galim a tikėtis, Jog 

suki/i1110 vy kdymas visa me kraš1e praei111 sklan 
džiai. Tik reikalin ga parod y ti daugiau 1y: twn o, 
drąsos ir revo liu cinio akiplė!iiškumo, kai vokie
čiams puolanl , raud onoji armija ir visi ,mist{ 

tautos išdavikai, panikos p erimti , bėglt{ iJ Lie
tuvos arba skubėti( s/apsly tis kur p o urv11s. 

/.ii ank s to g alima 111111,afy li, kad 1en, kur 

nėra sutelkta didesnit( rus11 ra11donosios armi 
jos jėg11., sukilima s galėlt{ g reitai ir be s11nk1111111 
pra eili . Tuo tarpu /en, kur sw elkta da ugiau rusų 
raudonosios armijos jėg1{,. patartin as atsarg11-
mas: prad ž ioj e kovoti turint liksią laimėti laiko , 
kol priartėll{ vokiečit1 kariuomenė. 

J ei dėl Vyriausybės s udw y mo su vokiečiais 
s11siwr1i nepav y kt!{, kiwip sakant, jei voki e
čiams pradėjus puolimą neb1i111 iš lėk1uv11 pla
tinama Vyriausybės ir Aktyvis 111 Fronto alsišau
ki11111., taip pat apie Vyriausybės suda,ymą nieko 
iš Berly no p er radiją nebiill( pran ešw, tai reikia 
many ti, jog vokiečiai Li eluvos {lfŽvilgiu dar tur i 
11:kulisinil1 likslų. 

Nuo s ukilimo betgi ir 10kiame ats ilikim e 
susilaikyli nereikia. Jis turi biili vykdomas kaip 
paru oš tas su tiks lu pagrobli kra š10 valdy mo 
aparatą į savo rankas. Kra što vyriausybę tokia 
me atsi tikime fllrėt11 pask elbti Vilniaus centras 
revo liuciniu keliu, kad paswčius vokiečius prieš 
įvykusį faktą. Asmenims , kuri e 10kią l,yriausybę 
sudcuy fll, ypalingo pavojaus iš vokieči11 pusės 

negalė/l{ b1iti, nes, kaip jau minėta, ja u dabar 

yra paaiškėję, jog paty s vokiečiai y ra s 11i111ere
s11oti, kad kraš10 valdy mo aparatą s11dary111me 
iš savo žn-1oniz(. 

Revoliucinės Vyriau.;ybės pa ske lbim o akws 
111rė111 biiti lai/m par uošws ir tinkamai sureda
g1101as, kada ng i j is biit11 didelės islorinės, tG1p

ta11tin ės teisinės ir morališkai-poli!inės reikš-
111ės ne 1ik dabarčiai, bel ir {lfeičiai. Ypač jis blit11 
sva rbus pačios l(vrfrwsybės legalizavi muisi ir 
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gi lino Liuvene , Friburge , Strasbu r
ge, Briuselyje. 1934 m. VDU apgynė 
disertaciją apie tautinį auklėjimą, o 
po mellĮ habilitacinį darbą apie ug
domąjį veikimą. Buvo nuo 1935 m. 
iki okupacijo s VDU Teologijos 
filosofij os fakulteto priv atdoce ntu, 
profe so riumi , o 1942- 1943 m. Filo
so fijos fakulteto dekanu . 

Pirmo s ios sovietinės oku pac ijos 
melais pasitraukąs į Vokietiją, daug 
pri sidėjo ten suk uriant LAF teori
nius ir organi zaciniu s pamatus. 
194 1 m. rudenį grįžęs į Lietuvą, 
dal yvavo anlinacinio pogrind žio 
veik loje . 1944 m. vasarą vėl pas i
traukė į Vokietiją, gyve no įvairiose 
lietuv1lĮ pabėgėliq stovy klos e, o 
nuo 1949 m. - Freibu rge , kur dirbo 
p ro fesoriumi, kiek vėl iau dar 
Miunsterio un iversite te. Ir čia išdir
bo ik i mirtie s. 

Prof. A. Macei nos kūrybinis pa
likimas ypač gausus. Jis visapu
siškai talentinga asmenybė, ir ne 
tik filosofas, bel ir teologa s, peda 
gogas, poetas , visuomenininka s . 
Jo kūryboje filosofinės problemos 
neat siejamai susij usios ir su teolo
g ija, poetine intuicija , ir su v isuo
menės gyvenimu. Bel jis buvo ir 
poeta s, paskelbęs nemažai eili!
raščiq Antano Jas man lo s lapy
vardžiu. 

Jo idėjos soc ialiniais klausimais 
bu vo priimto s LAF kaip programi
nės. A. Maceinos siūlymu, bel 
koks asmen s nevanojamas ir jam 
nereikalingas turtas tu ri būti per
leistas visuo men ei. Jis nevengė kri
tikuo ti ir kun igq, siūlė, kad kunigai 
už patarna vimus nereikalautq pini 
gtĮ, kad „kun igq pragy veni mo šal
tiniu turėllĮ būti vys kupij os ižda s", 
sudaroma s iš tikinčiqjq laisv 11 au
ką 

Maeei nos filoso fijos kertini s ,tk
muo - lai pats žmogus: ,,asmenybė 
yra didžiau sia žemės vaik11 lai 
mė", - sakė jis ir kritik avo vyra u
jančias ideologijas už žmogaus 
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kaip nesugriaunamas argumentas Lietuvos diplomatijai užs ieniuo se gi nti Lietuvos 
atstatymo reikalą visame pasaulyje . 

Kalbamas aktas wrėll( biiti sustaty tas ir ske lbiamas Liet uvos Ak tyv ist,
1 

Sqjiidžio vardu, kaip vienintelio lie111vil1 tautos valios reiškėjo ir vykdytojo, 
pastatant eventualiai tos Vyriausybės priešakyje patį to Sqj11džio vadą, kad 1110 

galimai daugiau surišus vokiečiams rankas . Ji i ši Sqj11dį ir Jo vadą deda savo 
viltis, tuo yra 11žsianga:avę ir todėl jie ms politiniu ir moral iniu atžvi lgi u bi,111 
sunku su tokia Vyriausybe nesiskaity ti ir jos nepripaži nti. 

Kadangi, kaip ja u minėjau, centralizuota s sukilimo vadovavimas nw,wtom ose 
sąlygose bus neįmanomas, tai sukilimas vykdomas vietose savistoviai, vietini,1 
veikėJ11 ir vad11 iniciatyva. Tarpiniai ir apskričil( centrai turės uždavinį paskinl 
sukilimo padalini11 veikimą derinti, pasil1sti, kur biit11 reikaling a, pa spirtie s iš 
kaimyninio padalinio ar padalinio rezervo, ir duoti papi ldom 11 nurody11111, ką 
da1J1ti tam ar kitam padaliniui, pradinį uždavinį įvykdžiusiam. 

Tarpiniai ir apskričių centrai suk ilimo metu vy kdo vietose valdžios funk cijas, 
kol užsimegs 1J1šys su Vilniaus cemru , Vyria11siqja Aktyvis111 Fronto vadovyb e bei 
nesusida,ys Lietuvos Vyriausybė ir j i neperims kraš to valdymą. 

Apie įvykdyt11s suki limo uždavinius ir kovos eigą bei pasi ektus rezultatus 
žemesnieji sukilimo padalini11 vadai pran eša per patikimus 1yšininkus sekančiam 
a11kštesniam sukilimo vadui ar suki limo cemrui, kurie iš savo pusės orientuoja 
s11bordinuotuosi11s jie ms žemes ni11s sukilimo vad11s ir patikėtinius apie tai, kokia 
s11sidarė bendra padėtis veikti plote, kas atlikta kitose sukili mo sri tyse ir ką 
padaliniui tolia11 veik ti bei kaip jam tolia11 laikytis. 

Visw; kur tik sukilimas pavyko, pastatomi vieš1ų'11 įstaigų ir įmonit1 priešakyje 
savi žmonės. Patartina visw; kur tik dar gali ma, grąžinti į senas vietas buvusius, 
t.y. teisėtos Lietuvos Vyriausybės savo laiku paskirtus pareigūnus, kaip, pav ., 
apskričil( viršininkus, miesll( burmistrus, valsčii1 viršaičius, gelžkelio stočių 

viršininkus, pa što viršininkus ir t.t. Taip pat tuojau grąžintina visa viešoji policija 
vieton to, kad k11rus gyventojų laikincų'ą miliciją. 

Visi minėti pareigiinai turi būti tuojau, kai sukilimas toje ar kitoj e vietoje 
įvyks, paraginti grįžti į savo senas vietas ir užsidėti turėtą nepriklausomos 
Lietuvos melus uniformą. Bendrai ir vis i kitoki e valstybės buvimo ir valdžios 
veikimo istoriniai pažymėjimai turi būti atstaty ti. 

Grąžintieji į savo vietas pareigūnai ar naujai paskirtieji tuojau išleidžia 
reikalingus viešai tvarkai, gyve ntoji( saugumui ir bendram ramumui palaikyti 
skelbimus ir įsa/..ymus, kuriuos plačiai išplat inti ir viešai išlipdy ti, kad gyvent ojai 
žinotų, kaip jiems laikytis, ir kad visi patirtų, jog valdžia yra ir veikia. 

Grąžinimas sem1 pareigiinų, uniformų restauravima s, valstybės ženkh1 atsta
tymas ir skubus išleidimas ir viešas pask elbimas įvairių valdžios įsakymų - vis 
tai yra aktai, kurie turi vokiečiams parodyti, Jog krašto valdymo aparata s tapo 
atstaty tas ir veikia kaip pridera. Vokiečiai, pa statyti §itaip prie§ įvykusį faktą, 

negalė111 su juo nes iskaity ti. 

LIET UVOS LAIK INO JI VYRIAUSYBĖ 

Reika ling us personal inius pak eitimus grą
žintuose pa reiga nuose, jei tarp )11 b11111 netin
kalllll tolesnei tamybai, bus gali ma padm yt i 
vėliau, kai sukilimu i praėjus viskas grįš į nor-
1,w/ias vėžes. 

Kad vokiečiai galė111 sukilėlius atskirti 11110 

šiaip ja u kiti{ civiih( gyventojų ir nepaskai tyti( 
j uos g inkluotai s vietiniais komunistais , sukili
mui įvykus, jo dalyv iai užside da ant kairiosios 
rankos baltą (drobės) juostą su raidėmis T.D.A. 
(Tautinio Darbo Apsa uga) . 

Vokieči11 kariuomenės daliniai visw; kur tik 
Jie Lietu voje pa siro dys, sutinkami kaip draugiš 
kos Li etuvai valstybės kariuomenė. 

Vietos valdžios par eig 11nai ir vietos visuo 
menės atsto vai pas itinka tų da/in i11 vadus, jiems 
prisi stato, ori entuoja juos apie vietinę padėtį, 

suteik ia žinizt, kokiL1 tik turi , apie pasitraukusį 

priešą {rusus) i1; esant reikalui, pasia/o savo 
patarnavimą. 

Su vokiečių kariai s ir pareigfinais reikia 
stengt is palaikyti ger us ir nuoširdž ius santykius , 
bet savęs nežeminti , nes sukildami mes kovoja
me už savo laisvę paty s, bet ne vien laukiam e 
malonės i§ vokiečizt, kad jie mums tą laisvę 

p adovano111. Mes tik i§ncwd ojame )11 pagalbą. 

Bet už savo laisvę moka me ir m11s11 pači11 kraujo 
aukomis. 

Pa5yvumas ir i§tižimas Lietuvą pražudė, 

Aktyvumas ir pasiryžimas 
111ri Ją išgelbėti! 

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTO 
VADOVYBĖ' 

Šiuos nurod ym us į Lietuvą pogrindinin
kams slaptai atnešė Mykolas Naujoka itis, kuris 
buvo nuvykęs į Bcrlyną informuoti apie siH
lomus kand idatus į Lietuvo s laikinąją vyr iau
sybę. 

' L T SC archyva s. F. K. Škirpos. Dėžė l. 
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asmenybės nuvertinimą ir paver ti
mą antraei le vertybe. Jis sakė: ,.ka
pitalizmas reikalauja, kad žmogus 
savo asmenybę paaukotų ekono
mikos pažangai, o komunizmas ir 
naciona lizmas - klasės ar tautos 
ins tinktams. Bet ne žmogus turi 
būti pajungiama s ūkio, technikos 
ar klasės porei kiams, be t, a t
virkščiai , ūkis, technika ir klasės 
turi būti tvarkomos ta ip, kad padė
tų asmenybei ." Jis sakė, kad „Li
beralizmo skelbiama lygybė yra tik 
fikcija; tai yra lygybė mirti badu" . 
Atmetęs ir komunizmą, ir kapitaliz
mą, kaip neteisingas sis tem as, A. 
Maccina ir LAF programini uose 
dokumentuo se siūlė, kad nepriklau 
somoje Lietuvoje būtų suku rta so
cialinį teisingumą garantuojanti sis
tema. Bet ji įmanoma, je i valstybė 
kontroliuoja ekonomiką; j is sakė, 
kad santvarka , kuria liaudis nepa
tenkinta, yra trumpaamžė ir kad 
ateities Lietuvoje socialinė dem ok
ratija turi apsaugo ti tautą nuo pa
jamų sutelkimo tiek atskini_ asmenų 
ar bendrovių rankose, o j os turi 
būti paskir stomos visai tauta i ir 
visi turi turėti vieno das galimybes 
pasinaudoti gėrybėmis. Nuosavy
bės telkimas vienose rank os e turi 
būti ribojamas. Pasiekus politinę 

lygybę, socialinė nelygybė yra gy
venimo iškrypimas. Duoti žmogui 
teisę būti tautos atstovu ar va ls
tybės prezidentu , bet nesudaryti 
jam sąlygų pačiam apsirūpinti ir 
savo šeimą aprūpinti kasdienio gy
venimo ūkiniais ir kultūriniais da
lykais yra tik patyčios iš žmogaus. 
Zmoniško gyvenimo sąlygas su
daryti visiems krašto gyven tojams 
yra vienas pagrindinilĮ socialinės 
demokra tijos siekimų. T uri išnykti 
beturčiai, kaip politinėje demokra
tijoje yra išnykę beteisi ai. Tautos 
susitelkimas yra neįmanomas be 
socialinės demokratijo s. Ma ce i
niškoji pilnutinė demokrat ija neįma
noma be socialin io te isingumo . 



108 PASJRENGIMAS SUKILIMUJ 

Nepaisydami areštą, trėmimą, dorieji lietuviai rengėsi žūtbūtinei kovai dėl 
laisvės. Kaip tai buvo daroma, kalba tos kovos iniciatoriai, orga nizatoriai 
dalyviai. ' 

Pilypas Na1utis: 
l litl erio ir Stalino draugystės mėnesiai nebuvo pasihaigę. Iki .viol nėra pi! 11ai 

paaiškėjusi versija, kaip Vilniaus lAF Štabas buvo ges tap o i.fr/uotas NKVD - ista,ns 
ir to pasėkoje buvo areštuotas gen. šr. maj. V B11h1iči11s, kp t. Kilius, V. S tatku s, 
d,: Jonas 1\1asilil7nas, visa eilė kar i11i11k1( iš 29 lie tu vit( K01p11s0 (v isa tai ga lwi 11a; 
įvyko birželio 7/8 d.), o dieną dar pr ieš karą ir Vl. Nasevičius pat eko į NKVD 

rankas. 
NKVD- istų ir KGB kankintas Sibiro kalinys Gajauskas, aprodydamas man 

KGB rūmus Vib1iujc 1992 m. ir juose likusius dokumentiniu s KGB archyvus, 
pasakė įdomq pastebėjimą: 

Reikia gerą specialis t1( dokum enta ms įvertinti, nes melavo kaliniai, melavo 
dar daugia11 KGB - istai s11dari11ėdami kalinią by las/ 

Vokiečiams buvo nenaudingas sukilimas, o juo labiau Laikinosios vyriausybės 
sudarymas, ir veikiausiai jie buvo sumanę su lietuviais, besirengiančiais laisvės 
kovai, susidoroti enkavedisttĮ rankomis. 

P. Narutis savo minėtoje knygoje pažymi, kad visiškai atkurti tiesą yra 
sunku, nes pogrindininkai susirinkimq protokoltĮ nerašė. 

Štabas nevartojo rašo mosios mašinėlės, nors turėjome sav o ž inioj e, s laptai 
galimą pa11a11doti, ., taibo " spaustuvę. Neturėjome savo raštinės ir raštininkės, 
nors turėjome gal vienus iš geria usi z{ žumali sll(., kaip d,: Baubą, Verbicką, 

Strabulį. .. Viskas buvo - žodini s s utarima s, žodini s planavimas ir kiekvie no 
sukilėlio asmeniška, sava ranki ška, bet s uderinta iniciatyv a. 

Kitaip galėjo elgtis ir vykdė pulk. K. Škirpa Berly ne: jis turėjo s us irink imu s, 
balsavi mus, nutarimu s, pro toko lus. Škilpa aiškiai protok oliškai gali pasakyti : ,, Aš 
buvau LAF vadas Beržyne!" ... 

Lietuvos teritorijoje (minėjau tai ir ank'ičiau) viskas klostėsi ir slinko painiu 
pogrindžio keliu. Suki limas būtz{ neįvykęs toks, koks jis įvyko, j ei biitų siiil as 
vyniojamas tik nuo Berly no. Nuo Ber/y no siiilą ges tapa s - NKVD atvyniojo į 

Jlilnizt - tai b11vo Vilniaus LAF štabo nesėkmė. 

Ber/ynas Li etuvai buvo tik atra ma užsienyje [. . .}. Liet u va Ški rp os prašė s uti k ti 
bi7.ti Ministru Pirminin ku. Lietuva buvo s ukilimo vykdy toja, o s ukili mo vadai bu vo 
Liet uvoje, kurie ir plana vo, ir orga nizavo, ir vykdė sukilimą [. .. }. B erly ne an uo 
met11 buvo labai patikimi , visiems žinomi visuomenės vadai . B erly ne, kaip 
užsienyje esančiz{f tl, vadzt įtraukimas į vyriausybę buvo 1nz"isi,t stiprybė Lietuvoje . 
Ne tik stiprybė, bet ir protinga s atsa rguma s: j ei Li etuv oje ministrai bus su lik 

viduoti, tai bent užsie nyje liks atrama . Taigi tenka neužmir š ti, kad ne B erly nas 
sudarė, o Lietu va sudarė Vyriausybės pagrindą. LAF Lietuvos vadovybė nulėmė, 
tai, kad tauta sukilo ir išstatė Vyriausybę / .. .). Vieno spe c ifinio vado (as m em) 

2 Narutis P. Tautos sukilimas 194 l ... P. 221. 
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sukilimu i neb uvo . Šio s ukili m o pa siseki me g!t7di 
kaip tik neb uvimas Pieno specifi nio vado, tai 
tikra s Tautos sukili mas. Sukili mo sėkmė ir y ra ta, 
kad n e> tik NKVD, tur inti vieną il; ga lingiausill 
pasa ulyje slaptojo sek imo kadrą, negalėjo s usi
ga udy ti, kas ir karj, ir kur Li etuvoje ruoši asi, nei 
Gestapa.\' { .. }. 

Lem ianti eji LAF cent rai buvo : Vilniau.s· LAF, 
Beržyno LAF, Ka un o LAF / .. .). K . Škirpa pirmasi s 
pasakė, oficialia i kaip Li etuvo s atstova s, visam 
pasauli ui : ., Li etu va okupuota! ... " K . Ški rpa yra 
inicia toriu s akivaizdžiam visuomenės prote s tui ir 
pasiprie .~inimui pri e.f Maskvos okupantą. Ji s ku
ria LAF Berly11e; Lietu voje iki 1941 m . gegužės 

mėnesio vidurio pa s ipri eš in imo okupantui ir su
kili mo plan uotojas buvo ge n . št. mj,: V. Bulvičius. 
sudaręs LAF §tahą Vilniuje . Be t nuo gegužės 
vid ur io visą sukili mo planavimą peri ma Kauno 
LAF š tabas , k urio atrama buvo Stude11t1{ koali ci 
ja. 

Jei B erly ne jungėsi pabėgusieji, nelaimės iš 
tiktieji. net vie na s kitą mažiau pažįstantieji, tai 
Lietuvoje jungėsi vie nas su kitu jau susidraugavę 

ir vie nas kitą ger ai pažįstantieji. Į tokią patiA-imt( 
draugą 01ga11izaciją Lietuvoje NKVD-israms įlįsti 

ja u bu vo daug s unkiau [. . .]. 
Škily;os plana vimu ose matėme. kas mums tin

ka, kas netinka, ir sprendėme kaip elgtis nu ola
tinėje grėsmėje. Labai ver tin ome, kad y ra ryšys s u 
Škirpa. J is ui Lietuvos ribtl ko vojo dėl 11111s1(., o 
mes Liet u voje tiesiogi ai kovojom e s u okupan tu 
{ .. }. 

N 110 gegužės mėnesio vidurio pajutau , kad 
esa me dėl karo datos apga wi , ryJiai per Prapuo
lenį s u Viln iaus LAF yra per daug pavo ji ngi. 
A1ano nerv am s nedavė ramybės dar ir NKVD-istą 
manęs paie .{ka. N ut ariau, kad re ikia sudar_y ti 
visai savarankišką, kuo patikimiausi1l vyrzl K au 
no LAF Jtabą, pas iru oš ti s uk ilimu i ir tacla laukti 
karo . Pradėjau, gla ud =iai talkinant Bro11i11i Sta 
si uk aic·iui, persiorga 11i:::avi111q ir tikslesnį sugru
pavimą: 

Bronius Sta siukaiti s - man o pavad11010jas , 
turėdamas ')'Šius su pasi enio ligo11i11ėmis, ėmėsi 
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A. Maceinos supratima s rėmcs1 

nuosek liu asmens p irmumo te igi 
niu prie š kapitalą ir kolektyvą vals
tybės, ūkio, visuomenės ir kultū
ros sr ityse . Ir sociali niais, visuo
meniniais k lausim ais A . M aceina 
domėjosi iki pat savo mirt ies. J is 
kėlė ir išeivi ja i uždavinį kov oti dėl 
Lie tuvos nepri klausomybės ne tik 
ei nan t pol itikos, bet ir ku ltūros 
keli u. Jis rašė: ,,Mum s re ik ia nu ga
lėti iš Li e tuvos atsineš tą kultūros 
idea lo stoką ir pri eš bo lševikų ku
riamą materialistinę bei ko lektyvinę 
kultūrą pa statyti krikščioniškai hu 
manistin<c kultūrą, kaip l aisvės ir 
asmen s pirmenybės ncšėją. Jeig u 
tai įstengsime ir tokių vertybių su
kurs ime, mūsų gyveni mas bus įp
rasmintas, ir me s ne ve ltui būsime 
palik<c savąją žemę". 
Mirė šis vienas žymiausiąjtĮ šio 

šimtmečio mąstytoją Vok ietijoje, 
M iunstcryj e, 1987 m . sa usio 27 d . 
per savo 99-ąjį gimtadienį. Ap ie jo 
minį tada rašė bevei k vis i ir Miuns 
terio laikraščiai. Št ai „Mu cnsteri
che r Anzeige r" sausio 3 l d . nu me
ryje nekrologas : .. Mu cnsterio West
falijos Wilhel mo universitet as ge d i 
savo na rio, buvu sio filo so fijos p ro 
fesoria us, filoso fijos daktaro Anta
no Maccinos [ ... ]. Maccina savo 
sunkią lemtį įveikė stebėtinu didi n
gumu ir iki paskutiniąją savaičitĮ 

išsilnikė moksliškai v~iklus ir dva
siškai įsi parcigoj<cs l ictuvitĮ išeivi
jai. Plataus ir viešo pripa ž in im o 
su laukė jo knyga apie Do st ojcv
skio „Didįjį inkvizi torių"; bu vo la
bai vertina mo s jo studi jos ap ie 
Solovjovo „Pasakoj im as apie An
tikristą", ap ie „Sovietų etiką ir 
krikščionybę' . JtĮ autoriaus nu o
pel nas, kac.l Mi unst erio univ ersite
te praskynė kelių ik i to l vokiečių 
filosofijoje apleistai srič in i ir padė
jo įkurti vicnintcl~ tos rūšies tyri~ 
mą vietą Federalinėje Vokiet ijoje". 

Mečislovas MACKEVIČIUS. Gi
mė 1906 m. balandžio 14 d. Zaras tĮ 
apskr ities Antalieptės valsčiaus Sa
vi(iūmĮ kaim e. 1926 m . baigė Zarasą 
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Lietuvių Aktyvistų Fronto Štabas, vardu visų lietuvių, 
sukilusių prieš rusų bolševikų okupaciją, skelbia , kad 1940 
m. birželio mėn. 15 d. boll;evikų okupacijos s uspen duota 
Lietuvo ·s Respublikos Konstitucija nuo 1941 m. birželio mėn. 

23 d. veikia toliau ir pagal ją Lietuvos Valstybę tvarko 
sekančios sudėties laikin oji Ministerių Tar ~b a: 

l. Ministeris Pirmininkas - pulk. škirpa Kazys 
2. ~rašto Apsaugos Ministeris - div. gen. Raštikis St. 
3 . Užsienių Reikalų Ministeris - Skipitis Rapolas 
4. Vidaus Reikalų Ministeris - Nasevičius Vladas 
5. švietimo Ministeris - dr. Ambrazevičius J. 
6. Finansų Ministeris - Matulionis Jonas 
7 . Pramonės Ministeris - dr. inž. Damušis 
8. Prekybos Ministeris · Statkus Vytautas 
9. žemės Ūkio Ministeris - prof. V,itkus Balys 
10. Darbo ir Soc. Aps. Minisceri s - dr. Pająujis Juozas 
11. Komunalinio Ūkio Ministe ris - inž. Lia ndsbergis Vyt. 

i&UDU, 1941 "'· birhlio 116ll, 2} d, 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMAS 

LIE TUV O S RES1U8LIK A 

MINI ST E RIŲ KABINETAS 

19( l m, ~;~~-~t-~-~mėn„ 27 d. 
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Štab a s . 
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P a ž y m ė j i m a s . 

Š! u o pR.žymimA, 
Rekl a iti s Ml k~s y r a 
Gi n.klu ot1 i Pnjė5lĮ tt 

Vyr . 

Už ~t. ,b o Vi r§~~ 
Pul lci n i nk a • le i tn . . • 

j IJtffl 

111 

B c ac: . c in i s un ~ 

Es w1:-...i hic rrn1.t be sch~ tniz t , 

r1.:--::., i:tt._.. ~tl t::!::o !iC'I IC::i.S „w , "/.~r 

·:~•1:·:J:,1.rn:;:;.~r ..i•.:-r e1 n-..t .1c1l1._,::: • 

1 1. tau u,ch en a.e_;1cr w1J crnru~nt ·•1J:-

Ohe rkorr.ll'!.undo der i'lc hr ~ :•cht . 

dcn . .. .. o1J11ni 1~ 41 . 

Kau na s, Jlr . A .... 

B e o e h e i n i g u n e;. 

Bcfe hls ha 
Di v i 

L 

Lietuvos laikinosios vyriausybės narių pažymėjimų pavyzdžiai 
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tvarkyti medicininę ir greitąją pagalbą s11 ligoninė111is Ka11ne, talkinam A. Marči11• 
kaiči11i. Jis pasiėmė spaudą. atsiremdamas i „Žaibo" bendrovės spa11st11vę (ja111 
talkino J. Verbickas. A. Strab111is, R. Valaitis). Su J11rgi11 Vali111i11 1:všį 11111aria11 
pa/ai~yti per S1asi11kai1į, nes taip atrodė .rn11gia11sia. Stasi11kaičio š tabas b11v0 
.,kolcho:e", Ža/iaka/11yje. S11 j110 aptaria11 ne tik Ka11no, bet ir prov i11cijos 1J1.r,f11s. 
Domas .Ja.witis - Šia11/ia111s, Žemaitijai - Veverskis ir kapt . Jo11as Noreika, 
Antanas Na11dži1inas ir Ignas Ja,,aviči11s - Kai.:/iadoria111s ir Dz1ikijai . 

Juozas Rudokas informavo, kad j is gerai tvirtinasi Pa.fto (telefo110- telegrafo) 
ni11111ose, Kauno radiofone ir stotyje, ir t11rėjo grupę s11sis ieki1110 tvarky 11111i. (Iš 
ja m 1alkin11si11 minėjo - P. Va11agaitį, B. Baleišį. P. J11rk.i:tą). 

Vytautas Sto11is s11darė pagri11dą 1111iSI( darbi( apsa 11gai i1; gyve ndamas 
Vilijampolėje, savo ':inioje pasiėmė visą Vilijampolę ir devintą fortą. Jis 1yš i11in
kas su Žemaitija. (Jam 1alki110 K. Ambro:aitis, A. Ja11degis, J. Kakneviči11s.) Jo 
šwbo blistinė - Veterinarijos akade111ija. 

Romas Šatas tvarkė radijo 1J•ši1 ( ir komunikacijos grupę. Jis turėjo paruošęs 
radijo sil1st11v11s ir s11sirado Aleksoto radijo stočiai patalpas, kur radijo Siz(stuvas 
b11vo įmo11111oias. Jo 1yšiz1 grupė s11 Alg ird11 P11nd:iumi tvarkėsi ir vis tobulėjo, 

išsilaikė iki pal karo pabaigos . Antanas Briedelis - apsa11ga A lekso to LA F radijui. 
Jonas Kučinskas wlki110 R. Šawi. 

l111. Jucevičius į savo žinią pasiėmė l milicijos nuovadą Sena111ies tyje. Jo 
vyni mi/icinink1i globoje ir aš slapsčia11si. Jis taąJininkavo 1yš i11i p er sie11ą į 

Vakar11s, dėl 10 skaudžiai n11ke111ėjo . .lis, Ra111ovės atstovas, turėjo 1J1ši11s su gen. 
št. maj. V 811/viči11111i. (Aš J11ceviči1( vadina11 Feliksu, vėlia 11 111an kiti pasakė, jog 
tai pogrindinis slap/avardis.) 

V. Vileišis - 1yši11inkas s11 Ka11no pra mone ir s11 Ka1111e esa11čiomis be11div
vėmis, s11 Vi/11i11mi ir Šiaurės Aukštaitija. Jo talki11ink11 b11vo Gavė11as. 

Mokvt. A 11ta11as Juška veikė Pa11evėžyje, 1iesiogi11is 1yši ni11kas s11 š tab11 ir 
A11kštai1ijai. Ja111 wlki110 B. lungy s, Balči1inas, Nikuw vil'ius. Panevėžyje 11/rėjo 
1yšius s11 JI 811lvičiaus š1ab11 Vil11iuje. 

J11ozas Milvydas - patarėjas Ka11no ir apylinkil( žinyboje, 1yši 11inkas su 
Žemaitija, 111rėjo sa11 pavad1101oją lapą. 

Leonas Prapuolen is - tiesioginis lmpinin kas tarp 1111is1( ir Vilniaus LAF štabo. 
(Iki birželio mėn. pradžios 111es pak/11some Vilnia11s LAF štabui) . 

Te11ka prij11ngti ir ki111s patarėj11s: dr. Ad. Da11111šį ir pro/ J. Ambrazevičili 
d,: Ks. Vencili c/J: J. Meškauską. S11 jais aš arba Stas i11kai1is palaikė111 e 1yšį. 

Į LAF šrabo sudėtį neįėjo, bet buvo 11ža11gaž1101i specia liems uždaviniams š ie 
asmenys: 

Antanas Šapala s sugrupavo vyresni1c}1( ja unuoih( b1ireli11s susiži11oji11111i, 
informacijai, žvalgybai ir event11a/iai maisto padalin i11111i. 

A11tanas žfi ,atkauskas wlk ino žvalgyboje, Anta11as Nork iinas - 1J1šininkas 
ginkh( dirbtuvėms Kaune ir Šančiams. Jonas Pajaujis s11darė ;peci a/ius 1yšius 
su Suvalkija, J11ozas li11kaitis - Petrašilim( elektros s101ies inži11ieri11s 11žtikrin o 
elektros tiekimą Kaunui. Stasys Bagdonavitius - elektro11ikos inžinieri11s radio

fo ne užtikrino Kauno radiofono f1111kcionavimą. Vameckas st11dijavo Vi/11i11je ir 
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palaikė 1yšį iš Vi/11ia11s s11 Ka11n11, atvažiuodamas 
pasi1arimm11s. 

Įsitvirtindami Kaune ir .rnda1ydami 1yš i11s 
sll provincija padarėme Ka11no LAF štabą visai 
savam11kiiiką. Visi buvo me grėsmėje, bet negal
vojome eiti i mi.vkus. Labai akt11a/u b11vo surasti 
patikimt( pasislėpimui viell(. Visi susiradome 
sau slėpt11ves. Pernakvojimu i Bronius Stasiukai
tis naudojosi ligoni11ėmis ir t11rėjo a1.wrgai 
nakvy11il( ir kitiems, kai b1itina (čia da11g talkino 
d1: A. Marči11kai1is). 

Ma110 ži11ioje bu vo: butas Vyw1110 prospek
te prie J. J11ozevičia11s, mies10 centre prie S1ri11-
po ir Šimkaus, priemiesčiuose - pas J11cevičia11s 
gimines prie Maisto fabriko Alekso/e ir prie 
f1111ik11lieriaus Alekso/e . labai slapios - Anta
kalnio 8, Alekso/e ir Linkuvos kaime pri e Vili
jampolės [. . .). 

S11kilimo pradžios laikas, kada sukilimą 

pradėti, b11vo vienas iš es111i11il( klausimi(. klus 
nervino iš kai k11r pask/ eislos, neva iš Berlyno, 
gautos informacijos: ., S11ki/1i trečią karo die
ną!" arba „ S11kilimo pradžią /ail.,yti - vokiečil( 

kari11ome11ės žengimo i lie111vą dieną!" 
Vienas p irm1c}1( iš Ka11no LAF štabo duo

dami( įsaki ( buvo - 11epasid11oti klaidingoms 
:inioms, pasi1ikri111i nuolai per tikruosius 1yši-
11inkus. 

B1idami slaptoje a111isovie1i11ėje grėsmėje. 

laukdami, kada vokiečiai karą pradės, labiau
siai disku1ava11 su visais štabo nariais esminį 

mlis1( visi( klausimą: kada galime skelbi! a1si
šaukimą į tautą, kada viešai išsta1y1i ll Vvria11-
;ybę. 

S111arėme, kad vokiečiais pasitikėti negali
ma. Kai vokiečil( kariuomenė krašte bus, savo 
valios pareikši! jau nebegalėsime. O jei ir pa
reik.fone, ja11 vokiečiams valda111, tai kiti gali 
visa wi palai /..y1i vokieči1l paclik1110111 pareiški-
11111. 

Nusistatėme, kad: 

Nepriklausomybės atslllty mas ir laikinoji 
Lietuvos VyriamJ>bė turėtt/ biiti pask elbta Kau-
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progimnaziją. 1930 m. .,Pavasa
rio" suaugusiųjų gimnaziją Kaune , 
o 1936 m. VDU teisės mokslu s. 
1935 m. Freibu rgo univers itete stu
dijavo vokiečių kalbą, 193 7- 1939 
m. Paryži aus universitete teis~. 
Nuo 1939 m. dirbo Kau no apyga r
dos teisme . SSSR okupavus Lietu
vą, dalyvavo pogrindi nėje LAF 
vei kloje (sovietlĮ buvo suimtas, ka
lintas). Laikinojoje vyriausybėje bu
vo Teis ingumo ministru. o po to 
generalko misaro teisingumo klau
sima is tarėju, dėstė Vilniaus uni
versiteto Teisės fakultete . 1943 m. 
pavasarį vokicčitĮ suimtas ir užda
rytas į Štuthofo koncentracijos sto
vyklą. Po karo liko Vokietijoje. l 949 
m. emigravo į JAV. Apsigyveno 
Čikagoje, įsitraukė į lietuvių veiklą, 
buvo Lietuvos teisininkų draugi
jos bei Lietuvos profesorių drau
gijos centro valdybos nariu . 

Daug rašė lietuviškajai spauda i, 
ypač teisės klausima is . Parašė at
siminimtĮ knygą ( 1999 m.). 

O apie savo dalyvavimą Lietu
vos laikinoj oje vyriausybėje jis šitĮ 
eilučių autoriui yra taip pasakoj<;s: 
,. 1941 m. pavasarį, norėdamas 
išvengti sovietų represijų, šeimą 
apgyven dinau Kačerginėje. o pats 
grįžau į Vilnių. Kartą, einant Lu
kiškitĮ aikšte. priėjęs nepažįstamas 

vyrukas pasakė: ,,Min istre, saugo
kitės . .'·. Ir tik prasidėjus karui ir 
sukilimui per radiją išgirdau, kad iš 
tikro esu paskirtas ministru . O 
birželio 24 d. rytą.jau dalyvavau ir 
pirmaj ame jos posėdyje, vyk usia
me Kaune „Ža ibo " spaustuvėje. 
Posėdyje dar dalyvavo prof. Juo 
zas Ambrazevičius, valstybės ko n
trolės ministras P. Vainauskas, pra
monės ministras A. Damu šis. LA F 
nariai stovėjo sargyboje. 

Pirmasis posėdis vyko mieste ai
dint šūviams . Partizanai kov~si su 
besitraukiančiais raudonarmicčiais 

Kitą dieną tarp daugybės kittĮ 
klausimtĮ svarstėme ir tai, kaip 
mum s rcikėttĮ pasitikti atslenkančią 
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ne prieš vokieči11 armijos į:,e11gi111ą 

11es11lik11id11ot11 ir neare štuOfl/. 

LIET UVOS LAIKINOJl VYRIAUSYBĖ 

Kauną, bet ne p er anksti , kad NKVD 

Tai buvo pagrindiniai Ka11110 LAF štabo metm enys, svars tant s ukilimo laik l 
Vienintelis Lietuvai kelias į laisvę ir vėl įeiti į laisv11 pa sa ulio val.wyb i:· 

ta,pą - tai pasirodyti aiškiai kaip laisva valstybė, t11rinti vyriaw,ybę, kuri va/d; 
ir administr 11oja kraštą. 

Ka1111e b11vo mums ypa tingai svarb11 paimti į savo rankas pirmiausia kai 
kurias svarbias poz icijas, kaip 1 ir 111 mili cijos n11ovadą, paštą-telegrafą, 
radiofo11ą ir radijo stotį ( VD 1111iversitetą skaitė111e, kad mes ja 11 savo ranko se 
turime, čia mes, s tudentai, gyre11ame, bet tai tik reklama ). 

Aptariau su R11dok11, kaip p eri111ti radiofoną ir radijo stotį, Pagal Rudoką, 

daugumas tamautojų radiof one ir s totyje y ra 1111,s iškiai ir vyrai y ra labai 
apsukriis. Pagal Valiulį, turėjome patikimą 1/1 111ilicijos nuo vados viršininką ir 
apie pusę jo milicijos tamauroj 1{. Radiofo nas buvo 111 mili cijos rajone . Tad 
išstačius prie radiofono patiki mi( milicininkt( sargybą ir t11rint radiofon e daugumą 
patiki11111 vyri(, priėji111as p rie radiofono bent 20-čiai mi1111či11 atrodė užtikrinta s. 
Jos žinioje buvo ir S1111ki1ų11 darbų kalėjimas. Ten pri e varti( turėjo atsira sti 
pa tildmi milicininkai pakeist i esa111uosi11s sargybi nius ir išleisti kaliniu s. 

Po ske lbi11111 radiofone ir atsišau"-iml{ į tautą jau ga lvojom e p ereiti pri e 
nuosavo tru111p11 bang11 sil1st11vo transliacij1(. Jau tllrėjome aiškią savo tvirtovę -
trumpi( bang1( Alekso /o LAF radiją. Paruošėme savistovias transliacijas: du 
trwnp 11 bangų radijo sil1stuv11s - Šatas LAF grupė, ir vieną atsarginį si11stuvą. 
pagal Rudoką. wrėjo Baleišis. Šato si11st11vai buvo nuo pat pradžios mūsi( 
atsiša ukimo į tautą pag rindu . Tad paskelbus p er Kauno radiofoną atsišaukimą 

ir LL l-jwia11sybę, jau galėjome p erves ti visus kitus pran ešimus p er trumpų bang11 
Sil(Stl/VIIS. 

Visas 11žė111i111as (pašto, radiofono, radij o sto ties , s11sisieki1no pri emoni,I) 
įstaigi( rėmėsi 11110 pat plana vimo pradžios ne ginkla is iš oro, bet b11vo 
plan uojamas per imti iš vidaus . Nesirengėme išorine ginkl uota jėga kur nors ką 
nors pulti . Skverbėmės į įstaigas iš vidaus paimti pat ikimi(, užangažuotų žmonil1 
talka. Pavyzdž iui, pirmoj e nuovadoje J11ceviči11s skaičiavo. kad 1/ 3 mili cini11k11 
reil..ia atsikraty ti, ir įstaiga bus m1is11. Kada ngi pat s nuovad os viršininkas buvo 
LAF, tai atrodė l nuovada labai užtikrinta. 111 nuovada skaičiavo apie pusę 

11epatiki1111.1, tai jau kėlė riipestį. 

Karui prasidėjus, planavom sek ti ir karo frontą, kaip sekasi vokiečiams 

ver::tis pirmy n, ir paj usti, ką daro vietinė valdžia, NKVD ir armija. Fron tu i sekti 
ir užsienio radiju i pa::adėjo talkinti Ambrazevičius. Sekti Kaun e išorinį judėjimą 
ėmėsi drąsusis Antana s Šapalas (prezidentūrą, NKVD riimw,). Rud okas buvojo 
pa što 111m11ose, lwr d11zgė telefo nai ir telegramos . Šančiuose ltn . A . Nork11nas 
mezgė ryšį su Ginkit( dirbtuvėmis ir Metalo fabr iku, ja m talkino ltn . A/g . K11osa. 
Visą Vilijampolę savo žinioje rurėjo V Sto nis. Al eksotas - Šalo LAF radijo ir 
A. Briedelio grupė. Senamiestį su Pirmąja nuovada lurėjo savo dispozicijoj e 

PASIRENGIM/\S SUKILIM UI 

Jucevičius, m iesto ce11/re su trečicųa nuo vada 
n7pinosi J. Valiuli s. B1: Sta si11kai tis ruo.1iėsi įsi
taisy ti „Ža ibo " bendrovėje ir paimti greitąją 
pagalbą į savo ranka s. 

iki birž elio prad žios Kaun e jau buvo susi
formavęs savistovus ir judru s LAF centras. 

Kiekv ienas i.r: 11111s11 turėjo tam tikrose vie
tose savo telefonus, savo privačius butus, bet ir 
tie keitėsi. nes reikėjo s lapstyt is . Levas Prapuo
lenis min ~jo turįs apie 9 vietoves p ernakvojimui 
ir laikinam buvimui. Aš turėjau šešias slapta s 
11akvy nes sa u ir tris kiti ems, atsargine s. kuriose 
aš nė nebuva u. Kiekv iena s i.f mano žmonių buvo 
visiškai sava ran kiš kas. Neturėjome visiškai LAF 
ra.iitinės ar bendros bListinės, ją bijojome turėti. 

Miist( pačiz( s usi žinojimui kiekvieną sykį susitikę 

jau nuspręsdavome, kada vėl susitiks ime ir kur 
gal ima bŪfl( s urasti vienas kitą sraigiai, o tokiz( 
atveji( bu vo daug. Taigi realus LAF centras 
Kaun e buvo - ,. vaikščiojantis centras ". Nuo bir
želio pradžios buvo kasdieninis tarpusavio ,y
Sys. Til..Tą Šrabui b11sti11ę išdrįsome užimti tik 
Karo paskelbimo dieną, pramatę prie š tai Šta
bui porą vieh( : ,. Kolchozą", LAF radijo biistinę 

A lekso te i,; eventualiai , Veterinarijos akademi
ją - Vilijampolę. 

Visi mano pagrindinia i svarsty mai Kauno 
užėmimui keičiantis aplin/..ybėms buvo perdisk11-
111ojam i pavie niui su kiekvie nu LAF štabo nariu . 

Jutome ir ži nojom e žm oni!( nuotaikas. Stu
de11tija apėmė plačią žmonil( visuomenės masę. 

Jautėme ir skaičiavome, kad lemiamu momenlll 
žmonės s tud entij ai paklus, pasitikės, ir tuo 11e
klydo111e. 

Nuolatiniai areš wi išswtė mus prieš nuo
lati11ę nežinom ybe . Per met us laiko tiP 1·isi 

are.ftai, verbavimai ir šlykš ti p ropaganda buvo 
suvienijusi tautą prieš okupantą. Jei skaičiavo

me, kad y ra krašt e prigni s ta visokiais pavida
lais api e 500,000 sovietinil( karil(, tai reiJkė, 
kad Maskva skyrusi šeš iems lietuv iams vieną 
ginkl1101ą raudonamzietį. Tas rodė visišką Mask
vos nepasitikėjimą lietuviais ir u1111 tikrą Maskvos 
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vokiečių kariuomenę. Visi Vyriau
sybės nariai sutarė, kad jos vado
vybe i prista tys Lietuvos la ikino
sio s vyriausybės delegaciją, ku ri 
turės su ja ap tart i toli mesn ius san
tykiu s tarp LLV ir vem1achto vado
vybės. Nusprendėme, kad vo
kiečius pas itiksime be j q tradic inio 
,,Hcil Hitler!' ' Tada mes manėme, 
kad vokicčiq kariuomenė išva duo
j a Lietuvą ir le is atku rti neprik lau
somą valstybę. Tačiau į Kauną įėję 
vokiečiai atsisakė susitik ti su mū
sų Vyriausybės delega cija, tuo pa
brėždami, kad j ie nepripažįsta ir 
suki lėl iq paskelbtos neprik lauso
mos Lietu vos. Ir tikrai, visa ip spau 
dę mu s, trukdę Vyriausybei dirbti , 
pagaliau ir privertė ją nut raukt i 
darbą, įvedė savo, vok iečių, civi
linę valdžią"'. 

Myko las MAČIOKAS. Gimė 
1899 m. gegužės 17 d. Mar ijampo 
lės aps kri ties Pilviškią valsčiaus 

Gudelių kaime . Mokėsi Marija mpo
lės ir „Aušros" gimna zijose Kaune. 
19 19 m. baigė Karo mokyklą, kiek 
vėl iau - genera lini o štabo akade
miją Prahoje. Tarnavo Liet uvos ka 
ro aviacij oje ir Kariuomenės štabe . 
Turėjo pulkininko laipsnį. Sov ie
tam s okupa vus Lietuvą, da lyvavo 
lietuvių pogrindinių organizacijų 

veik loje, buvo LAF Kauno štabo 
nar iu, vienas aktyviausių suk ilim o 
organizatoritĮ ir dalyvių, ant inaci
nio pogr indž io organizatorių. 
1943 m. vokiečių su imtas ir išvežtas 
į Štuthofo koncen tra cijos stovyk
lą, iš kurios iš vad uotas tik ka rui 
besibaigiant 1945 m. pavasarį. Tais 
pačiais meta is grįžo į Lietuvą ir 
drau ge su š imta is kittĮ tikrųjų lie 
tuvių patrio tq part iza na is kovojo 
pr ieš sovieti nius okupantu s . Žuvo 
apie 1946 m. pabaigą mūšyje su 
okupallllĮ kariuomene. 

Jonas MASILIŪNAS. Gimė 
1899 m. Panev(:žio aps kritie s Ra 
myga los valsčiaus Gabukų ka ime. 
Mokslus pradėjo Pane ve!::yje. tęsė 

1 Aut. asn1. archyvas . 
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bai111ę. Tad karo metu, kai tie kariai visai nesija us sa ug iai, kai Jie hus 
išstatyti p rieš ginkluotą vokietį ir prie.§ nepatikimą lie/11\ 'į, š itoj i apli11/,.ybė teikė 
11111111s drąsos. 

Iki bir::elio pradž ios dar tikėjome, kad Vi/niau7 LA F fa 1bas turi visą karinęJėg 
. b ·1· ą ir Kaunas, 11ors ir savis tovus, et yra anlrae, 1s. 

NorėtlĮSi atsiprašyti skaitytoją dėl tok iq i lgą ci tatlt, tačiau jokie kiti 
doh.'l!mcntai negalėtlĮ geriau atkurti tų mūsq tautai ir valstybe i ta ip reikšminglĮ 
dienų, kaip žmogus, pats buvąs !l.Į įvykią ir procesą priežastis ir pasekmė _ 

LAF Kauno štabo vadovas Pilypas Na rutis. 

Kazimiera s Ambrozaitis buvo viena s iš LAF Ka uno veterinarijos akade
mijos „lrcjukės" narių: 

Visi laukė vokieči1(-rllSI ( karo kaip vienintelio išsigelbėjimo ... Iš Berlyno LAF 
orgc111i::atoril( ateidm ·o perspėjimai i vok iec'il( ragi nimu s žilirėti kr itiška i. Kovo 
mėn. gavau įsakymą 11111na1y ti vietas g i11k/ams num esti ir atžymėti žemėlapyje, 

nustatyti ženklus eventualiam 1:v.i'iui lėktuvais. Po dvieji( savaičiz( viskas buvo 
atlikta, ir žemėlapį su atitinkamais ženklais pe r ::a/ią sieną pasiuntėm i Vokietij'ą 

LAF atsto,•ams. At::ymėjom dvi vietas tarp Girkalnio ir Betyg alos ir vieną Kau no 
pri emiestyje ties Lapii ( iikiu. Kadangi nebuvo duota datos, tai nus taty tos e vietose 
naktimis budėjimas buvo vykdomas iki karo prad žios. Tik vėliau paaiškėjo, kad 
lai · buvo vokiečiz( apgaulė. Gegužės mėnesio pradžioje ja u lurėjome visus 
reikiamus pla nus ir buvome visiškai pasiruošę. Triiko tik gi nkh(. Gegužės gal e 
buvo susitarta, kad bet kuriuo laiku galim p erimli Kauno senamiesčio „ liet iikio " 
sandėliz( raktus, mi!t1( atsargos buvo išdėstytos patiki mose maisto krallluvėse. 

Maisto konservi( didelės atsargos dvie)it gas tronomijos lcrautuvil( riisiuose Vi/i
jampo/ėj, suda1y li apsaugos b1i riai prie f abrikii mm ,aty ti pa trulia i, net parda
vėjai maisto krawuvėse sukilim o metu, paru oštas p lanas i.i'lais vi11ti ka lini us iš 
IX fo rto ir t.t. Ryš iui panaud oda vom LR K,y žiaus mašinas, nes kai kurie šof eriai 
buvo m1is1( žinioje, o 11( mašinų p apras tai rusai netikr indav o. 'Fuos pla nus 
patikrinom masinių išvež i1111( metu bir::elio mėn. Visi biiriai buvo p areng tyj e, 
tačiau buvo įsakyta su11kve::imi1( neliesti. Rad ijo 1yi y s su Vokietija pasidarė 

su nkus, nes rusai labai gaudė ir g reitai nustaty davo sh(sluvo vietą. Vieną birže lio 
vakarą '11tautas paprašė pa sh(sti keletą žmonil( shtstuvo apsau g ai trans liacijo s 
metu. Tada s llldentai technikai mėgino susirišti su užsieniu iš Alek so /o. Pavyko. 
Duota suprasti, kad kuras kiekvienu momentu gali prasidėti. Nesulaukdami 
g inkhi turėjome bent prad žiai p atys jų pa siriipi nti. Tada j au buvome susiri.š:ę su 
milicija, nes p avyko surasti keletą p atikimi( ž111011il(. Pas imaty mo vieton atėjo 

skyr iaus viršinink o pa vaduotoja.1· - pi rmosios Kauno nuovad os Senami estyj e, 
Jasinavičius. S11 ) 110 kalbėjo Vy tautas Stonis. Patikėti j uo buv o sw lfw , tačiau 

1 Narutis Pilypas. Tautos sukilimas ... P. 238-243. 

LIETUVI Ų TAUT A 

/engvapėd1.i:kai pažadėjo, kad kai duosime įsa/..y
mą, galėsiąs 11ugink luoti visą skyriit ir gink lus 
pristaty ti kur reikia. Ir f';tai p o keletas dien1l) is 
atne.i:o į 111a110 kambarį du lagaminus pistolet11 ir 
šiek tiek šov inil( ir papasakojo, kad buvęs įsakęs 
milicininkams sune!iti ginklus p alikrini11111i. Ir kai 
s11ne.i/ę, j is j uos perduodąs pogrind ininkams. Tai 
buvo pir miej i 1111isų ginklai. 

Perdavęs gi nklus mi licininkas pasakė, kad 
reikia j am slėP,lis. Gaila, kad ap ie Ji da11gia11 
neteko girdė1i. 

Nuo 194 1 m. pavasario pogrindininkų viltis 
ėmė temdyti nerimastingos žinios iš Bcrlyno, 
kad vokiečiai lyg nebenusiteik~ sukilimo laimė

jimo atveju pripaž inti Lietuvą nepriklausoma 
valstybe, kad prasidėjus karui lietuviai neturi 
skelbti j okios politinės dek laracijos ir nesudaryti 
savo vyriausybės nei Berlync, nei Lietuvoje tol, 
kol nen urodys reic has. Yra nuomonių, kad ir 
vokiečiLĮ gestapas perdavė žinias rusq enkave
distams, pirm iau sia apie LAF Vilniau s štabą, 
kuris turėjo būti pagr indini s suki limo vadovas. 

Minėtojo Vilniaus štabo sunaikinimas buvo 
skaud i netekt is visai kovojančiai Lietuvai. Tad 
visą sukilimo organizav imo naštą turėjo perimti 
kauniečiai . Kita s ne mažia u skaudus smrigis 
buvo turėjusiq vadovauti sukilėliams 300 lietu
vią karinink q įgulose ir poligo nuose areštai , 
nemažai aktyvi q LAF nariLĮ buvo ištremt a 
birže lio 14 d . Vis dėlto, sukilimo neatsisakyta. 
kaip ir suda ryti Lietuvos laikinosios vyr iau
sybės. 
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j uos karo audrq nublokštas Psko
ve, kur 19 l 7 m . ir baigė gimnaziją, 
įs itraukė į l ietuvių Rusijo j e veiklą, 
bu vo išrinktas Vyriausiosios Šiau
rės Kaukazo liet uvi11 tary bos nar iu . 
1918 m. grįžo į Lietuvą, buvo tarp 
pirmqją pradėtos formuoti Lietu
vos ka ri uomenės sava no r iq. 
1919 m. baigęs Karo mokyklą, tar
navo ketvirtame pėstin i nkq Min
dau go pulk e. 1922 m. išėjęs atsa r
gon, stud ijavo ekonomiką A uk što
joje prekybos mokyk loje Berly ne. 
1926 m. vasarą išrinktas Liet uvos 
Seimo nariu, j o sekret or iumi . Nuo 
1927 m. dirbo Susisiekimo ministe
rijos geležinkelių valdyboje. 1939 m. 
rudenį išrink tas VDU Teisės faku l
teto lekto riumi. Nuo 193 9 m. lap
kričio 2 l d. iki okupacij os - sus i
siek imo ministras. 

SSS R okupavus Lietuvą, rėmė 
antisovietinį pogrindį, bu vo tarp 
aktyviaus iqjq LAF naritĮ, suk ilimo 
organizatoritĮ, bu vo numa ty tas La i
k inosi os vyriausybės na riu, susi 
siek imo ministru . Bet l 94 1 m. 
birž elio 15 d . su šei ma ištremtas į 

Sib irą, įkalintas draug e su kitais 
Lietuvos veikėjais - A. Stulgi ns
kiu, S. Šilingu, J. Tonkūnu ir ki tais. 
Bo lšev ik q nužu dy tas lage ryje 
1942 m. gruodžio 25 d . 

Api e tl1ometinį pasirengimą sukilinmi oku
puotoj e Lietuv oj e vienas iš jo organizatorių ir 
vadov q Leonas Prapuol enis 1951 m. birželio 
29 d. ,,Draugo" laikraščio korespondentui pa
sakojo: 

Jona s MAT ULIONIS. Gimė 
1898 m. rugpjūčio 7 d . A lytau s ap 
skriti es K rok iala uk io valsčiaus 
Ži ugždq kaime. Prasidėjus karui , 
su tėvai s pasi traukė į Rus iją. 
1918 m. Voronefo baigė M. Y čo 
gimnaziją ir sugrįžęs į Kauną įstojo 
į Karo mokyklą, kurią baigęs stu 
d ijavo te isę Kaun o unive rsitete . Jo 
bai gimo diplomą gav o 192 7 m . ir 
d irbo Lietuvo s bank o Klaipėdos, 
po to Ukmergės, Ma žc ik itL Kauno 
skyritĮ direktor iumi. Nuo 19 37 m . 
vasaro s iki rusų oku pa cijo s b uvo 
Ūkio banko vyriaus iuoju d irekto 
rium i; kartu ir Prekybos ir pramo-

1 A u t. as m . arc h yv as. 
nės rūmtĮ vald ybo s na riu , banktĮ 
korporac ijos pim1ininkas. Pinn osios 
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[. .. } LAF veikė penketukt/ sistema. Štaba i iki 1941 111. prad~ ios. veikė savara,,_ 
kiškai, prisiderindami prie vietos sąlyg11. Tai pačiais NKVD klaid11111110 s11111etimais 
daugumas dengėsi kitais vardais: Lietuvos apsaugos gva rdija (Rum binas , l. Reivy. 
das), Lietuvos laisvės armija (Senis, Vilutis, Juočeris), Ginklo broliai ir kt. {. . .J. 

Pirmąjį ')'Ši su LAF štabu u=me::gė /..pt. Sve1p/a itis, iš kurio 1940 m. gr uodžio 
/5 d. pirmą kartą gavome išsamesnės informacijos apie Li etuvh l tau tinio komiteto 
ir LAF veiklą. Antrasis 1J,šininkas, per /..7irį kontakta s buvo palaikomas ligi 
/941 m. gegužės mėnesio pradžios, buvo /..7Jt. Bronius 1\1/icltelevičius, kuris pats 
asmeniškai du kartus buvo pralaužęs geležinę sieną. 

Pirmasis IJ'Šininkas iš LAF l'.J": štabo naril ( į LAF štabą užs ienyje 194/ 111_ 

prad=ioje prasimušė dabrm iniu metu JAV gyvenąs Mykolas - ,. Kumpi s 24" 
(M Naujokaitis - A.L.} [. . .). 

Tauragės ligoninėje „ Kumpis 24" trumpam laikui atgavo sąmonę (apie jo 
su:eidimą ir areštą rašyta anksčiau - A.L.) ir Ji sla ugiusiai gai lest ingai sese/ei-
1yšininkei suspėjo perduoti dalį iš min. Ški 1pos atnešit( žinitc 

l. Vokieči11 karas prieš sovietus prasidės tarp l ir 10 gegužės; 
2. LAF nariai karo - sukilimo metu ant rankovh ( turi dėvėti baltus raiščius 

s11 juodom TDA (Tautinė darbo apsauga) raidėm; 

3. U:sienio LAF štabo pageidavimus dėl kai kurh( asmenų įtraukimo i 
Laikinąją l'.\'riausybę ... 

Po ši11 in/ormacij11 „ Kumpis 24" vėl neteko sąmonės, o paskiau pri e Jo seselei 
1J'Š111inkei prieiti ja u nebepavy ko, nes rusams sus igri ebus visa jo priežiiira buvo 
perduota NKVD. Po ke/ero diem{ ,. Kumpį 24", įmetę į sunkvežimį, nežinoma 
/..1yptimi išve:ė. Ir tik bir::.elio 23 d. suži noj ome, kad „ Kumpis 24 ", visus 
kankinimus didvyriškai pakėlęs, y ra gyvas ir iš Kauno sunkiųjų darbi{ kalėjimo 
ligoninės buvo perve=ras į Zacharino ligoninę. Jį prisiminęs ir šiandien prieš 

.Ji lenkiu galvą. Kai kurie ryš ininkai už savo misiją ir pasitikėjimą gyventojais 
apmokėjo savo gyvybe {. . .j. 

- Kaip LAF pasirengė, gavęs pranešimą, kad kara s įvyks tarp l ir JO 
gegu:ės? 

- LAF po šio pranešimo įsakė vykdyri planą: 
l . Ginkli1 reikalu [. . .), kad pirmą karo dieną visi{ nuovadiji( ginkh( sandėliai 

b1i1t1 perduoti LAF VŠ žiniai {. . .}. Atskiroms grupėms pavesta sekti Parodos 
paviljonuose (Kaune) buvusį Raudo nosios armijos sandėlį, kad patogiau siu 
momeniu sandėlis b1il!( paimtas į mūsų ranka s. 

2. Radiofone veikusi V Stonio grupė bu vo suriš/a su P. Žukausko (P. Naručio -
A.L.) vadovaura grupe spe cialiems užda viniam s, kad karui kilus nesužal otas 
r~dio/onas pereiti{ į LAF štabo žinią ir dar p rie.š vokiečiic kariuomenei įžygiuojanl 
bu1t1 paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės a/s tatyma s ir Laikin os ios vyriausybės 
sudėtis [. . .). Skaitantis su galimy be, kad iš pirmos karo dienos ne tik radiof onas, 
bet ir radij·o stotis gali būti užimta Ra11donosios armijos, radijo sp eci alista s R. šaws 

LIETUVOS LAJKJNOJI VYRJAUSYBĖ 

su X (Sakalas - A.L.) parengė du s it(Stuvus: 
vieno 39- 41 111. banga, antrąjį - Vilniaus 
banga. 

3. S11stiprin 1a apsauga Petrašiū1111 elekrros 
jėgainei, kuri turėjo riekti elektros energiją 
radijo stočiai [. . .j. 

4. Telefono ir telegrafo centrinei užimti, 
taip pat sovietinės karinės centrinės [. . .} sunai
kinti pav esta R11dokui. 

5. Ak111a/ia11si kla us imai - Alekw to, Žaliojo 
ir Panemunės tilti( susprogdinima s [. . .}. Miisi1 
džiaugsmui patys rusai j uos užminavo [. . .}. Tiluc 
išsprogdinimas LAF VŠ buvo labai svarbus, kad 
karo metu vokiečiic spa udžiamos Raud. armijos 
divizijos, kuri!( į Suvalkiją buvo sutraukias 
didelis skaičius, negalė/l( persik elti į Kauną ir 
jį pave rsti gynimos i tašku. 

6. Skubiai sudarytos kalėjimt( sekimo ir j t( 

apsaugos grupės [. . .j. 
Gegužės mėn. vidury iš min. Škirpos gavus 

žinią, kad karo veiksmai neribotam laikui ati
dėti, skubos keliu teko dėti milžiniškas pasrnn
gas, kad visa rezistencija , kuri visuorinio pasi
rengimo me/11 iš tylaus laukimo padėties buvo 
perėjusi į judėjimą, gali mai greičiau biit11 vėl 
apraminla. 

Deja. Daugely je vietovit1., neiš sk iriant nei 
Kaun o su Vilnium , dieną naktį budri NKVD 
akis jau buvo spėjusi nustat y ti ir ar ešw ori kai 
kuriuos š tabt( nari11s [. . .}. Kar i// visos pr ovin
cijos rezistencijos šrabai b11vo įspėti, kad api e 
artėjantį karą bus pr anešta ne per ryšininkus , 
bet per radiją : p o vakarini11 žin il1 p/ok šteliL1 
muzikos tran sl iacijoje nustatyta eile bus pa 
leis tos uy s plokštelės: ,, Saulelė raudona, va
karas netoli", kiti( neprisim enu ... Po antro
s ios plokštelės, kuri turėjo biiti tra nsliuojama 
tik ligi pusės, turėjo se kti nustatyta trečioji 

[ .. .). 
- Ar tiesa, kad buvote gavę ž inias apie 

tikrcų·ą karo datą? 
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bolševikų ok upa cijos me tu dirbo 
Statybos treste eko nom istu, rėmė 
an t isovietin į lietuvitĮjudėj imą, bu
vo tarp aktyviausitĮ LAJ7 narių ir 
Birželio sukilimo prie š bolševikus 
org aniza torius , Lai kinosio s vy riau
sybės nar i11, finanstĮ min istru . Apie 
sav o kaip Laikino sios vyriausybės 
nario veiklą ji s rašė ir savo prisi
minimtĮ knygoje „Neram ios d ienos": 
.. ... KrikščionitĮ dcmokratlĮ centra s 
beve ik vis as areštu otas . Aš jaučiau, 
kad bolševikai ži no visą jo sąstatą 
ir stebėjausi, kokiu būdu aš es u 
da r laisvas . Kalėjimuose jau buvo 
dr. Bistras, K. Bizauskas , dr. P. Dicl
nikai tis , dr . S krup ske lis, ad v. 
Pr. K.rasnickas, dr. Urmonas . Į užsie
nius buvo pasitrauk e:; dr. P. Karve
lis ir E. Turnuskas . Dar bu vo lik<; 
nesuimti A . Stulgin skis, buvc:;s pre
zidentas, kun . M . Krupavičius, 
Z. Starkus, P. Vainauskas ir aš [ ... ]. 

Aiškiai buvau nusistatęs prieš 
Hitlerio sistemą ir jos įgyvendini

mo būdą. Daba r gi, suda rius Lie
tuvos vyriausyb <;, tektų su vo
kiečiais pa laikyti ryšius ir laba i tam
prius . Cia tai buvo j uodoj i pusė 
[ ... ]. 

Pagaliau ka ras. Jo mes laukėme 

( ... ]. (Jis užk lupo J. Matulionį su 
šeima Kulaut uvoje - A . l .) . Kaune 
lietuvilĮ sukilima s. Rad ijas skelbia 
atsišaukimą ir ka rtu prane ša apie 
Lietuvos vyri ausyb e; su Škirpa 
priešakyje. Skelbia ir ministrlĮ pa
vardes . Lietuvos hi mnas . Besiklau 
santiem s per veidus rieda aša ros . 
,,Valio vyra ms už drąsą ir pa s i
zylinią!" 

Apie pietus tarp Kulautu vos ir 
mūsų kaimelio iškeliam a didžiulė 
Lietuvos vėliava. Kai p džiugu !.. 
Kad tik rusai greičiau išsinešdintų. 
Šitoje Nemuno pusėje j11 jau nesi
mato , bet anoje net juoda [ .. . ]. 

Į Kauną važiavome arkliai s. Kau
ne kaip tik pataikėme į ministerių 
kabineto posėdį [ ... ]. VokiečitĮ ka 
rinė valdžia vyriausybės naritĮ ne-
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_ Buvome link(' manyti, kad tai y ra vokiečil{ provokacija . Pagrindą tokieni 

spėliojimams buvo davę areštai, k11ri11 metu buvo are.šluoti tik tie _LAF š tab 1l naria/ 

apie kurii( veiklą vokiečit{ SD, vienokiu ar kitokit'. b1:du, fl'.reti1 biiti surinki/si 
:inias. Atrodė, kad vokiečil{ saugumas, patyręs apz e t1kruos111s s11k1li1110 tiksii,s, 
dėjo pastangas į NKVD rankas perduoti visus LAF š tabus , kad sukli11dy t11 vokiečit 
planams nepriimtiną Lietuvos vyriausybės suda,ymą ir Lietuvos 11eprikla11somybė; 
atstatymo paskelbimą / .. .]. Nuo minties deport11oja111us laisvinti išarda nt bėgills 
buvo atsisal,,yta, nes turint galvoj sliprų Raud onos ios armijos ir NKVD judėjimą, 

silpnai ginkluota re:istencija galėjo virsti ) 11 visiško su11aiki 11i1110 priežastimi . 
Kalinius laisvinti buvo palikta kiekvieno LAF š tab o 1111ož iiirai. Kalini!( laisvinimo 

reikalą apsunkino gegužės mėn. viduryje pasie11;je vokiečių i§mėlyli lapeliai, 

kuriuose buvo raginama rengtis blok1101i keliu s, ardyli geleži11keli 1( bėgius ir t.t. 

ir pirma proga pulti kalėji11111s. Po 10, atrodo, g1y11ai NKVD i11for111acijai skirttt 
„n11rodym1( didelė Kauno ir Vilniaus kalinii( dalis buvo pervežta į Sovie111 
Sąjungą, o kalėjim11 apsauga žymiai sus tiprinta { . .}. 

Apskritai tiek LAF dokumentai, tiek pogrindininkų prisiminimai rodo, kad 

sukilimui rengtasi ilgai, rengimesi dalyvavo didžioji lietuvių tautos dalis ir neturėta 

jokių kitų tikslu„ tik išsivaduoti nuo okupantų grandinių, atkurti nepriklau somos 
Lietuvos valstybę, kurioje visos tautos , ir ne tik lie tuviai , turėti.Į lygia s teises 
ir galėnĮ dalyvauti tos valstybės valdy me. 

Pogrindininkai planavo atkuiti Lietuvos valstybę Lietuvių tautos etnografinėse 
ribose. Jos valdymo fonna turėjo tenkinti valstybę sukūrusios tautos - lietuvių -
gyvybinius reikalavimus. 

LAF programiniuose dokumenti.w se, daugiausia rengtuose K. Škirpo s, 
buvo nurodyta, kad valstybės klestėjimo pamatas yra jos žmonių darba s, 

vyraujant privatinei gamybai; kapitalas turi padėti kelti žmonių gerovę ir jis 
pats turi būti naudojamas racionaliai; valstybė turi kontroliuoti; priv ersti 

kapitalą aktyviai ir racionaliai dalyvauti krašto gamybos sistemoje, kapitalas 
- privatus ir valstybinis - turi tarna uti tautai, bet ne kuriam nors luomui ar 
atskiriems kapitalistams. 

Valstybė privalo kontroliuoti ūkL kada privatinė iniciatyva sąmoningai ar 

nesąmoningai pradeda veikti prieš bendru s tautos ūkio int eresus arba kada ji 

nepajėgia tinkamai plėtoti kokios nors sva rbio s ūkiui gamybos šakos. 
Iš LAF dokumentų matyti , kad žemės ūkis laikytas pagrindine Lietuvos 

ūkio šaka ir pasisakyta už racionalų žemės paskirstymą tarp tų žmonių, kurie 

ją moka ir nori dirbti. Pertvarkant žemės ūkį siūlyta va dovautis š iais principai s: 
a) turi teisę turėti žemės tas, kas moka ūkininkauti ir yra že mdirby s. 

Spekuliacija žeme turi būti draudžia ma; 
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b) privatinėje nuosavybėje žemės sklypų 

mak sima lus didumas turi būti nusta tytas įsta

tymu , ir be va l s tybės sutikimo tokie sklypa i 
nega li būti ska ldomi ; 

e) kas nesugeba tink amai ūkininkauti ar 
savo ūkį ap le idžia, tinginiauja, tas gali būti nuo 
savo ūkio laikinai arba visam laikui nuša lina
mas; 

d) valstybė įpareigojama žiūrėti, kad žemės 
ūkiai nepatekt1Į į kitataučių ranka s. Ji turi 
stengti s vis us nevalstybiniu s žemės ūkius grą

žinti lietuvią nuosavybėn; 

e) valstybė laiduoja žemės ūkio gaminiams 
tvirtas kainas, ūkininkams teikia kreditą ir kitais 
galimais būdais padeda jiem s, visokeriopai ska
tindama j lĮ iniciatyva. 

Ir pan. 
LAF numatė plėtoti pramonę, pirmiau sia 

perdirbančią žemės ūkio produkciją, daugiausia 
besiremiančią vietinėmis žaliavomis . Pramonės 
plėtoj imą g laud ž iai sieja su pigios elektros 
energijos ga myba, ši luminių ir hidroelektrinią 

tinklo sukūrimu. 

Gamybos ugdymą glaudžiai siejo su vidaus 
ir užsien io preky bos plėtra, numatė įgyvendinti 
valstybės kontroliuojamtĮ kaintĮ, prekitĮ kokybę 

ir kiekybę, apyvartą spartinanč ią politiką, re
miant ir lietuvitĮ kūrimąsi miestuose , perėmimą 
į savo rankas pramonę, prekybą, finansq sis
temą. 

Tarp pi1111aei litĮ uždavinitĮ laimėjus sukili 
mui planu ota įgyvendinti socialinį teisingumą, 

nes kur jo nėra - ten neįmanomas ir visuo
menini s gyven imas, sėkmingas darbas ir kūty
ba; kiekvienam valstybės žmog ui turi būti 

gara ntu ojam as toks atlyg is už darbą, kad pra
gyvcntlĮ ji s ir j o še ima ; mokcsčitĮ dydis turi 
prikl ausy ti tik nuo pajamq dyd ž io, ir t.t. 
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prisileidžia . Vadinas i, jokio konta k
to su jais nėra. 
Posėdži u i pirmininkavo Ambra

zevič ius. Jis vyko TaupomlJ.jŲ kasų 
patalpose [ ... ]. 

Vokiečitt politiką sumaišė mūsų 
partizanų žyg iai prie š bolševikus. 
Jiems tai buvo staigmena , nor s ir 
labai malon i, kuri supainioj o ją po
li t iką Lietu vos okupacijos atžvil
giu. Mat lielu viai, pradėję sukilimą 
prieš bol ševik us, bu vo ge rokai pa
sistūmėję į priekį ir užėmę ab i sos 
tines - Vi lnių ir Kauną, ir vokieč itĮ 
kariuomenė galėjo žyg iuoti netruk
doma pirmyn . 
Vyriausybės suda rymas j icms 

taip pat buvo naujiena . Visas vals
tybini s aparatas buvo paimtas Vy
riausybės žinion , ir va lstyb in is gy
venima s jau pradėtas tvarkyti. Sis 
faktas vokiečiams, žinoma , negalė
jo būti malonu s, nes jis iš esmės 
griovė jų okupacines užmačias ( ... ]. 

Mes, imdami visą aparatą savo 
žinion, norėjome jį išlai kyti. Būtų 

ištikusi didelė nelaimė, jei mes bū
tume nepajėgę mokėti algų ( ... ]. 
Aplamai imant , buvo no rim a išsi
versli su savais ištekliais ir tokiu 
būdu išvengti vok iško s priklau so
mybės [ ... ]. Mūsų nelaimė buvo ta, 
kad mes negalėjome visuomenei 
mūsų planų ir užimtos linijo s 
išaiškinti. Spaudoje šito ske lbti ne
galėjome, nes tai būtą buvęs pa
vojingas ža idima s ir taip jau ne
aiškioje politinėje siluac ijoj c ( ... ]. 
Bolševiktt okupacija mes galėjome 
at~ikraty,;i tik per vokiečių okupa
CIJą ( ... ]. 

Ir toliau įrodo, kad sužl ugo tos 
viltys, įsitikinus, kad ir vokiečiai ne 
mažiau priešiški neprikla usomai Lie
tuvai kaip ir bo lševika i; naciai vyk
dė Lietuvos tautinės mažumos -
žydtĮ visiško sunaik inimo politiką, 
perėmė į savo rankas visą jų turtą, 
bankuose indėlius, vertyb inius po
pierius, brange nybes. Ir toliau: .,Pas
kuti niu laiku daug žydų atvežama 
į Lietuvą „darbams" iš kitlĮ Europos 
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Ypač daug dėmesio planuota skirti še imoms - tautos ir valstybės 
branduoliui, numatant visaip remti daugiavaikes šeimas ir pan., visapusiškai remti 
tautinį jaunosios kartos ugdymą. ,,Auklėjimas yra pirm as pasiruo š imo etapas 
tapti sąmoningu tautinės bendrnomenės nariu . Jis pirmi ausia įgyjamas šeimoje, 
vėliau mokykloje ir pagaliau pačioje visuomenėje. Ten žmogus galutinai tautiškai 
subręsta ir pasidaro pilnateisiu tautos nariu. 

Svarbiausias tautinio auklėjimo tikslas yra išugdyti taurias asmenybes, kurios 
mokėtų tarpusavyje taip sugyventi, kaip to reikalauja soc ialini o teisingumo 
principai tautinėje bendmomenėje. Tokios asmenybės visuom et mokės visuo
meninius interesus laikyti aukščiau už savo asmeninius reikalus ir bus pasi1yžusios 
kovoti už aukštuosius tautos idealus. Joms, reikalui esant, nebu s baisu už tautos 
idealus aukoti ir savo gyvybę. Taip tauta gali būti suformu ota, jei auklėjimas 
yra paremtas krikščioniškąja dorove. Ji pasiaukojimą laiko aukščiausiu žmogaus 
moraliniu nuopelnu. 

Be tautiškai idėj in io auklėjimo, tautos bendruomenei išlaikytui didelės 

reikšmės turi ir fizinė tautos padėtis . Negana užsibrėžti kilniu s idealu s, jiems 
įvykdyti reikia turėti pakankamai jėgų. Svarbu ne vien dvasini s tvirtumas , reikia 
turėti nemaža fizinio ištvem1ingumo ir atsparnmo. 

Fizinė tautos biiklė vis11 pirma prikla uso nuo tautos mat erialinhc sąlygz(. 

Valstybės pareiga yra nuolat tas sąlygas gerinti. Be to, fizinę tauto s būklę galima 
palaikyti ir ją geri11ti žmogaus fizi niam lavinimuisi [ .. .}. 

Tautos švietimui statomi du pagrindiniai reikala vimai, bi,tent - pada, yti 
visiems prieinamą intelektualinį lavinimąsi ir nuolat skiepy ti plačiuose gy ventoj1( 
sluoksniuose bendrąjį tautos i11teres1c supratimą. [ .. .]. 

Tautos kii1ybinę energiją reikia nuolatos papild y ti nauju hi1y bi11i11 pri eaug
liu. Tam tikslui reikia sudmJ1ti rinkamas sązvgas, ypač jaunu omenei [ .. .}, kiek
vienam j aunuoliui turi b1iti užtikrinta galimybė išsimoks linti , kad ji s galėtz1 savo 
gabumus išvysty ti iki aukščiausio laipsnio. ik i šiol tai buv o pri einama tik 
turting1()1c šeimrc vaikams. To neužtenka. Valstybė turi suras ti lėšų ir b11d1c 
talentams ugdyti ir iš ne111rti11gL()1c bendruomenės sluoksnhc . To reikalauj a 
socialinis teisingumas ir bendras tautos imeresas. Juo tauta turės daugiau 
paruošusi k111ybinių asmenybių, tuo pat i karyba visose gy venim o srity se pasi
dmys i111ensyvesnė ir 11/omet bus pasiekta didesnhc rezultatų. Todėl kū1ybini1( 
pajėg11 paruošimas lllri naudotis ypatinga valstybės parama ir gl oba . Jis turi 
b1iti visuotinis. Kiekvienas asmuo, lmrį prigimtis apdovanojo ypatingais gabu
mais, turi turėti galimybės išsimokslinti ir tuos gabumus tinkamai iš vysty ti. 
Bendrojo tautfs labo vedami, turime ži11rėti, kad nė vienas talentas nepalik/l( 
neišnaudotas. 

1 PLA. F. K. Škirpa. Dėžė l. Tos pačios mintys išspausdintos ir K. Škirpos 
knygoje „Sukilimas ... " P. 76-87 . 
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LAF buvo tos nuomonės, kad išsilaisvinusi kraštą - Lenkijos, Prancūzijos, Vo
Lietuva turi or ientuotis į Europos Vakari.Į šalis kietijos. Ryšium su tuo žmonės 

daug kalba, baiminasi, spėlioja. Lic
ir dėti pastangas, kad tapti.[ vakar ietiškos kui- tuva, kuri neretai buvo minima kaip 
tūros avanpostu prieš rusiškąjį azi atišką komu- antra Palestina, o Vilnius, kaip an-
nizmą bei barbarybes. tra Jeruzalė, šalis, kur j iems buvo 

- • • . . _ . taip gera gyventi iš kur kilo pa-
Kultun n1s gyve nimas tun but1 parem tas 1- · t ·' d · · · -. . . _ . . . . sau 11110 mas o J lĮ va a,, tva1rus 

nuolatm1u valstybes rnpesč1u sudaryll sveikas tr judėjimo atstovai, rabinai ir kitos 
natūralias sąlygas tautos dvasinėms pajėgoms garsenybė_s, šiandi~n paverčiama 

reikštis ir plėtotis. Asmenims kurie pasiž mi Europos_ zy_dą kaptnynu ( ... ). Bet 
. . . ' . Y vok1eč1a1 !arko savo rankose krašto 

proto darbais, menu 1r kita dvasme kūryba, turi vadeles ... "' 
būti teikiama ypatin ga globa ir prireikus ma- Laikinajai vyriausybei sustab-
terialinė parama. džius savo darbą, J. Matulionis 

dirbo generalinio komisaro tarėj u 
Atitinkamais įstatymais garantuojama as- finansą klausimais. Artėjant fron-

mens ir sąžinės laisvė, nustatoma asmens teisė tui pasitraukė į Vokietiją, kur Blom
vieša i reikšti savo nusistatymą, tarpusavyje berge įkūrė l ietuvią tremtinią sto

vyklą ir jai vadovavo. 1947 m. 
bendrauti ir tei sė steigti visuomenines organi- emigravo į Angliją, 0 l 95 1 111 __ į 
zac ijas ir jose dalyvauti. Kanadą, įsitraukė į tenykščią lieru

Dorovės srityje turi būti remiamasi krikš- vią bendruomenią veiklą. uo 1955 
čioniškosios etikos pagrindais. Valstybė ir visuo- iki 1957 m. buvo VLIK'o pinninin-

kas, po to - Pasaulio lietuvią ben
menė tLtri kovoti visomis dispozicijoj e esamo- druomenės valdybos pirmininkas. 
mis priemonėmis prieš nedorns pasireiškimus. Tiek ikiokupaciniais metais Lie

Valstybė teikia Bažnyčiai, kaip tikram tau- tuvoje, tiek tremtyje J. Matulionis 
daug rašė l ietuvią spaudai. Mirė 

1980 m. sausio 24 d. Toronte. tos mora lei stiprinti veiksniui, visokeriopą pa
ramą ir globą. Tač iau į Bažnyč ios vidinius 
reikalus ji neturi kištis. Taip pat Bažnyč ia turi 
vengti kištis į krašto valdymą ir valstybinę 

politiką. 

LAF politinės, ekonominės, socialinės, kul
tltros, švietimo program os apmatai buvo artimi 
ir suprantami visiems Lietuvos žmonėms ir 
žadino viltis, kad išsi.kovotoje nepriklausomoj e 
Lietuvoje bus laisvas, kūrybingas ir laimingas 
gyvenima s. l r dė l to verta rizikuoti ir auko tis, 
stoti į mftšį prie š šimtus kartq stipresnį 

milžiną 

Juoza s MEŠKAUSKAS. Gimė 
1906 m. liepos 2 1 d. Utenos apskri
ties Anykščią valsčiaus Vaješių kai
me. Baig<;s Ukmergės gimnaziją, stu
dijavo VDU mediciną, kurią baig~s 
ėmė dirbti VDU Medicinos fakulte
to vidaus ligą klinikose asistentu, 
skaityti paskaitas studentams, išrink
tas docentu, o nuo 1944 m. profe
soriumi. 193 7 m. apgynė daktaro 
disertaciją. 1938 m. gilino žinias Vie
noje ir Berlyne. Vokiečitt okupacijos 
melais vadovavo Vidaus ligą klini
koms, buvo išrink1as ir Medicinos 
fakulteto dekanu. 

1 Matulionis J . Neramios dienos. 
1975. Toronto. P. 14, 15, 16. 
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3. BIRŽELIO SUKILIMAS 

Vilniaus LAF štabo išlikusių narių siūlymu karo išvakarėse Kauno štabas 
pripažintas Vyriausiuoju LAF štabu. Jis slapta įsikūrė scnclitĮ prieglaudoje . lš 
jos LAF Kauno štabas turėjo vadovauti sukilimui . Visi jo nariai žinojo, kad 
ryt poryt prasidės karas. Sukilimo pradžią reikėjo paskelbti nei per vėlai, nei 
per anksti, kad raudoniesiems okupantams nebūttĮ sudarytos sąlygos stmaikinti 
menkai ginkluotų sukilėlių. Bet ir per vėlai pradėtas sukilimas būtų buvęs 

beprasmis. 
Birželio 19 d. štabe įvyko pasitarimas su sukilėlių organizacijų vadovybių 

atstovais. Dalyvavo iš Panevėžio (J. Juška), Šiaulių (A.Prezeneckas), Vilniaus 
(Vameckas), Telšių (J. Noreika), Utenos (A.Žemaitis), Ukmergės (Žilys) ir kiti. 
Sutarta, kad visos Lietuvos sukilimui signalas bus duotas per Kaun o ir LAF'o 
radijo stotis. Tam L. Prapuolenio Kauno radiofone užsakytos trys plokštelės 
su dainų įrašais: ,,Saulelė raudona, vakaras netoli ... ", ,,Siuntė mane motinėlė ... ", 
,,Karvelėli, mėlynasai ... ". Tų dainų sutarta eile transliacija turėjo reikšti karo, 
taip pat ir sukilimo pradžią. Ir štai galiausiai jis, karas! P. Naručio prisiminimu, 
štabas apie jo pradžią sužinojo birželio 22 d. apie 3 val. 1yto, kada atsitiktinai 
per Karaliaučiaus radijo stotį išgirdo: ,,Achtung! Achtung! Sondem1eldung! .. " 
Paskui perskaitytas Hitlerio įsakymas vokiečių kariuomenei žyg iuoti užimti 
bolševikinę Rusiją. Vienas sukilin10 organizatorių ir dalyvių K. Ambrozaitis šios 
knygos autoriui pasakojo: 

Birželio 22 d. 3 val. 30 min. i namus man paskambino L. Prapuolenis ir 
pasakė: .. Sukilimą pradedam' .. Jiisz(grupei tuoj už imti Pirmąją mili c ijos nuovadą. 
lyta utui Stoniui atvykti i štabo b1isti11ę." 

Mano bii1yje iš pradžilt buvome aštuoni žmonės. Susiradę valtį persikėlėme 
per Nerį ir m1slaibėjome i pirmąją policijos nuovadą, buvusią Senamiestyje, 
Daukšos gatvėje. Bet nuovadoje radome atėjusį Aleksandrą Be11di11ską, kuris 
pasakė, kad milicininkai jau išlakstė. .. Po to draug e su Rudoku patikrinę 
aptikome, kur užminuotas Centrinis paštas . V Stonis išminavo. Api e 9 val. ,yto 
su bariu vykome į štabą. Pro namų langus ėmė pasirody ti Lietuvos trispalvės 
vėliavos, daugelis jz( buvo suglamžytos, ištrauktos iš slėptuvių. Per radiją 
girdėjosi pažįstami balsai, skelbę apie sukilimą, artėjančią laisvę. 

Užėmus Pinnąją milicijos nuovadą Daukšos gatvėje, sukilėlių būrys didėjo, daugiausia 
stud~ntai, . šauliai. Mzl.SZ( uždavinys . buvo palaikyti tvarką Senamiestyje. T niko ginklz(. 
Stovedam1 nuovados tarpdwy;e su vienu studemu, pamatėme praeinantį rust( karininką Sll 

automatu. Palaukę, kol susilygins su mumis, staiga įsllimėmejipro atviras duris i koridoril(. 
Karys nesipriešino, ir taip palyginti lengvai įsigijome ginklą. Kareiviui pasakėme, 
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kad vyks ta sukilimas, ir 11ždarėme jį pirmos ios 
n11ovados ant ro aukš to kamba,yje . Bet naktį jis 
pabėgo ... Tfkiu pat b1id11 tą dieną įsigijome dar 
ir .i:a ll/1/ Vl( . 

Beje, panašiu būdu apsiginklavo ir kiti 
suk ilėliai . Padėti s pagerėjo, kai kovotojams pa
vyko užimti keletą sovictiniq ginklq sandėlią Tai 
Parodos aikštėje buv"s paviljonas, kuriame rasta 
apie 2500 automatiniq šautuvlĮ, daug pistoletq, 
granattĮ, kulko svaidžiq; Panemunėje užimtame 
ginkllĮ sandėlyje rasta apie 3000 šautuvq ir 
keletas kulkosvaidžiq. Šančiuosc iš besitraukian
čiq raudonanniečiq susprogdinto sandėlio suki
lėliams pasisekė dar išnešti keletą tūkstančių 
šautuvų, kulkosvaidžiLĮ, šoviniq. Ltn. J. Džen
kaičio vadovaujami kovotojai iš susprogdintų 
„Botanikos" ginklą sandėlią Aleksote taip pat 
paėmė šautuvtl, automatų, granallĮ ir t.t. Įsigyti 

ginklai buvo kuo skubiausiai išdalijami sukilėlilĮ 

daliniams, išvež iojami Medicinos fakulteto sllt
dent1Į greitosios pagalbos mašinomis. 

Nuo pat sukilimo pradžios iš vistĮ pusit[ 
girdėjosi šūvi ai , tad ne visai buvo aišku, kur 
šaudo sav i ir kur priešai. Sukilėlių jėgos kas 
valandą didėjo, gerėjo ir ją aprūpinimas ginklais. 

K. Škiipa savo veikale „Sukilimas ... " pateik.ia 
gan i šsamią sukilimo chronologiją (rašyta 
N. Narnčio ir l 971 m. išspausdinta ,,AidtĮ" žurnalo 
Nr. 6. - aut.) . Kai kurios ištraukos iš jos: 
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Sovietams okupavu s Lietuvą, 
rėmė pogrindines lietuvių organi
zacijas, buvo LAF nariu, vienu i~ 
Laikinosios vyriausybės sufor 
muotoju. 
ArtėJant antrajai SSSR okupa

cijai, pasitraukė į Vokietiją. Dirbo 
Kempfcnhauseno, Ausburgo li
goninėse vidaus ligtĮ skyriaus ve
dėju, kartu dalyvavo lietuvią veik
loj e, buvo išrinktas l ietuvi 1Į Atei 
tininką federacijos tarybos pirmi
ninku. 1949 m. persikėlė į JAV, į 
Čikagą, vertėsi privačia prakt ika, 
buvo ne kartą renkamas lietuvių 
gydytojtĮ susivien ijimlĮ pirminin 
ku, daug rašė ir rašo lietuviškajai 
spaudai , paskelbė nemaža i ir 
mokslo darbq. 1987 m. išleido 
stambią knygą „Liet uvos medici
nos istorija". 

Juozas MILVYDAS . Gimė 
1914 m., Žemaičiuose. Baigc;s 
Telšių gimnaziją, 1932- 1937 m. 
studijavo VDU Technikos fakul
tete, čia apgynė statybos inžinie
riaus diplomą. Baigc;s liko dcstyti 
universitete. 1940 m. suteiktas do
cento vardas. 

uo gimnazijos la iktĮ daug rašė 
spaudai . 

Sovietinės okupacijos metais 
dalyvavo pogrindinėje ant isovi e
tinėje veikloje, buvo tarp akty
viausitĮjlĮ LAF narių. 

Tikroji sukil imo daw yra b i r ž e l i o 22 d. 
l O v a l. r y t ą, kada LAF štabas sz, TDA dali nirt 
vadais s11siri11kęs priėmė vieningą nutarimą: 

s II k i l t i. Po šito posėdžio ap ie 12 val. pagal 
par11oštą plw1ą visi suki limo vadai atskambino 
telefonu, kad yra savo vietose ir laukia įsakymo. 

Pirmosios TDA dalin izt paruo .fcies vietos Kaune 
buvo š ios : radij o dalinys įrengė trumpi( bangi[ 
radijo sto ti Alek so te; pašto ir telegrafo dalinys 
įsitvirtino pa što centrinėje iseities pozicij oj e; 
TDA gre itosios pagalbos mašinos buvo par engties 
stov yje; policijos dalinys pasiruošė Sena -

Prasidėjus suk ilimui, iš pradžių 
buvo tarp Kauno radijo sto ties 
gynėjLĮ, po to birželio 25 el. nu
skubėjo į Noreikiškes padėt i 
lietuviams, kovojantiems prieš 
raudonarmiečius. buvo sunkiai 
sužeistas ir mirė. J. Milvydas bu
vo palaidota ~ KarmelittĮ kapinė
se, priešais S. Dariaus ir S. Girėno 
mauzolicjLĮ. Po kcl ilĮ clicntĮ šalia 
buvo palaido tas ir kitas drąsus 
sukilėlis - jllnĮ leitenantas V. La-
pas. 

Vladas NAGIUS-NAGEVIČlUS. 
Gimė 188 l m. bir.folio 17 d. 
Kretingo j e. Mokės i Pal angos 1 Aut. asm. arc hyvas. 
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miesčio ir 3-čiosios 11uovados perėmimui; gi11kh1 dalinJ'.S pasi~·uo,~ė VilijampolėJe, 
/rnr pagal sutarrą ,yš i11i11/,.11 pranešimą buvo tikėtas, lektuva1 s g111klų 11umetinio; 
TDA geležinkelil( dali11ys užsimaskavo Ša11či11ose. Sp eci aliis 1yš i11i11kai buvo 
išsil1sti sekti prezide11tiirai, NKVD riimams ir kalėjimui / .. .). 

5 val. p.p. Juozas Rudokas atraportuoja : Paštą užėmėme be auk, .(. Belaisvius 
izoliavome rŪ:iJje. Išjungdami kari11ę ce11trinę, rusi.škai pra11ešėme vis iems sovie t,1 
kari11ome11ės pu11ktams, kad „ vokiečių desa11tas užėmė Kauną" (pagąsdinimui), 
ir visą ji( 1yš i suk017Jėme. Jšj1111gėme visus telefo11us pa ga l sąrašą: vis11 kom1111ist,1, 
žyd11 arba įtarri1111. Paštas ir telegrafas pilnoj e 11111s11 kontrolėje - g alit e skambi 11ti 
telefonais dabar be šifro! [ ... }. 

6 val. pre=ide11111ros sargybinis pra11ešė, kad Pal eckis skubiai įsėdo į maši11ą 
ir pabėgo. Atskubėję iš TDA dali11i1( vyrai okupavo prezidenti1rą be jokio 
pasiprieši11imo, nes Paleckio jau 11eb11vo [. .. }. 

7 val. LAF štabas po trumpo pasitarimo 11llfarė p erimti Kau110 radiofo11ą bei 
stotį. D1: Ad. Damušis, pik. J. Vėbra ir Leo11as Prapuole11is sėdo pri e galuti11io 
atsišaukimo teksto pare11gimo. 

Apie 9 val. su 1yši11i11kų pagalba pačiame radiofo11e ir TDA dalinių išorinių 
jėga radiofo11as ir stotis u=imama be auk11. Nepatikimieji areštuojami ir atvežami 
i štabą 11elaisvė11. Užimtasis radiofonas buvo tik truputį apgadi11tas. 

Birželio 23 die11os aušrai ža111oja11t, apie 4- 5 val. galuti11ai LAF štabas 
priima tekstą atsišaukimui į taurą ir Laiki11osios Vyriausybės paskelbimui [ .. .]. 

Vilijampolės TDA dali11ys pra11eša, kad visą naktį buvo užėmę aikštę ir davė 
že11kl11s vokieči11 lėkruvams, bet 11ė vienas jt( 11ereagavo ir jokių gi11klų nenumetė, 
11ors ir keletas praskrido pro Ią vietą. Įsakoma daliniui palikti tą aikštę: daliai 
vyn( atvykti į šrabą (gi111i radijo storij, kiliems - pri sijungti prie Senamiesčio TDA 
dalinio ir su j ais gi11ti Vilijampolės rilrą p er Nerį, nes iš čia tikėjomės ateisia11t 
pirmuosius vokieči11 dali11ius [ .. .]. 

7 val. ,yrą suri11k1os ži11ios rodė komuniSh{ paniką, bėgimą iš Kauno ir sąmyšį 
111s11 da/i11iuose. LAF štabas m11arė 9 val. pradėti transliacijas. Visiems ryši11i11-
kams ir TDA dali11iams relefo1111 duoras įsa/..J,mas klausyti radijo stoties. Ka11110 
mieste iJu11giami visi vie.fi garsiakalbiai. 

TDA spa udos ir propagandos daliniui įsakyra užimti spaustuvę ir pasiruošti 
laikraščio spausdi11imui ir arsišaukimams. 

8 val. Leonas Prapuolenis, įgaliotas atstovauti sukilusiai lietuvių rautai, iš 
LAF šrabo išvyksta į radiofoną. Trl)t( gi11kluotų TDA vyrų lyd imas, jis radiofoną 
saug iai pasi ekia. 

9 val. prabyla Kau110 radijo storis. LAF !itabo vyrai stovėdami išklaus o 
Lietuvos lzimno ir LAF įgaliori11io pra11e.ifi1110. Aša roms nuplo vus nemi ego tos 
nakties akis, pradeda me masinį sukilimą. TDA daliniams įsakoma užsidėti 
raiščius, dalimi j uos visiems patikimi ems vy rams, sudary ti daliniu s ir kurt is 
viešose b1istinėse. Pik. J. Bobelis paskiriamas pirmuoju Kauno komendantu f „.J. 

TDA spaud os ir propagandos dalinys, užėmęs spaustuvę, reng ia „ Į Laisvę" 
pirmcy"į numerį [. .. }. 

BIRŽELIO SUKILJMAS 

Api e 2 val. p.p. LAF š tabe ga uta žinia apie 
pirmąją auką - stud . techniką Antaną Živatkaus
ką. Jis buvo iš š tabo sit1stas kaip 1yšini11kas i 
Senamiesčio TDA dalinį. Jį beskubantį peršovė iš 
pasahc rusi( kareivis. A. Živarka uskas buvo a1ei-
1inink1( g ran dies korpo ran tas. Tuoj po to buvo 
ga uta žinia iš Senamiesčio TDA dalinio, kuris 
gynė Vilijampo/ės tiltą, kad tiltas paimtas i vi
si.i:ką TDA kontrolę. Tiltą gynę raudrmarmiečiai 

pabėgo: kai kurie buvo nušauti , kai kurie paimti 
į nelaisvę. B et tiltą begi nan t, žuvo buvęs policijos 
tarnautoja s Juo zas Sa vulionis. J is užbėgęs nukir
po tilto užminavimo vielas ir išsaugojo tiltą nuo 
susprogdi nimo . 

Iš Šančių TDA dal inio ga uta žinia apie 
žuvusi /tn . Antaną Mork11ną, stud. techniką (raip 
pat grandi es korporantą). Jis vadovavo bariui, 
kuris neleido rusi1 armijai p ersikelri per Nemuną. 
Rusi( armija , p ris iartinusi prie Nemun o ties Pa
nemune, pradėjo statyti pontoninį tiltą persikė

limui per Nemuną. LAF šta bas davė įsa/..ymą 

sulaiky ti šį rus11 persikėlimą, nes įsileidus i 
Kauną biilt( turėta daug nuostol iz{. Šančil( TDA 
dalinys pradėjo apša udy ti pont oninio tilto staty 
mą, neleisda mas dirbti. Įsijungė rus11 artilerija, 
apšaudydama sukilėlius. Pagal bon buvo pasiųsti 
sustiprin imai su naujai s kulkosvaidžiais iš Žalia
kalnio sandėlio. Nfaty dami sriprt( gynimą, rusai 
paliko pradėtą statyti ponroną ir pasuko kita 
k1ypti111i. Po /eit . J. Mork1.1no žu vimo dar buvo 
pranešta žuvus dešimti es ki111 sukilėli1 (. [. . .]. Per 
susišaudymus, valant Alekso/o pa/..7-antes, žuvo 
inž. doc. J. Milv y das . [ .. .]. 

Nakti s iš birž elio 23 į 24 buvo LAF triumfo 
naktis . Žaliaka lnis, Šančia i, Vilijampo/ė ir aero
dromas bu vo visi !ikoj e suki/ėliic kontrolėje. Ka u
no cenrre plevėsavo lietuvi~·kos trispalvės, per 
garsiakalbi us buvo perduodamos Kaun o radio
fo no transliacijos . Spausruvėje spa usdina mas „ Į 
Laisvę" pirmasis numeris [ .. .]. 

Birže lio 24 d. ,yws jau i.i:/aisvinrame Kaune 
buvo papu oš tas 111? tik rrispalvėmis vėliavomis, 
bet ir pirmu oj u „ Į Laisvę " num eriu. Šaukia mas 
pirma s is Laikin osios vyriausybės posėdis. LAF 
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prog imnazijoje, bet iš jos pašalin
tas už atsisakymą da lyvauti stačia
tikių pama ldose. Gimnaziją baigė 
Rygoje , kur priklausė slaptam lie
tuvių moksleivią būreliui . Baigęs 
gimnaziją įstojo į Karo medic inos 
akademiją Pctrapilyjc , buvo ne kar
tą areštuotas už dalyvavimą revo
liuciniuose įvykiuose Vilniuje , čia 
vykusiame Didžiajame l ietuvių sei
me. Akademiją baigė 1910 m. ir 
tarnavo Rusijos Baltijos laivyno 
įvairiuose karo laivuose . l 9 l 7 m. 
perke ltas į Juodos ios jūros laivy
ną. Bet Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, 19 l 8 m . vasarą grįžo 
į Vilnių, stojo sava noriu į orga ni
zuojamą Lietuvos kariuomenę ir 
buvo pinnuoju kar o gydytoju . 
1919 m. vasarą paskirtas Lietu vos 
kariuomenės lauko sani tarijos ins
pektori umi, kiek vėliau - Karo sa
nitarijos viršininku. 1920 m. su
teiktas generolo laipsn is ir toliau 
vadovavo Lietuvos kariuomenės 
sveikatos tarny boms iki okupa ci
jos pradžios , taip pat ne kartą 
atstovavo Lietuvo s karo medi
kams pasaulin iuose kong resu ose 
Madride, Briuse lyje ir kitur. 

V. Nagius-Nagevič ius nuo 
1920 m. pradėjo organizuoti Karo 
muziejq ir ėmė ja m vadovauti . 

Buvo baigęs ir Archeol ogijos 
institutą Petrap ilyje ( l 904 m.), tad 
kiekvieną laisvą dieną panau do
davo ir archeo login iams kasinėji
mams. Daugiausia ištyrinėjo kap i
nyną Žcmaičią krašte. Tų tyrimą 
duomenys paske lbti archeologų 

mokslo darbu ose , yra skaitęs pra
nešimus įvairiuose areheologll 
kongr esuos e. 

Gene rolo iniciatyv a įkurta Kau
ne ir karin ink1t Ramovė. 1923 m. 
įsteigta Lietuvos j ūrininką sąjun

ga, buvo ir jos pirm ininku, daug 
padėjo pastangų. kad sukūrus lie
tuviškąjį laivyną. labai rūpinosi 

lie tuviškąja išeivija. 1938 m. ap-
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šrabas pasiruošia vokiečii{ kariuomenės iški/111ingam sutikimui. Pirmoji ž inia api 
vokiečius gaura i.š Vilija111polės TDA dalinio : ~rane!fė, kad a1plm~kė vokieči~ 
laivas. [sakyra 111oja11 susirišti SI/ laivu ir a1vezt1 J I( a/s/O_vą l rad1ofoną. TDĄ 
dalinio apsaugoje iš Vilijampolės a/vežamas pir111as1s vok 1ec n( le11ena111as Flohret 
i radiofoną. Jį pris tato LAF įgaliotinis L. Prapuole nis. Leitenanto pir 111ieji žodžiai · 
per mikrofoną buvo: .,Jch habe Stad1 Kaunas bese t=I" (aš užėmiau Kaun(V. 
Reguliarus vokiečii{ kariuomenės dalinys pasirodė Kaun e birž e lio 25 d. Pirmasis 
vokiečii{ kariuomenės įsa/.ymas buvo: negalite ruoš ti jokio iški lming o vokieči,1 
kariuomenės priėmimo, jokil{ plaka11i niekas nega li pasirodyti garvėse, kai 
pirmieji kariuomenės daliniai ::ygiuos [ .. .). 

LAF šrabas persigrupavo naujam darbui : s uda, y ti atramą Laikin pj ai vyriau. 
sybei ir atlaiAyli l'Okiečil{ spaudimus ir ol,,11pacines užmačias. [ .. .}. 

Sukilimui Kaune vadovavo LAF štabas. Jo įgaliotinis L. Prapuolenis su kitais 
štabo nariais buvo įsikūr~s Žaliakalnyje, AukštaičiLĮ gatvėje esančioje senelių 
prieglaudoje, o kita štabo dalis su pik. J. Vėbra, doc. A. Damušiu - VDU 
Technologijos fakultete veikusitĮ Karo tyrimLĮ labora torijos rūmq patalpose. 
Senamiesčio sukilėlių štabas įsikūrė T. Daug irdo gatvėje buvu sios milicijos 
nuovados patalpose. 

Nuo birželio 24 d. didžioji štabo dalis įsikūrė buvusiuose Lietuvos šaulių 

sąjungos rūmuose Laisvės alėjoje. 

Sukilėlių būrius Kaw1e daugiausia sudarė studentai , gimnazistai, tarnautojai, 
mažesnę jų dalį - darbininkai. Bet apskritai vyravo dvidešimtmečiai jaunuoliai. 
Prisimenant sukilimo 25-metį l 966 m. ,,Drauge" tikriausiai D. Bičiulio slapy
vardžiu pasirašytame straipsnyje skaitome: 

Kan1 ir revoli11cij11 sū/a11y pats esu išaugęs, rad 111ačiau daug narsos ir 
entuzia=mo bei pasiaukojimo, tačiau 1110111e1inio 1111'is11 jau nimo garbei reikia 
pripa::illli, kad jiems galė111 pri~vgti lik per vėlesnius sukilimus pasireiškę lenkai 
Varšuvoje 1944 m. ir vengrai 1956 m.1 

Savo iniciatyva įmonių ir įstaigų darbuotojai sudaryd avo kovos ir apsaugos 
būrius, esant galimybėms pasikviesdami vadovauti buvusius Lietuvos kariuome
nės karininkus ir šaulius. Taip ką tik iš sovietinio kalėj imo ištrūkęs kapitonas 
N. Gasėnas ėmėsi vadovauti geležinkelio stotį gynusiai partizanq gr upei, kpt. 
P. Dirlcis - Šaulių sąjungos namuose įsikūrusiai kovotojq grupe i. Dide sniems ar 
mažesniems sukilėlią būriams vadovavo majoras J. Garolis, pulkinink as J. Vėbra, 
kapitonas V Žukas, pu lkininkas M. Naujokas, ką tik iš Vokietijos sugrįžęs, bet 
greitai žuvęs leitenantas J. Dženkaitis, buvęs karo laivo „Prezidentas Smetona " 
karininka s V Lapas, puskarininkis D. Skriniu s ir daug elis kitą Nemažu s 
sugebėjimus vadovauti kovos būriams parodė jaunimas , ypač studentai. Tarp 
tokitt ypač dažnai minima s VOU Technikos fakulteto student as A. Morkūnas 

' Škirpa K. Sukilimas ... P. 3 l 5-325. 
2 Draugas. l 966. Nr. l 52. 
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šančiLĮ gelcžinkel ininkLĮ sukilėliLĮ vadas, Veleri- lankė Afrikoje gyvenančius lictu
narijos akademijos studenta s K. Ambrnza itis, vius ir savo įspūdžius paskelbė 

.,Pasaulio lietuvyje••. 
Senamiesčio sukilė liLĮ vadas ir daugelis kitų. Sovietams okupavus Lietuvą, vi-

Lietuviai sukilėliai gynė tiltus ir kitus svar- saip rėmė lictuvitt pogrindžio judė
bius objektus, kad besi traukiantieji raudonieji jimą, buvo tarp aktyviausitĮj ų LAF 

narių, LAF Kauno štabo patarėju. 
neišsprogdint LĮ, stengdamies i užkirsti kelią nau- Rūpinosi ir antinacinio pogrindžio 
jom s jtĮ voroms patekti į miestą, o jame veikla. Anėjant frontui pasi traukė 
esančiuosius - išstum ti už mies to ribą. į Austrij,b o 1949 m. emigravo į 

JAV. Apsigyveno netoli Klivlendo. 
Nemaža susidūrimą su besitraukiančiais rau- Čia ir mirė 1954 111. ru9.sėjo 15 d. 

Pilypas NARUT IS (ZUKAUS
do11ar111iečiais buvo miesto cenlre, ypač aplink KAS). Gimė 1920 m. gegužės 26 d. 
Maironio galvę, nes j a raudonieji /raukė 11110 1938 m. baigęs Panevėžio gimna
Alekso/0 1i/10. Susišaudym11 buvo Done/aičio, Dau- ziją įstojo į VDU Technikos fakul
ka1110, Mickevičiaus ir ki tose šios miesto dalies tetą studijuoti elektrotechnikos, 
galvėse, kur partizanai sulaikydavo pra važiuo- buvo studentų a teitininkų pirmi-

ninkas ( 1940- 194 1 m.); nuo pir
ja11čias soviellĮ karines maš inas ir nugi11kluodavo mtĮjų okupacijos dienų įsi traukė į 
kareivius. Reikia pastebėti, jog daugeliu atvej11 antisovietinio, vė liau ir antinaci
išvargę raudoni ej i ja u net ir nebesipriešino. Ne nio pogrindžio vei klą. Jis - vie
vienas pats sil'ilė šautuvus ir kitus ginklus už nas pagrindinių LAF organizato
d11011os gabalą ar bu1elį se lterio. Kovos vyko ir rių ir štabo Kaune narys - LAF 

įgaliotinio (L. Prapuolenio) pa
užimant be i banda111 išlaiky ti įvairias valdiškas vaduotojas, LAF štabo orga-
įslaigas. Pavyzdžiui, birželio 23 d. popietę ra11- nizacinio skyriaus viršininkas. 
donieji bandė atsiimti radij o stotį, teko ją ginti. Apie savo ir bcndražygitt ikio
Buvo susidarę nema ža raudom/ji{ /izdti iš kurilĮ kupacines nuotaikas P. Narutis 

rašo savo knygoje „Tautos suki
le11 susitelkę komjaunuoliai ir kili vietiniai sov ie- limas 1941 m.": .,Manoji karta, 
111 rėmėjai šaudė į parliza nus. Gana daug tokil1 vienpartinės sistemos auginta ir 
lizdi( buv o Laisvės alėjoje. Įvykii1 liudinink o :'.o- brandinta, [ ... ], mūsų sąmonė bu
džiais, kol partizanas pereina Laisvės a lėją, šūviai vo palikta mūstt pačių vaizduotei 
pasipila iš keliolikos namą. Į št'ivius neišvengiamai [ ... ]. Mūsų pasąmonėje Lietuva -

neutrali Lietuva - buvo saugiau-
111rėjo biili a/sakoma š1'iviais. Pana šiz1 ra11doml)11 sias kraštas pasaulyje ir malo-
/izd1t buvo nemaža ir hlur - Teisingumo minis- niausias, išskyrus persitvarkymą 
terijos n'imuose, 'tyd 11 banko namu ose. Ožeškie- viduje, o tai jau mūStĮ pačių rei-
11ės gatvėje buvusioje sin agogoje, Da11ka1110 gal- kalas - _truputį stoka demokrat!· 

· · • b · k' · 1 · JOS. Tok10n11s nuota1kom1s aš bai-ves viename garaze e, 1tose vietose. ze nega- . . .. 
1938 

• 
. . _ . . . . . . . . g1au g11nnaz1Ją m. ,r, manau, 

le10 but, pa!tkfl 1r buvo !tkv1d11otz. Kauno pai · dauguma manosios kartos gyve-
tizanai stengėsi apsau goli ir Nemuno tilllls. Alek- 110 panašiomis nuotaikomis ( ... ). 
soto 1i/1ą. /ra ukia nt pe r jį ra11donar111iečia111s, Iš studentijos poziciją žvcl
apšaudė ir Alekso/e veikusiej i sukilėliai, ir 0111-giant, 193_9 metais atrodė, ka_d per 

· •. • .. Ik · 1· · dau0 grc1ta1 skubama tartis su 
ro1e Nemuno pu se;e bu vusieji - su k11 ·osvm( z111 M "'k N' •·k b k 1 · 1 
• • • • • 1 as ·va. 1 eais u uvo, ·oc e su 
/Sl/vtrti11ę Bazilikos bokš1e. l111en:,yv w11s10s kau- Vilniaus gavimu susiju sios 
tynės Ka uno cenlr e vyko naktį iš birželio 23- bolševiką kariuomenės bazės. Vil
iosios į 24-cų·ą. kai partiza nai jau buvo spėję niaus ga~imo_džiaug_smas _aiškiai 
geriau sus iorgani zuot i bei apsiginkluoti ir buvo nukrc1pe v 1 slĮ dcmcs1 nuo 
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pasilyžę išstumti iš miesto dar gana gausius raudom{}ų dali niu s. Susirėmimai vyko 

ištisą 11aktį. 
Aleksore didžiausias susirėmimas įvyko prie tilto, kai lietuvių par tizanai 

ste11gėsi at11111.fo 11110 tilto soviell( dalinius ir pa šali nt i j i{ padėtas min as. Šioms 
kaury11ėms vadovavo majoras J. Garolis ir ltn . .J. Dže 11kaitis . lt11. J. Dženkaitis 
su gal dešimčia kovoroj11, g i11klz1ot1( kulkosvaidžiu, užėmė poziciją tarp Aleksoto 
keltuvo ir Technikos fak ulteto nimų. Majora s .J. Garolis įsitvirtino su kitais 
kovotojais šlaite 11etoli buvusio Vailokaičio sodo. Apie 3 val. po pietil)ie pradėjo 
tilto gynimą. l-.11ris vyko gana sėkmingai - raudonų/l{ verži m asis p er tiltą į miestą 

buvo sustabdytas ir jie net buvo pradėję trauktis . Tačiau /111. Dženkaičio užimta 
pozicija buvo perdaug atvira, ir raudo111(į,( žvalga i, atrodo , susekė, kad juos puola 
rik 11edidelis civilil( b111J1s. Tad jie tanketėmis puolė ltn . Dženkaičio btirį iš 
užpakalio. Keletas lietuvi!{ partizam( buvo nukau ti, o pats vada s su nkiai suže istas. 
Jį sužeisią rado B. Kreivie11ė, 11ešusi par tizanams šovi n ius. Skubiai perri štas 
sužeistasis kovos draugi( buvo nuneštas į netolimą namą, o 1ytojaus dieną valtimi 
perkeltas per Nemu11ą į Senamiesčio ligoninę. Išgelbėti jo gyvybės nepavyko, kaip 
nepavyko apsaugoti ir Aleksoro tilto. Pajutę sukilėlit{ bandymą pasiekti tiltą ir 
sut111kdyri jo susprogdi11i111ą, sovietai skubiai Ale kwto tiltą s usprogdino, nors tuo 
meru rilras buvo u::.rvenktas jz{ paČil( besitraukiančios kariuomenės. ltn. Dženkaitį, 

buvusį viename iš netoliese esančiz( 1101111( ir girdėjusį, kaip tiltai buv o s uspr og
dinri, rai su11kiai prislėgė[ ... ]. 

Ypač daug miišių įvyko Šančiuose, nes ten buvo didelė dalis Kauno pramo 
nės - ,,Metalo " ir Tilmanso metalo fab rikai, ,, Drobės" ir „K aun o audin iz( ' 
tekstilės fabrikai , geležinkelių ir kariuomenės dirbruvės, ,, Ti lkos" ir „ Ringuvo s" 

fab rikai ir kt. Buvo čia ir kareivinės su ginkh{ sandėliais bei kitais kariniais 
įrengimais. Sovietai, pajutę, jog dėl vokiečių spaudimo ir lietuvii{ sukilėliz( 

puo!im1{ teks trauktis, buvo užsimoję viską, ką tik spės, sunaikinti. Tačiau lietuviai 
buvo tokią galimybę numatę ir 11110 pat pradžių ėmėsi priemoniz{ krašto turtą 
apginti. Jilmanso ir „Metalo" fabr ikuose, ,,Drobėje", ,,Kauno audiniuo se", 
geležinkeli!( dirbtuvėse ir visose kitose didesnėse Šančii{ įmonėse iš pači1{ 
darbinin/..1{ ir tarnautojų buvo susidarę stip riis parti zam{ būriai ir Jie atkakliai 
gynė savo darbovietes, kurias puolė raudonarmiečiai arba vietos komunist a i. Ne 
vienam hĮ partizam{ teko ir savo gyvybę paaukoti. Taip Pramonės skersgatv yje 
susirėmime su biiriu raudonarmiečių buvo nukautas parti zanas Pilipavičius. 

Apšaudydamas rus11 artilerijos pabūklą, kuriuo raudonie j i ruošėsi s ugriauti 
,.Metalo" fabriką, buvo sunkiai sužeistas ir ligoninėj mirė p artizana s J Skipit is. 
Tačiau didžiaus ios kautynės Šančiuose tarp raudonu.Ji{ ir fietuvii{ sukilėlii{ įvyko 
'.uome:·. kad ~ovieti1 da/i:1iai Nap~leono kalno rajo ne bandė persikelti per Nemuną 
l _ša11c1us. Šios kautynes praszdejo pirmadienio popietę ir tn, ko iki pat trečia
d1e1110 ankstyvo ,y to. Esamomis žiniomis, ten buvo susitelkę ir ieškojo vietos 
pers1kelt1 per_Nemw~ą. llys ~aud onosios armijos divizijos. Tuo tarpu jiem kelią 
pasto!_o . lik 1s _darb1111nkt{ 1r moks_leivių susidariusi lietuvių sukilėlit{ grupė, 
pradz,o;e neture;us1 net kulkosvatdzių ir vadovauu·a,na "t· · · ·1 · ]ik . . .. ·- ,, . ,yz 111ges111ų ClVl /l.{, 
veliau p e gavo 1s „Metalo fab riko keletą kulkosva,·dz-1·ų b · · 'd "' { J e, nun osvai z11{ .. . • 

BIRŽ ELJO SUK.ILIMAS 

Raud oniej i motorinėmis ir kitokiomis valtim is 
buvo bemaž pasiekę antrąjį Nemun o krantą ir net 
bandė lietu vi l{ pozi cijas apmėtyti rankinėmis gra
natomis . 7ačiau lietuviam s pa vyko šį puolimą 

atmuš ti ir neleisti raudoniesi ems p ers ikelti per 
Nemuną. Deja, už šį laimėjimą reikėjo sumokėti 
krauju ir gyvybėmis - ko vose buvo nukauta p er 
šimtą sukilėliL1, tarp kuril{ buvo ir geležinkeliečil{ 
pa rtizanz{ daliniui vadovavęs s tudentas ats. ltn. 
A. Norkūnas. 

Vilijampolėje keletas sukilėlh{ sus idiirim11 su 
raudonaisiais įvyko užimant gink it{ sandėlius bei 
kitus karinius objektus, atremiant raudonųjų pu o
limus ir kt. Gana arš us susirėmimas, panašus į 

Jau aprašytc{}į Ale kso te, įvyko dėl Kauną su 
Vilijampole j ungu sio P Vileiš io tilto , kurį so vietai 
buvo užminavę ir atitraukdami ruošėsi s usprog 
dinti. lietuviai sukilėliai pas i,y žo raudonuosius 
nuo tilto nu stumti ir mina s pašalinti . Čia ypa tin
ga drąsa pasižymėjo savanori s k11rėjas ir Vyčio 
K1:vžiaus kavalieri us, nepriklausomybės laikais 
buvęs poli cijos nuovados viršininkas J. Sa vulio
nis. Nekreipda ma s dėmesio į raudo111(}t{ kulkos 
vaidžh{ ugnį, jis užbėgo ant tilt o ir nukirpo mim( 
laidus, tačiau buvo pakirstas priešo kulkų. Iš 
ga usiai ir aktyviai sukilime dalyv avusiz( Veter i
narijos akademijos stu denti( kovo se žu vo pirmo 
kurso studentas Nedzin skas (mirė nuo žaizd1{ 
ligoninėje), buvo s užeis tas stud . Demiki s. 

Marvo s kaim e, esančiame žemiau Aleksoto , 
sukilėliams taip pat teko susiremti su raud onai 
siais. Čia sprogstamoji kulka buvo szmkiai suž ei
dusi (vėliau ligoninėj minisi) partizaną D. Skri
nit1, prieš sovietinę okupaciją buvusį liewvos 
aviacijos puskarininkį. Kitoj e Kauno pusėje esan
čiame Palemone akty viai veikė da11giausia iš 
b11vusiz{ ša11lii{ susidaręs sukilėlill b111ys, kur is 
dėjo pa stangas apsaugoti nuo su naikinimo plyti { 
fabriką bei kita s įmones ir apginti vietos gyven 
tojus. Kovos e buvo s unki ai s11žeistas ir vėliau 

mirė parti zanas S. Čiutelė. [ .. ./ 

1 Gražiūnas A. Liet1 1va dviejų okupacijtĮ replė

se . 1940--1944. V. 1996. P. 59-60 . 
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sovietiniq baz iq įs i kūrimo ir nu o 
sovie tq kariuomenės ~i leidim o į 
patį vidurį Lietuvo s. Zvilg teriu į 
to meto lai kraštėlius : ,,Vilnius mū
sq! .. ", ,,Sostinė atgauta " . Laik 
raščiuose po keletą kartų deda
mos fotografijos - ,,Lietuvos ka
riai žygiuoja Vilniaus gatvėmis! .. " 
O kad sovietų kariuomenė gabe
nam a į Lietuvą, žinučių beveik 
nėra [ ... ]. 

Štai birže lio 15 d. - Sovietų 
invazija . Mums, studenta ms, šitoji 
invazija buvo labai netikėta ir stai 
gi [ .. . ). Merk ys maldau ja , kad bū
tume ramūs, mandagūs, dra ugiški 
Raudon osios armijo s kar iams [ ... ]. 

Birželi o 18 d. laikiau statybos 
egzaminą pas prof. Šimoliūną. Nė 
nežinau , ar jis girdėjo, ar ne , ką 
aš j am pasakojau. Jis žiūrėjo pro 
atvirą langą į Mickevičiaus gatvę 

ir klausėsi, kaip gatvėje šūkalioja 
išleist ieji iš kalėjimų. Visi krimin a
lista i, sėdėję kalėjimuose, pas isa
kė, kad j ie yra komunis tai, ir buv o 
iš kalėjimų išle isti . Nuėjęs nuo 
lango profesorius tarė : ,,Iš to nie 
ko gero nebus, nieko gero ne
bus! .. " ir liepė paduoti man savo 
studijų knygelę ir įrašė - ,,egza 
minas išlaikytas". 

1940 m. ruduo buvo lem tingas 
lietuvių tautos apsisprendimui : rei
kėjo pereiti iš preziden to A. Sme
tonos pabėgimo nuotaikų į aiškų 
ruošimąsi kovai prieš okupantą. 
Maskvos okupa ntas ja u a išk ia i 
buvo parodęs savo veidą ~ ... ]. Ir 
Berlyno , ir Mask vos pozicijos lie
tuviams buvo grėsmingos. Vie 
nintelė aiški išeitis buvo : nepa si 
mest i - organizuotis [ ... ). Viln ius 
labiausiai rėmėsi buvusios kar iuo
menės likučiais. Taigi bandė kurti 
ne naują organizaciją, o išnaudo
ti, kas dar buvo organizuoto išli
kę. Lygiai Kauno LA F visai ne
kūrė naujos organi zacijos ir ne
prisaikdinėjo, o naudojosi dar ne
subyrėjusiomis korpora c ijomis , or-
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Iš viso kovose su raudonaisiais Kaune da lyvavo apie 36 partizanų dalin iai 
tel kę pagal kai kuriuos šaltinius apie l 0000 kovotojų, no rs ik i 1941 111. liepa~ 
12 d. partizanais tebuvo įsiregistravę apie 6500. Suk ilim e žuvo ap ie 200 , vėliau 
nuo žaizdą mirė 150 kovotoją Dr. A. Damušis yra nustatęs iš da lies žuvusittių 
vaduojant Kauną pavardes: 

Abramavičius Vincas, And1iuškevičius Juozas, Apack is A leksas, Balčiūnas 
Stasys, Baracevičius Česlovas, Bartkevičius Petra s, Ba žinska s Pranas , B ieliaus
kas Jonas Bimba Jonas Blažauskas Prana s, Brauky ta Ba lys, Bučelis Stepas 
Bukauska; Jonas, Butku~ Aleksas, Ciplijauskas Kęstutis, Čepulis Sta sys, Čibirk~ 
Juozas, Dabravolskis Kasparas, Danilevičius Povi las, Daugėla Pra nas , Daukša 
Adomas. Degutis Pranas, Denčiauskas Anta nas , Dočkus, Dranse ika Balys, 
Džcnkaitis Jonas, Eidukcvičius Vladas , Elvis Gustavas, Gegeckas Juozas , 
Giedraitis Liudas, Grazdauskas, Grinius Povi las, Giiv ickas Vincas , Grubunskas 
Vladas, Gudavičius Stepas, Gulbinas Petras , Gurevičius A nta nas, Gusta itis 
Benjaminas, Gvarzdaitis Antanas, Jančys Jonas , Januša uskas Vytau tas Kazys , 
Janušis Feliksas, Jaugėla Povilas, Jucius Alberta s, Jud icka s Anta nas, Juo dsnukis 
Antanas, Juozaitis Antanas, Juozapavičienė Ona , Juozapavičius Vin cas , Jurkc
vičius Zigmas , Juškevičius Martynas, Kačikoni s Stasys, K ami nskas Jo nas , 
Kaškevičius Kazys, Kavaliauskas Antanas, Kazlauskas Antanas, Ki aušas Jonas, 
Kiela Juozas, Kiltinavičius Kazys, Kirla Juozas , Krasa usk as P ran as , K udo kas 
Vytautas. Kulakauskas Bronius, Kupstys Antanas, Lab ut is P e tras, Lapas 
Viktoras, Law-inavičius Antanas, Lukauskas, Maciulevičius Ju ozas, Mačiukaitis, 

Maliau skas Mečislovas, Marčiukonis Stasys, Ma rge lis V ladas , M art išauskas 
Stasys, Mataras Stasys, Matula Kosta s, Ma tula itis Broniu s, Mat uli s K azys , 
Milašius Kazys, Milčius Andrius, Miler is Viktoras, Mil vy das Ju ozas, M izeras 
Juozas, Mozuraiti s Juozas. Navadunskis Juozas , Nedz in skas V ladas, Nenis 
Stasys, Norkiinas Antanas, Padelskis Juozas, Paulavičius, Pavasa rti s Simonas , 
Petraitis Juozas, Pilyponis Aleksandras , Plotavičius, Poderys Stasys, Pučėta 
Andriu s, Purvinskas Povilas, Radvila And rius, Ragatovas Jon as, Radžiūnas 
Steponas, Rakauskas Steponas (Henrikas), Rimkevičius Va ldi m aras, Ro pas 
Vladas , Rudmin as Vytautas, Ruscekas Vacius, Rusec kas Kazys, Sa ba liauskas 
Stasys, Sabašinskas, Savickas Antanas, Savulionis Juoza s, Sav ul is, Skersto nas 
Alfonsas, Skipitas Ignas, Skrnpslis Vladas, Skrinius Dionizas, Skučas Bro nius, 
Stabašinskas Augustas, Stenevičius Juozas, Stasiūnas Sima:s, Stec:ikūm1s A rvydas , 
Steponavičius Alfonsas, Strašinskas Kazys, Strav inskas Kazys , Surošas Česys, 
Svetkauskas Antanas, Šilei.ka Juozas, Šimkevičius Vaclovas Šima uskas Viktora s, 
Skiudas Jonas, Š leževičius Viktoras, Šliteris A lgirdas,' Tamošiūnas Petras, 
Tiškevičius Zenonas, Trainavičius Algirdas , Tugan-Baranau skas A leks., Ulo zas 
Gediminas, Varanavičius Antanas, Vasiliauskas Alfonsas, Vaške lis Pov ilas , Vaškcla 
Antanas, Vencži.nskas- Vienažindis Antanas, Venskrmas, Yirbickas Petras, Visockis 
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Juozas, Vitartas Vacys, Volungcvičiu,s Vinca s, 
Vyšniauska s Juozas, Z idrauskas Piju s, Z izas 
Ale ksandr as, Ža drockis Piju s, Židžiūnas Alek
sandras, Ž iva tkau skas Antan as, Žižiūnas Kazys, 
Žukauskas Juoza s, Ž ukauskas Zigmas, Žurcvi
č i us Juo zas. 1 

Bir že lio 26 d . Kaune pa laidoti žuvusieji 
suki lėliai. Prie j lĮ kapo Laikinosios vyriausybės 
vadovas J . Ambrazevičius (Braza itis) kalbėjo: 

Ne pirma s kartas šioje vietoje pras iveria 
duobės, kad priimtų kūnus lll., kurizl kraujas 
reikalingas pa laisty ti tautos laisvei . 

Tačiau nieka dos toji duobė nebuvo tokia 
didelė, kaip š iandien . Tai rodo, kiek Lietuvos 
žemė yr a ištroškusi laisvės. 

Tcii rodo, koki a stipri tėvynės meilė jau y ra 
išaugusi jos vaiktl širdyse, kad ištisi jl l biiriai -
šimtai ir ti'ikstančiai - savo noru 1yžtasi mirti , 
kad tik sve timiesiems nevergauti(. 

Pajaučiam Šit( gi/it( kapt( akivaizdoje visos 
tautos pasilyžimą gyve nti per mirtį. 

Didin gas tai momentas, bet ir graudus. Grau
du su krit usia is didvy riais išs iskirti kovos drau
gams, tėvams ir art im iesie ms; graudu ir laikina
jai vyriausybei. 

Kovos drauga ms ir kariams - vienas nusi
raminimas - parti zanai kovojo ir žuvo didvyriš
kai, kaip ko voja nars iltJi1 pasaulio taut1{ s iimis. 

Tėvams, giminėms ir artimi esiems tautos var
du dėkojame, kad išaug ino ir atidavė tėvynei tai, 
ką jie wrėjo brangiausia. 

Visai tautai graudu, kad neteko tl( =monili 
kurie jos gyv enimo pažangai buvo reikalingi : 
neteko idea/ingiausią žmonit(. 

Pasilik o tačiau viltis, kad ji( kraujas neišga
ruos be vaisiz( š iomis di enomis ir ateičiai. 

Šios ty lios kukli os laidotuvės, kaip tylus ir 
kuklus buvo m11są par tizantl pasiaukojimas, at
eityje pav ers ji e kapus ga usia i lankoma vieta. 
1.vlos ir ramybės. 
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orga nizacijomis. " 1 O okupan tam s 
sustabd žius LLV veiklą, gc sta
pu i uždarius LAF 'ą, bu vo 
suimta s ir P. aruJis, bet po kiek 
laiko paleistas. Vėl įsijungė į 

antinacinę lietuviq veiklą. 1943 m. 
vėl suimtas, išsi 1istas į Štu th ofo 
mirties s tovyklą. Išvaduotas, 
pasitraukė į Vokietiją, baigė 

Karlsruhėje inžinerijos mokslus, 
gilino žin ias Štutgarto aukštojoje 
technikos mokykloje . 1956 m. 
atvykęs į JAV, di rbo įvairiose 

firmose inžin ieriu mi , pirmasis 
pritaikė kompiuterinę valdymo 
kon1rolę lokomotyvams, buvo ir 
yra vien as aktyviausiųjq lietuv iq 
organizac ijose, VLIK'o viccpim1i
nink u ryšiams s u oku p uota 
Lietuva , Lietuvių fronto bič iul iq 

nariu . 

Vlada s NASEVIČIUS. Gimė 
1909 m . Teisininkas, LAF Vil 
niaus štabo narys. Buvo numa
tytas Lai k inosios vyriausybės 

nar iu, vida us reikalq ministru, 
bel 194 1 m. birželio pra džioj e 
bolšcviklĮ sui m tas, ištre mta s į 

Sibirą ir tik 1956 m. amn estuotas 
sugrįžo Liel uvo n, pal auž ta sve i
kata. A psigyve no Altalamės

tės kaime neto li Sa ldutiškio. 
Aps i v edė . Susi l aukė tr ij lĮ 

vaikų. Bet KGB ir toliau nu o la l 
pers cki olas. Jo krik što sūnaus 
Ged im in o Bliūdžiaus, gyve
nančio J AV (Baringtone) tei
gimu , ,,oku pan tq jis buvęs 

nes ušau d ytas t ik todėl, kad jo 
tėvas Smetonos la ikais padėjc.s 
komunistu i - Vlado tar 
dytojui .. .'' 

1 Narutis P. Tautos sukil imas 
1 Damušis Ado lfas. Lithuania against Soviet 194 1 m. Ock Lawn, 1994. P. 95, 96, 

anei Nazi agtTession. Čikaga. 1998. P. 31 1-3 13. 97, 158, 163 . 
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Grupė Zarasų sukilėlių - partizanų (1941 06 23) 

Dr. Adolfas Damu šis 

Leonas Prapuolenis (apie 1960 m.) 

- -
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Pro f. d r . Antana s Maceina 

Prof. Zenonas Ivin skis 
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Tos ramybės, /rnrioje telkiasi ir bręsta nauja dvasios energija na 11ja 111 gyve nimu; 

kurri ir dėl jo kovoti. . . . . 
S/..yrium ar biiriais lankydamiesi prie !iiz( p art1zm11( kap it, _ s t,pres 1111e dirbti, 

o jei reikės ir mirti dėl to idealo, dėl kurio j ie a11ko1osr, bute nt del Lietuvos 

laisvės. 1 

LAF štabui davus signalą sukilo didžioji da lis lictuviq tauto s. Bir ž elio 23 d. 
19 val. sukilimas prasidėjo ir Vilniuje, nors, kaip anksčiau rašy ta , didele dalimi 
sukilimo vadovybės enkavedist11 ir buvo sunaikint a. Bet dau giau s ia doe. Stasio 
žakevičiaus iniciatyva buvo atkurtas LAF Vilniau s štaba s . Senojoje lietuvilĮ 
sostinėje pinni eji ginklus prieš okupantus nukreipė 29-ojo Šaulių teritorinio 
korpuso Iiemviai kariai; nors ir buvo i šsiąsti į Varėnos ir Pabradės poligonu s, 
bet nemažai daliai jtĮ dar birželio 22 d . pasisekė ištrūkti ir atskubėti į Vilnią 
padėti sukilėliams. Ir kai birželio 24 d. į Vilnių įžygiavo priešakinis vokiečitĮ 
dalinys, Gedimino bokšte plevėsavo Lietuvos valstybės trispalvė vėliava, visos 
miesto įstaigos buvo lietuvių rankose, veikė ir laikinoji karinė vadovybė su štabu 
Jėzuit11 g. Nr. 3 name: Vilniaus įgulos viršininkas - pik. A . Špokevičius, jo 
padėjėjas - pik. K. Dabulevičius, miesto kom endanta s - pik. Vertelis ir kiti. 

Apie karo ir sukilimo pradžios nuotaikas taip prisimena Los Andžele 
gyvenantis Algirdas Gustaitis (V. Rimkus - slapyvard is) : 

... Mieste jaučiama karo nuotaika. Gatvėse skubantie j i rusų sunkvežim iai, 
pilni kariz1, reikmenie. Ties viena gatve rusic kariuomenės pilnai g inkluota s 
dalinys, }lc kelios dešimtys. ljirai išvargę, dulkini . Stabtelėję p oilsio. Iš 1wm11, 
kien11c išbėgę žydiškos išvaizdos žmonės j iems duoda vanden s, maisto. 

Einame toliau. 
Jau Napoleono aikštė. Už jos ir universitetas. Joj e, artėliau g ražitl)11 

gubem atoriaus nim11, augo didokas, tankiomis šakomis, g ana platus medis . Priėję 
aikštę, smarkiai žingsniuojame universiteto link. Miis1c dešinėje aukšta mi'iro 
siena. Tada pastebiu po plačiafokiu medžiu s/ovinlį sunkvežimį. Rusų kariuomenės 
sunkvežimis, pilnas ginkluot1( vyne. Per vėlu grįžti, nes jie pastebėjo mus. Einam e 
tiesiai tolyn pro j uos. Bendrakeleiviui ty liai p atariu į rusus nežitirėti, ramiai 
žingsniuoti. Jis ty liu balsu atsako supratęs. 

Tą dieną buvau užsivilkęs vadinamąsias „golf " kelnes, kurh( apačia buvo 
susegama žemiau keli11, ir likusi palaida medžiaga drimbančiai dengė ap ie pusę 
hlauzdzc. Tokias kelnes nešiojau lyg protestą pri eš okupantus rusus, kurhl nei 
vienas tokil( vakarietiški( kelni!c 11e11ešioj o. Jų nemačiau nei lenkuose. Šiuo 
momentu pagalvojau apie savo go!fiškas kelnes : rnsai sunkv ežim yj e tikriau s iai 
supranta, kad eina ne rnsas, tai ir jo bendrakeleivis nebus kitok s . Taig i ji e y ra 
priešrnsiai. Bet gal kaip tik dėl išsiskiriančios išvaizdos atm es galimybę būti 
kokiais revoliucionieriais, nes per ryškiai krentame į akis . 

1 Į Laisvę. 1941. Nr. 4. P. l. 

BIRŽELIO SUKILIMAS 

Pastehi u, su nkvežim yje suklaupę. susroję uni
J<in1111oti rusai dėvi melsvomis čekisfl( kepurėmis. 
Į mus j ie .šautuvai atkreipti visą laiką. Nepasuk
damas ga lvos pastehiu - enka vedistai pakelia 
savo au tomatus, !iautuvus ir taiko į mus. tarpu
savyje tyliai ka lbasi, kažin ką tar iasi, lyg ginči
jasi. Greičiausiai, apie mus, ką c/a,yti s11 tais 
paik.fois vaikš6o tojais. [ .. .}. 

.Jau praėjome ginkluotą sunkvežimi . Širdis 
daužosi kaip gonga s. 

Da r kelios deš imty s seku ndžit1, ir b11si111e 
universitete. Be galo daug laiko . Daug minčiil 

p rask riejo . 
Jau einame kiem eliu į duris, vedančias Tei

sės moksite fc1kulteto link. Gal kiek per anksti 
ištiesiau ranką joms atidaryti ... Jau laipteliai ... 
Dar ke li žings niai ... Dwys leng vai atsidaro. Įei-
1111, pask ui ir bendrake leivis . Pašoka me laiptais 
aukšty n. 

J'vfania u, j ie ša us, - tykiu balsu sako N. 
(Jurgis Nore ika) . 

Laimė, buvo pėsčii(}I( pusėje, - atsakiau. 
Dar kiek, ir Teisės moks/tefak ulteto dekanato 

ra!ftinė. 

J. Noreik a atidaro duris i dekanatą. Įeiname. 
Ten api e dvideši m t ar kiek maž iau vyn1, kuriz( vos 
kelis paži nau. R1iko riai sudarę daug d1i1111(. Su
žiuro į mudu , nazijai įėjusius. Žizirau , kur atsi
sėsti. Vienas uni versi teto tam alllojas atneša iš 
kito kambario porą kėdžitc. Susėdame. 

Man iš dešinės vienos Vilniaus milicijos 
nuovados viršininko p avad uotojas pil na unifor-
11w. Jį tik iš ma ty mo paž inojau. Nustebę sveiki
namės, padu odami ran kas. Kitas pa::įstamas -
eilinis uni vers iteto tarna utojas. Ir pora ki111, 
dirbančiz{ įvairiose mi esto dalyse. 

Gal ja u vis i suėję, nes fak ulteto docentas 
Stasys Žakevičius, kur io deka nato pMa lpose vyko 
susirink imas, ats istoja ir pr adeda kalbėti. Atrodo, 
Jis sušaukė šį susirinkimą, ir visi jo klausos i. 
Pažinojau Ji dar vaikll biidamas, kai j is pars dar 
buvo g imn az is tu ir pas 11111s kartais užeidavo. 
S. Žakevičius sako, kad j is jaučia didelį atsaki11-
gumą pradėdamas !Jį susiri11ki111ą. Sako, visi čia 
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Mirė V. Nasevičius 1986 m . 
palaidota s Sa ldutiškio kapinėse. 

A ntanas NOV IC K IS. Gimė 
1894 m. sausio 23 d. Šiaulių ap
sk rities Žeimelio valsčiaus DiržitĮ 
kaime. 19 l 3 m. baigęs Mintaujos 
gimnaziją, studijavo Rygos poli
tec hnikos institute ir įsigijo jame 
inž inieriaus diplomą. 1916 m. mo
bil izuotas į rusų kariuomenę, pa
siųstas į Kijevo karo inži nerijos 
mokyklą. Lietuvai paskelbus sa 
vo kariuomenės organizavimą, 
1919 m. pradžioje savanoriu įsto

jo į ją leitenantu ir tarnavo iki 
1930 m ., išeidamas a tsa rgon 
inž inie ria us pu lk ininko laipsniu . 
1930 m. baigęs ir VDU, gavo 
statybos inžinier iaus diplomą. 

A. Novic kis dėstė Lietuvos ka
ro mokykloje ir aukštuosiuose ka
rininkų kursuose, buvo Preziden
to dr. K. Gr iniaus adj utantu, Lie 
tuvos kariuomenės generalinio 
štabo susisiek imo da lies vedėju . 

Išėjęs atsa rgon, nuo 193 1 m. iki 
sovietų okupacijos d irbo vyria u
siuoju statybos inspekto r ium i, 
s tatybos ir sauskelių departamen
to dire ktoriumi, o Birže lio su k ili
mo die nomis pask irtas Lietuvos 
laikinosios vyriausybės susisie
kimo minist ru . Okupant ams pri
ver tus Vyriaus ybei nu tra ukti dar
bą, vadovavo statybos valdybai. 
Artėjant frontu i, pasitraukė į Va
karus, buvo l ietuvilĮ tremtinių 

Schwa rzenbae ho ir kitų stovykllĮ 
pim1ininku. 1949 m. em igra vo į 

JA Y. Ten išr ink tas Ame rikos lie
tuvilĮ tautinės san doro s Niujor ko 
kuopos p irmi ninku , d irbo archi
tektu įvair iuose biuruos e. Liet u
voje ir tre mtyje parengė keli as
deš imt pastatlĮ projektą, daug 
rašė lietu viškaja i spaudai; buvo 
vien as iš „Mūrinės Lietuvos" p la
no autoritĮ ir kt. 
Mirė A . No vic k is 197 1 m . 

gruodžio 28 d. Niujorke. 
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esantieji yra /iewviai pogrindži o veikėjai, nors iki š!of ga_f ne visi b 11~0 p_ažįstcuni. 
Mes čia sušaukti nepapras tai svarbi11 reika/11: Vi/111a11s h ewv11( pogn ndz10 vardu 
nuspręsti, kada ir kaip dcuyti Vilniaus 111ies te sukilimą pr ieš okupan tus rusus 

komunisws. 
Trumpai lukteri. 
Visi tyli. 
Jis, 11egarsiai arsikosėjęs, tęsia maždaug tmj;: 
Kaip ži11ome, pradėtas Vokierijos-Soviell( Rusijos karas. Kautynės vyksta ir 

Lie111vos žemėje. Iki šiol vokiečiai fai111i. Nežinoma, kada Vokietijos kariuome11ė 
pradės pulti Vili1i1(. Gal visi s111iks, kad 11111111s nepap rastai sva rbu savo sostinę 
išsaugoti nes1111aikintą, ir prieš 11:eina11t vokiečiams bf it ina turėti savo, lietuvių, 
rankose ir vald::.ioje. Visi :inome, kad 111ieste ir apylinkėse, be gausių ra udo nosios 
armijos ir j i( policijos dalinil{ bei ko11111nist11, yra veiklus le nki( pogri ndis, kurio 
absoliučią daugumą, manoma , sudaro Le11kijos okupacijos me ta is su vežt ieji 
kolonisrai, po Lenkijos-Vokierijos karo pasislėpę buvę lenk t{ ka r in inkai, kariai. 
Tas dvi kari11es pajėgas reikia turėti dėmesyje. Nuo m iisz{ prikla usys, ar dary ti 
suki/ima_, o jei dmyri, tai kaip ir kada. Per sk ubus, n eapga lvot as, s ilp nai 
organi:uoras lietuvi1( sukilimas gali a111ešti ne miisų vis i{ trokštamą Vilniaus 
išlaisvinimą, ber gali s11naikinti 111iestą ir ja 111e esančius lietuvi us, ir to mu ms 
11edova110/I{ visos po miis1( biisimos lie t11vi1{ kar tos , kad neįvykdėme savo, kaip 
patriot1( /iewvi11, u:davinio. Todėl didįjį kfa11si111ą svarstyki m e vis u r imtu m u. Prašo 
tuo 1·eikalu pasisakyti pirmiausia kov i11i1{ vieneli( va du s. 

Vienas po kito ji e praneša , kad sukili mu i pasi ru oš ta. L auki a tik įsa/..ymo, kada 
ir kaip. 

Po j i{ atsiranda daug kalbėtojų. Daugu ma p ri ta ria su kil ti n e lauki an t, g al 
šį vakarą. 

Kai kurie 11ori sužinoti , kur yra vokiečiz( kariuomenė, a r ji ru oš ias i tu oj užimti 
Vifni11, kaip vokiečiai numatę elgtis su sukilu s iais li e tuvi ais, kad vie toje čia 

praneŠII( dviej1{ gali1111{ prieŠI{ 11eturėtume trijų priešų, ta ig i ir vokiečių gr eta rus11 
ir le11/,.11. Ar į Vilnių įžygiavę ir Ji paėmę vokiečių karia i nepradės š aud y ti c ivili11 
ginkluoti( žmoni1(. [. . .). 

Ar turimas tiesioginis ,yšys su Vokietijos ka rin e vadovybe? 
Ž. atsako, kad Vokietijos kari11ė vadovybė žino ap ie galimą lietuvių sukilimą 

visoje Lietuvoje ar paskirtose jos vietose. Smulkmenų neturima. Ji s mano , kad 
vokiečiai supras, jog lietuviai suk ilo p rieš m sus, ne p ri eš vokiečius. 

Bene visi buvo ne tik pasisakę, bet ka i kurie ir p atri ot in es kalbas išdrožę. 
J. Noreika pasililo ir man pasaky ti savo nuomonę. 

Atsistojęs sakau (kai kurie kalbėjo stovėdami, ka i kur ie sėdėdami), kad 
idealaus sukilimo nėra. Karas rieda Vilniaus lin k. Nem anau , kad vok iec<iai ap eis 
Vilnirj i Ji neįvažiavę, nes šis mies tas sva rbus karių mora le i ir plačiajai 

propagandai. Per daug pasitikėti iki šiol g autais vokiečių karinės vadovybės 
pažadais nereikėti(. Jie gali ga liot i, iki nepasikeis be jo ki os pri ežas ti es. J okiam 
kanii statute neįmanoma surašyti visų karo galimybių, jos išsivys to ka ro e igoje , 
jas padiktuoja ir nenumaty tos galimybės. Ka ro metu labai sv ar bu s tai g um as, 

ALGIMANTAS LIEK1S 

karwis nel s 1.1 minimalia smogiamąja jėga. Jei 
tokiu s smo g iamuo si us vie netus galima sudwyti 
šiandi en visoje sostinėje, tai tuo reikia grįsti 

sa vo nuosprendį. Iki š iol turėjome nemaža laimės, 
nes ne visi b11vo111e rus t( ar enkavedisti1 suga u
dyti . Bet ar tokie laimingi b11sime, jei atidėsime 
kiwm kartui? Ir kada hiitą tas kita s kart as? Ry toj 
jau gali b iiti per vėlu, kaip ir š iandien gal i būti 
p er anksti . Kas biill1, j ei rusai, pajutę api e 
rengiamąjį sukilimą, .šoktų ma s iškai areštuoti lie
tuvius, dešimteriopai sustiprintų mili cijos, ka
riuomenės dalinii( apsaugas? O jei sukiltų lenkai 
ir pri eš mums pajudėjus bandyt11 sulikviduoti 
rns us ? Ką me s ži nom e apie lenkų pogrindį Vil
niuje ? Tiesa , li e tuvii{ pogrindi s nufovė porą 

fenk11 pogrindinink11, išdavusizl lietuvius, bet tas 
11ieko nei šsprendžia. Sukilimas vis tiek pareika
laus aukit., gal ir iš čia esančitt., nesvarbu , kada 
Ji pradėtume ar kaip sėkmingai jis vykti(. Svarbu 
veikti sutartinai, vi enu laiku. Bzitina tiksliai nu
staty ti, kokia s vietoves pirmiausia užimti , ir su
kilimą visame m ieste pradėti minutės tikslumu. 
Pirmuoju puolimu tą pačią minutę turėti( btiti 
uži mt os visame Vilniuje milicijos nuovados , ge
ležink elio stotis, radijas, aerodromas , tiltai, pa
gr indiniai keliai , išlaisv inti politiniai kaliniai ne 
tik iš ka/ėjim z{, bet ir iš trauk ini ,{ Vilniuje ir 
Na ujojoj e Vilnioje . J e i tai galėtume įvykdyti -
būti( bev eik idealu, nors pasaulyje nieko nėra 

idea laus . Siii/au sukilimą pradėti šį vakarą. 

Vėl ne m aža visų kalbėw, ginčytasi, tar/C/si. 
Pagalia u vienbals iai priimtas nutarimas : s11-

kifi111ą Vilniuj e pradėti šiandien, 1941 mehĮ bir 
:.elio 23 d., 7 val. vakar o / .. . }. 

Nutarus sukilimo pradžią, iškilo s11kilėfi11 

biistinės ir sukilimo vado kla usimas . Laikinai 
sukilėlit{ biisrine pasizilomos šios patalpos -
Teisės moksfz( fak ulteto deka natas. Visi sutinka. 
[. . .}. 

Su paskirais kovin it( vienelL( vada is greitai 
nuta riam e ji( ve ikimo ribas . Sutaria mas slapta
žodis - Gedimino kal nas. Visi puolil1111, 11žėmim11 
pla11ai n us tato m i ir vykdo mi kiekvie no vado jam 
pr iimti 11iaus iu biidu. 
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Pranas PAD AL IS-PAO ALS
KIS. Gimė 1911 m. gruodžio 7 d. 
RaseinitĮ apskrities Girka lnio 
valsčiaus Šikšnių kaime . Raseinių 
gimnaziją baigė 1929 m. Toliau 
studijavo ekonomikos mokslu s 
VDU. Baigt,s gi lino ž inias Ciu ri
cho ir Sorbonos universitetuose, 
kur apgynė disertaciją ir grįžęs 
dirbo VDU asiste ntu, docen tu -
skaitė studenta ms paskaitas iš 
Lietuvos žemės ūkio istorijos, eko
nomikos ir prekybos poli tikos. 

uo pirmųjų okupacijos dienų 

dalyvavo antisovietiniame, vėliau 
antinaciniamc pasipriešinime, bu
vo tarp pogrindinių LAF Vilniaus 
štabo vadovų, Laikinosios vy
riausybės prekyb os viceminist
ras . Apie jį buvęs ben dražygis 
Stasys Žakevičius-Žymantas 
1976 m. žurnale „Į Laisvę• rašė: 

,,Sovietams okupavus Lietuvą [ ... ] 
vieni iš karto ėmėsi taut inio pa
sipriešinimo ir laisvės kovos dar
bų bei žygių [ ... ]. Pranas Pada lis 
priklausė prie tų - nepalenkiamų, 

nenumaldomlĮ ir nesitaikstančių. 
Nepriklausomo, savaranka us bū
do ir galvojimo, jis elgėsi ir savo 
sprendimus darė pirmiausia paga l 
savo nusimanymą ir sąžinę ir ka ip 
tai jam diktavo jo pareigos ir 
atsakomybės ja usmas [ ... ] . Skai
tydamas pas kaitas Viln iaus uni
versitete ir dirbdamas su stude n
tais, jis nesidangstė jokiomis so
vietinio „socialistinio" mokslo fra
zėmis, įjokius Stalino garbinimus 
ir stalininių citattĮ naudojimą ne
sile isdamas. Už tai jo studentai jį 

labai gerbė, už tai jį vertino ir 
pogr indžio LAF vadovybė. Tačiau 
tok ia jo neprik lausoma ir drąsi 

laikysena labai anksti atkreipė įjį 
NKV D dėmesį[ ... ] . Nakti mis vis 
kitur nakvo davome [ ... ] . No rs 
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Milicijose pai111tais ginklais apgink/110/i ,1111s11 1~a1:iizanus. Gi,'.kh'.s išduoti 
agal slaJ1ta::.odį Gedimino kalnas". Pirmiesiems s m11g1ams naud otis Ilk visiškai 

p " 'k . Vi t . • d 
patikimais parti:anais, gali b1iti ir moterys , ne 11 • VY_ra1. . eng 1_ sau Yllll{. Juo 
ma:iau šiivii1, lwo mažiau triukšmo, 1110 geria 11. Nekers tmtt1 1r n ezudy li rus,1, net 
enkavedisll1, jei j ie pasiduos nesipriešindami . f/gai11i11i tai mum s išeis i naudą 
ir gali sutaupyti daug 1111/SI{ parti:alll( gJll :Vbil( . Teismai tms vėliau. Visus 
1111ginkluorus msus /ai/..yri sriprioje patikimi( vyne sargybo1e uz g rot1c ar izo liuo
tose miirinėse patalpose. Jei kartais kas užtr11kt1{ ar sut1kl1{ nelauktą pasiprie
šinimą, pranešti čia, ' '.)'l: biisti11ei, b11s duoli papildomi nur ody mai ar pa siicsta 
pasriprinimic. Eiliniai parti:anai nepri valo žinoti, kur y ra vy 1: b1isli11ė nei kas 
ja i vadovauja. Ga/i111a talko11 kviestis lietuvilc karius , kuril{ gali bi'iti mi es te ar 
kur besislapsta11či11, k/aidžiojanči1{ { .. .}. 

Visi sukilėliai išskirsty ti ne vien11 laiku , skirtin gais ženklais. 
Dar keteras va/and1c liko. 
Likome: ž., aš ir 1110110 saugotojas, k11rio nei vardo , nei pavardės nežinojau 

ir nežinau iki šiol. Į .. .}. 
Girdėti įvainis mašim( garsai, 111rb1it kari11il1 dalinitt, bet iš čia ji( 11e1naty ti. 
Doc. t. atsisėda rašy ti atsišauki111ą Viliaus miesto g;1ventojams apie lietuviic 

suki/ima. Abu skairome. taiso111e. Sėda prie mašinėlės, p errašo . 
Atsfšauki111as netrukus čia pat universitete atspausdinamas ir sukilimo 

valandą bus pradėtas platinti visa111e mieste. Atsišaukimas pasiralytas Lietuvi1c 
Aktyvisllc Fronto Vilniaus šrabo 1•ardu. [ .. .}. 

Iki suki/i1110 pradžios dar yra laiko. Iše inu pasižva/g; ,ti į miestą. 

Išeinu pro tas pačias duris, pro k11rias prieš keletą valand1c nedrąsiai įėjau. 
Patraukiu tiesiai Gedimino gatvės link. 

Matyti praskubanči11 111s1{ karini!{ mašimt, sunkvežimitc su rusic le imomis. 
Prask11ba pavieniai ž111onės. 

Užsuku i lenkzc opererės kiemą Gedimino gatvėje, kur rinkdavosi neaiški1{ 
pažilinc lenk11. Apeinu. Tyku, nei balso negirdėti. 

Toliau, kiroje pusėje, buvo le11k1{ redakcija. Ir ten, a/rodo, normalus judėjimas. 
Praeinu milicijos n11ovadą, kuriai 11žimti pasilesti vyrai, iš kur turime gauti 

gi11kli1. Atrodo, nervingas j11dėjimas. Bel gal visose policijos (milicijos) nuovados e 
pafrontėje pirmomis naujo karo valandomis b1ina įtampa. 

.. Valgio" užkandinė Gedimino gatvėje uždaryta. 
Einu pro buv. Lietuvi!( kari11ink11 riimus, esančius Gedimino gatvės kampe . 

Prie j11 b111ai karininkams. Link tilto per Nerį. Nuo ten į miestą skubiai atslenka 
rns1( uniformomis kariic dalinys, apie 20 ar daugiau vyrų. Jie kitoj e gatvės pusėje. 
Iš tolia11 stebiu, ar yra lietuviškai atrodančių. Atrodo, yra . Per einu į kitą gatvės 
pusę. Jie eina priešais, prie pat 1w11111 siemc su parengtais ginklais. Po jzc kojomis 
čeža baile traiškomi /angie stiklai, išdaužyti vokiečių aviacijos. Mes netoli vieni 
kill(. Atrodo, vadovaujantis karininkas lietuvis ir bent keletas kitų. 

Tiioj prasilenkiame. 
Lietuviškai paklausiu: 
- Ar savi ? 

BIRŽELIO SUKlLIMAS 

Kar inin kas linkt eli ga lva. 
Tariu: 
- Jei galite, neiki te iš miesto. Eikite pr ie 

.1·aVlljl(. 
Karininka s linktelėjo, nusi.1ypsojo . ,,Sa vi ", -

Ugirdau atsakymą / .. .}. 
Maždaug 11110 Napoleono aikltės nustebęs 

pamatau ant Vilniaus uni versi teto stiebo plevė
suojančią Li etu vos vėliavą 1yšk iomi.1· gel tona
ža/ia - rau dona spalvomi s. Kas ją i.~kėlė?' 

Skubu ir beldži uosi į tas pačias universi teto 
duris. 

Net rukus g irdž iu atbėgančio žingsnius { .. .}. 
Paliktas saugotojas atidaro. 
- Kas iškėlė lietuvišką vėliavą virš univer

siteto? 
- A.L . Pamaniau , laikas iškel ti. kad vokieciic 

aviacija ži not11., jog čia lietu viai ... 
- Vokiečhc aviacija bus niekis, je i mus pir ma 

pastebės ir su naikins rusai ... Reikia arsargumo : 
ant ok upuoto mi es to iške lta vėliava neduos lais
vės, kai vis ur pilna rus11, - pyk s tu ... 

Jis atsiprašinėja, praš o dovanoti ir klausia, 
ar įsakysiu nuimti vėliavą. 

Pasiž h7riu į laikrodį. Ne trukus sukili mo pra
džia. Galimas dalykas , kai kurie sukilėli11 vado
vai stebėjo ar s tebi universiteto stiebą su liew
viška trispal ve. Pri eš pat sukili mo pradžią jos 
nuleidimas galė/l( suklaidinti vadov us. gal net 
versti s uabejo ti s ukilim o pr ad::ia. Reikia viltis, 
kad rusa i nepaman ys. j og vėliava reiškia suki
limą, gal paman ys . kad karšwolia i studentai 
neapgalvotai i.faišo ko, nieko daugiau. Sukilė

lia,11s i.fkelti sa vo vėliavą pri eš sukilim o prad::ią 
b1it1( per daug kvaila. Vokiečiai gal ir kitais 
b1idais patikrins mies to saugumą. 

- Teg u Lietuvos vėliava plevėsuoja. Ji iškelta 
per anksti, bet p er vėlu ją nuimti . 

Vaikštau dekanato ka mbari uose. Pasiži1iriu i 
rankinį laikrodį ir į laikrodį ant sienos . 

Sustoju. 
Tylu. Mi es te s uv11c negirdėti. 

tilira u pro langą. Nieko nematyt i. 

141 

Laik inosios vyriausybės švie t i
mo ministr as J . Ambrazevičius 
(B raza itis) buvo numatąs ar net 
paskyrąs po suki limo ir atstato
mo , pertvar komo Vilniaus un iver 
siteto Ekon om ikos fakul teto de
kanu, tačiau j is katego riškai atsi
sakė, kad j am nepatogu užimti 
fakulte te vadovaujamą vietą, kai 
daugelis jo profesorių dar nese
niai buvo jo mokyt ojais. Dekanu 
buvo pask irtas pro f. Vladas Jur
guti s [ ... ) . J is savo sp rendimu s 
grindė ne tuščia sav imei le, o ra
miu ir ša ltu protav imu , visuom et 
būdamas pasiruošąs ir pasiryžęs 
dirbti Lietuvai rei kalingą ir nau
dingą darbą, pats nes iverždamas 
į vadus, ne i vadovavimą ir ben
drą visiems reikalą mokėdamas 

skir ti ir aukščiau pastatyti už sa 
vo asmenini us ar siau rai grupi
n ius interesus. 

Naciams pri ve rtus Laikinąją 

vyriausybę savo veiklą Kaune 
sus tabdyti , Pranas Padai is grįžo 
Vilniun, jau bes islapsty damas nuo 
gcstapo, nes jam grėsė arešta s ir 
konce ntracijos stovykla už LAF 
prote sto memoran du mo naciams 
pasirašymą, ir grįžo j au kaip naujo 
antinacinio pasi prieš inimo da lyvis 
ir kovo tojas. Nepaisy damas nacių 
grėsmės, savo įprastu sistemingu
mu šaltai ir ram iai tuojau įsitraukė 
į rezistcnci?1 į darbą. LAF sus ki Jus, 
o netrukus ir visai nus tojus veik ti , 
Pran as Pada lis įsitraukė į naujai 
įkuno rczist cncinio sąjūdžio - Lic
tuvitĮ fronto, organizacinį darbą. 

LF, tik vieną A (aktyvistų) raidę 

iš seno LAF pavadinim o išle idus , 
siekė perimt i ir toliau tąst i nacitĮ 

išsklaidyto ir uždaryto LAF pasi
priešinimo ir kovos uždav inius. 
Laimin gu būdu j is, čia veikdamas, 
išsisaugojo nesu imtas iki pat vo-
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Staiga kaiin kur pasigirsta šiiviai. Dar kiek , ir automatz{ kalenimas . 

Atsisėd11 . 

Kla11sa11si. 
Mano saugotojas stebi, nieko nesako. 
Pasiii iiriu į laikrodį: sukilimas pradėtas p1111k1u1tiai. 
Pasigirsta šzivir( kitu,: Automati( kalenima s. Į .. .]. 

Beje, kai kuriuose rajonuose ginklu otas pasipriešinimas o kupantam s buvo 
prasidėjęs dar ir p1ieš karą - iš vietin ių gyventojų sus iorga ni z~vc, p_aitizanų būiiai 
nuo birželio vidurio pradėjo puldinėti bolševikų būst111es V1lkav1škio, Lazdijų, 
Alytaus, Zarasų ir kit11ose rajo nuose. Pa vyzdži ui , po bir žel i? 14 d. trėmimų 
Kamajų šile buvo įsikHręs 47 ginkluotų lietuvių būrys, vadovauJamas Matuliau s
ko. Vėliau bū1ys gerokai išaugo ir sudarė rimtą grėsmę okupantams. Kovodam i 
suja is žuvo trys broliai Meilifmai - Antanas , Ka zys ir Jonas. Ir tokių, kovojančių 
lietuvių, buvo visoje Lietuvoje . Juos su įniršiu puldavo okupa nt ai, žudė ir 
kiekvieną įtariamą, uždarytus į kalėjimus. Taip, pavyzd ž iui , birželio 22-osios naktį 

iš Kauno kalėjimo išvežė didžiają dalį vadinamųją „politinių" kalinių. Iš pradžių 
juos nugabeno į Minską, iš !(ur prijungus pana š iu s „nusikaltėlius" iš Vilniau s 
ir Gardino - iš viso apie 4000 žmonių išvarė ir prie Červenės sušaudė. Išsigelbėti 
pavyko tik keliems - buvusiems Lietuvos kariuomenės pulkininkams J. Tumui, 
A. Šovai, J. Petruičiui, kapitonams S. Jasiunskui , O. Žadvydui, kun. A. Klumbiui , 
prof. J. Končiui, stud. J. Žičh.-ui ir dar keliems. 2 

Nežinomas likimas 250 kalinių, pirmąją karo dieną išvežtų iš Šiaulių, 64 
kalinių - iš Raseinių ir kai kurių kitų kalėjimų. 

Visą Lietuvą sukrėtė savo žiaurumu Telšių kalėjimo 76 kalinių Rainiuose 
žudynės, kurių didžioji dalis buvo jauni gimnazistai. Žudynių iš birž elio 23 į 
24 d. organizatoriai ir vykdytojai buvo partiniai , saugumo darbuotojai , sovietinės 
kariuomenės kariai. Štai kai kurie išra ša i iš nukankintųjų kūnų medicininės 
apžiūros (06.26) protokolų: 

Antanas Čiužas iš Telšių. Moksleivis. Rankos surištos užpakal y. Ryškios 
mušimo žymės ant pilvo ir kriiti11ės. Ant kairės kojos, žem iau kelio sąnario, žaizda, 
kraujas išsiliejęs. Visos kiaušo siii/ės sutnikusios pusiau ovalia forma, smegenys 
ištaš/..J1ti (. . .]. 

Petras Ko1•alis. Visas kiaušas s11triuškintas , deformuotas. Dešinėje gal vos 
p11sėje, tarp kaktikaulio ir kiaušo kaulų žaizda nelygi ais kraštais. Galvos oda 
1111l11pta. Smegenys iŠllyškusios. Ties dešiniuoj u tūpt{ kampu dvi durtinės žaizdos 
10 cm gylio. Apatinis žandikaulis sutriuškintas . Lytiniai orga nai s umušti , kraujas 
išsiliejęs. Rankos n11pli/..J1tos ir oda nulupta [ .. .}. 

1 Aut. asm. arch. 

: Petrui tis J. Kaip jie mus sušaudė. V. 1990; Į Laisvę. 1941. Nr. 22. 
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Adolfas Butku s (Butkevičius). Pažahotas ar
kliniu raiščiu. Dešinė akis išd11rta, kiaušas ir 
visas veidas deformuoti , kaktoje ir pakaušyje _ 
2,8 cm ske rsmens durta žaizda , žaizdos kraštai 
a.l'lriis, 11e/yg1is Į. . .j. 

Broni us Križinauska s. Visas veidas sudaužy 
ta.l'. Slipr us kraujo i.fsiliejima.1·. Virfogalvio kiaz.,. 
Jas sut riu.i:kinlas. Tarp virfogal vio ir kaklikaulio 
2 c:111 skers mens skylė, pro kurią teka smegenys 
ir kraujas / .. .}. 

Albinas Baltrami ejtitHIS. Apatinėje kzino da
lyje - fou la žaizda. Veidas sumuštas buku daikt11. 
Kairė akis iSplėšla. Virš dešinės a11sies - 3,8 cm 
žaizda iki smegenų. Taip pat durtinė žaizda 
viršuga lvyje. 

Tarp nukankintųjų buvo 11 moksleivių. 

Tarp jq ir šeš iolikmet is teiš iet is Kostas Būčys, 

labai mėg~s poeziją, l iterarurą. Artimieji išsau
gojo keletąjo kūrybos puslapių, kurie prisisunkę 
begalinės meilės Lietuvai : 

... Matau audrą. Audra kaskart didėja. Sa
kau: .. Nu tilk, audra!" ... O tamsa apglėbė visą šalį 
ir vis tiršlėja ... Matau mirštantį žiedą. kurs šau
kia: .. Uždekit šviesą!".. Tačia11 širdys jai, nerodo 
šviesos žibinti(,. ir veltui šauksi tai bedugnėn 

krintančiai miniai [. .. ]. 
1 

Kostas , ma tyda mas, kaip žia urnsis slibinas 
vis labiau šėlsta ir daužo taut os žibintus , toliau 
rašo: 

Sudaužė beširdžiai šviesos žibintus, ir kas 
mus išves iš tamsos. pilnos praraji( nakties ... 
Matydama s juos prie bedugnės krantą ir ašaro
tom akim aš klausiu žmo nijos: 

Kas ateis, kas praneš apie a11drą? 

Kas pabudins iš sapno gilaus? 
Kas išves, Jei minia nebemaw, 
Jei neturi žibinto š viesa 11s? .. 

O paskutinėmis prieš suėmimą dienomis 
(buvo suimtas 194 1 02 15) Kostas lyg nujaus
damas rašė: 

1 L iekis A lg imanta s. LKP agoni jos kronika . 

T. 2 .... V. 1997. P. 180-184. 
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kiečių okupac ijos paba igos . 
SovietlĮ kariuome ne i ir neišven 

giamai naujai sovietų okupacijai 
priartėjus, ne vienam išk ilo jaul
rus klausimas: pasi likli Lietuvoje 
ar traukt is toliau į Vakarus. Vyra
vo nus istatym as , jog trauktis iš 
Lietuvos turi tik tie , kuriem s grė
sė tiesi og inis ir aiškus pav oj us 
gyvybei, visi k iti turėtų likti sa 
vajame krašte . ,,Jūs vykite, kurie 
ne galite pasilikti, o mes, gil iai 
užsimaskav<;, liks ime ir ban dysi
me tol iau t<;sti savo pradėtą po
grindžio darbą" - tais žodžiais su
sijau din<;s atsis veikino su manim 
Vilniuje pog rindž io komiteto pir
mininkas prof. A. Žvironas, vė
liau už savo rezistencinį veikimą 
okupanlų suimtas, kankintas, nu 
teistas ir įkalintas Sib ire . [ ... ]" ' 

P. Pada lis pasitraukė į Vakarus 
iš Žemaitijos vienas paskutiniųjų. 
Čia jis drauge su iš Vakarų atvy
kusiais Levu Prapuo leniu, Zeno
nu lvins kiu ir kita is mėgino suor 
ganizuoti antisovic tiniam pasi
priešinimui vadovaut i centrą, at
gaivinti VLLK'o veiklą. Tačiau pra
sidėjęs sovietų puolimas sutrikdė 

užbaigt i užsibrėžtus da rbus ir te
ko trauktis į Vakarus. Ir jis ypač 
daug nuveikė, kad Vokieti j oje 
buvo atkurta s VLIK'as, - j is j a
me atstovavo LF grupei . 194 6 m. 
rudenį em igravo į JAV, kuri laiką 
dirbo .,Amerikos balso" lietuvių 
skyria us redakcijoje, profesoria
vo Detroito , vėliau Arizonos vals
tyb iniame universitetuose, daug 
rašė lietuviškajai spaudai. pa
skelbė ir mokslo straipsnių, kny
g,1 t:konomikos ir ki tais klausi
mais. 

Ir toliau minėtasis S. Žymantas 
rašo : ,.Pranas Padalis savyje j un
gė mokslininko ir laisvės kovoto
jo charakterio bru ož us. Ir sunku 

1 l Laisvą. 1976 . Nr. 68( l 05). 
P. 25, 27 
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Knitinė lyg ka:ką neramaus jaučia ... Matau, kad 1110110 k elia i 11_eai š~11s. Gal 
greit jau rašysiu atsisveikinimą a11ge liško111s :emės duk temn .i·. ·· O kaip b1111( ga i/a 

( .J .. 
Rašau pasauliui - Tė1')"11ei. Nerandu :o d: il( .la i savo ,"_1e 1les _p areikfo ... 

Knitinėje ilgesys, net skausmas, bet toks š velnu tis skau smas ... 1m p noriu Ją laisvą 
matvti ... Sudiev, rea/rbė.' Skrendu į svajonil1 ir a111::i11os laisvės karaliją . .. 1 

· Besitraukiantieji okupantai taip pat išžudė daugiau kaip 400 kalin ių, 
tarnautojų PravieniškitĮ pataisos darbą stovykloje. 

Artėjant frontui prie PravieniškitĮ, į stovyklą įvažiavo sovietlĮ šarvuočiai ir 
bftrys raudonanniečitĮ, kuris apsupo barat...'lls. Pinniausia jie išvarė iš rūsio moteris 
su vaikais ir darže, prie baraką, visus sušaudė. Tuo pa t met11 iš bendrabučio 
surinko visus prižiūrėtojus, juos nuginklavo, iškratė ir, nus ivare, už daržo prie 
miškelio, iš kulkosvaidžitĮ ir automatiniq šautuvų visus sušaudė. Raudonaimiečiai 
sušaudė šiuos PravieniškiLĮ priverčiamąją darbų stovyk los ta rnaut oj us: G e -

11 e d į M a II š ą, apie 34 m., iš Telšit[ apsk., Lieplaukės bažny tkaimio; 
P e t r i k q K a z į, apie 26 m., iš Kretingos apsk.; .l a 11 11 š k ą 
A l f o II s ą, 27 m., iš Kretingos apsk., Salantą vis.; P l y t 11 i k ą 
A l e k s ą, 26 m., iš Veisieją; P II d a i t i E d v a r d ą, 26 m., iš 
Veisiejų; D z i III i d q J o II ą, 24 m., iš Veisiejų; D z i u s k e v i
č i l( K a : i, 40 m., iš Veisiejų; P a š k a r 11 į S t a s į, 34 m., 
iš Telšių vis., Peteklėnų k.; B a g d o II ą A l e k s ą, 25 m. , iš Telšių; 

R e III e : ą A l b e r t ą, 22 m .. iš Telšių apsk., Rubežaičių k .; J o s
k a 11 d r q J o II ą. 22 m., iš Kretingos; S t o II e v i č i ų J o -

11 q, 26 m .. iš Kauno apsk., Pravieniškių k.; S t a II č i a u s k ą 
J II r g į, 25 m., iš Kauno apsk., Pravieniškių k.; B u d r į K a z į, 30 m., 
iš Kretingos apsk., Salantų; ši l i II s k ą P r a II ą, api e 27 m ., iš Telšių; 
L e n k a u s k ą K o s t ą, 26 m., iš Sa lantų; G e n e v i e~ i t( 

P o v i l ą, 22 m., iš Rumšiškių; Ž e l v į, 24 m., iš Kėdainių, ir B a

b e č e II k q P e t r ą (felčerį) . 28 m., iš Rumšišk ių. 

Be to, raudonanniečiai nužudė ir stovyklos moteris tarnautojas be i tarnautojų 
žmonas: P 11 11 d z e v i č i ū l ę l r e 11 ą, 16 m., raštininkę iš Prav ieniškitĮ; 

8 11 d r i e II ę, prižiūrėtojo K. 8 11 d r i o žmoną; B u d r y t ę, nužudytųjų 

8 11 d r i 'l 13 m. dukrą; J a II č i II k i e II ę, nužudy tojo J a 11-

č i II k o žmoną; l e II k a II s k i e II ę, nužudytojo L e II k a II s -
k o žmoną; / 11 d r i II š k i e II ę, apie 26 m., iš Telšių ap sk. , Luokės 
vis.; D a II k a II l i e II ę, 18 m.; S a v i e k i e 11 ę M a r y l ę 
ir kt. 

Visi tie žmonės niekuo nebuvo nusikaltę okupantams. Maža to, j ie jie ms 
tarnavo ir beveik visi sąžiningai ėjo j iems patik ėtas pareigas . 

1 Liekis Algimantas. LKP agonijos kronika. T. 2 ... P. 180- 184. 
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1\ 10 metu vien i raudonarmiečiai šaudė tar- yra dabar spręs1 i , ar normaliomis 
nautoj us, kiti varė iš barakų kaliniu s į kiemą ir sąlygomis ji~ _būtų nuėjęs grynos 
. .• . . . . poh11kos keltais. Mūsų hetuv1ško
JUOS su au~š-~ n JSkeltomts rankomis Į eiles ji politika, kaip maždaug ir kiek-
rikiavo. Kalimai, matydami, kas jų laukia, siaubo viena kita, deja, ne visada vado
apimti šaukė įvairiais balsais, 0 kai kurie parkritę vaujasi _tiesa, logika bei_ 1eisin_gu-

. . . mu. Tai visa buvo labai svellma 
ant keliq maldavo budelių pasigailėt i ir nc"m dyti, Pranui Padali ui, kuris iki savo 
tačiau šie tų maldavimų neklausė. Kriminaliniai gyvenimo galo ištiko tiesus, lo
nusikaltėliai mėgino budelius sugraudinti sak - giškas ir teisingas. 

. . . . . • ' . Y Pranas Padalis nebuvo grynas 
darni esą kom un1sta1 tr nor t uz draugą Sta lmą publicistas, tiksliau pasakius, ne-
kariauti . Tačiau ir tos jų pastangos buvo veltui. buvo linkęs į polem inę publicis
[ išrik iuotu s su iške ltomis rankom is kalinius liką, nors ir _turėjo _Jabai _gabi_ą 

. . . . . . . . _,.. plunksną, grazų log1ską stil ių 1r 
raudonarm1eč1m pradeJo šaudyti IŠ kulkosva1dz1ų gerai valdė kalbą. Jis pirmiausia 
ir automatinių šautuvų. Nušautų kalinių gretos ruošėsi mokslininko darbui ir vi
pradalgėmis krito lyg dalgio pakirsti rugiai. s~ gyvenimą i~liko mokslini~kui 

• . . . . . . . . . . . budmgo galvo11mo 1r protavimo. 
Suze1stų)ų deJav1ma1, siaub111g1 gyvŲJų nksma1, Į politiką j is įsijungė tik1ai per 
šlykštūs raudonarmiečiq keiksmai ir nuolatinis laisvės kovą, o ton kovon stojo, 
automatinių ginklų tratėjimas susiliejo į pragariš- neg_alėdamas pdakelti ir padkęsti lie-

.. . . . . • . . . . . tuv1ų tautai pa arytos 1r aromos 
ką kakofomJą. Nuka utieji ir suze1st1eJ1 gnuvo ant skriaudos ir neteisybės. Tas j aus-
gyvųją. Gyvi išlikę dar prašėsi pasigailėti, bet iš mas pastūmėjo jį m~o pa_t -~ietu: 

l krū ·T d · ·· ·-d kulk vos okupac11os pradz1os ts11ung11 
po avonų vos IS 111 ę gyv1eJ1 gnu avo ų į LAF, vėliau - į LF gretas. Tuo 
pakirsti. Į kalinius raudonarmiečiai be pertraukos pači u jausmu vadovaudamasis, 
šaudė apie 15- 20 minučią. Išguldę pradalgėmis įėjo į Vliko užsien!o delegatūrą~r 
·š ·k.i k 1 · · · · r • · • d d d l Vhką. Tas pats Jausmas pastu-
1 n uotus a m1us, Jie 1oves1 sau ę, ar ro an- mė·o jį toliau ieškoti geresnio bei 
čius gyvybės ženk lus pribaigė du1t uvais ir ran- tik~lingesnio, j o manymu, savo 
kinėmis gra natom is kur ios buvo mėtomos į jėgll ir žinių pritaikymo vis Iam 

l k l 
' pačiam Lietuvos laisvinimo ir ko-

avomĮ a nus. vos tikslui."' 
Bijodami artėjančitĮ vok.iečitĮ, raudonieji bu- Mirė P. Padalis 197 1 m. ge-

deliai iš PravieniškitĮ paskubomi s išsinešdino, gužės S d. . . 
l.k • d · · · · l f Ju ozas PAJA UJI S . G1me 

pa 1 ę zu ynnĮ vietą saugoti vieną mongo ą. 1s 1894 m. kovo 14 d. Suvalkų ap-
turėjo pribaigti, je i atsirasttĮ kas nors dar gyvas. skritics Punsko valsčiaus Cyrai

Raudonai,niečiams dingus dar buvę gyvi ar lių k_aime .. 1917 .'!1· _ekster11u baig_ė 

k 
• • • . . k . . . • l k - Vtlmaus g1mnaz1Ją 1r stud11avo 1c1-

nesun 181 suz e1stl apstes1 is po avomĮ ruvos s<; Berlyno universi1e1e, ten ap-
ir mėgino bėgti iš tos klaikio s žudynitĮ vietos. gynė diser1aciją. Nuo 1934 m. 
Į tokius raudona1111ietis šaudė be pasigailėjimo. dirbo Prekyb~~ inslituto docentu 

. . . . . . . . . . 1r re ikalų vcdeJu, nuo 1940 m. -
PradeJUS temti , karc1v1s pradeJO nerimauti ir Vilniaus universiteto docentu. Ak-
šauktis savąjq. Negalėdamas jtĮ prisišaukti keletą tyviai dalyvavo politikoje. 1920 m. 
karttĮ dar iššovė ir pat s pasiša lino. lenkams okupavus Rylų Lietuvą, 

Ką išgyve no per tas baisiąsias žudynitĮ I Į Laisv<;. 1976. Nr. 69( 106). 

valandas iš likę gyv i kaliniai, š iokį tokį vaizdą P. 40 



1 
,~ _____ ::SU~K~l:::_L::,:IM.:_:0:...l~R:.....V_Y_R_IA_ U_ S_Y_B_E_· S_V_A_D_O_V_A_l_:l:.:.R..:..:_:{KVĖp. 

~6 ~ 

Vienas pirmųjų antisovietinio 
pogrindžio Lietuvoje 

organizatorių Jonas Jablonskis 

Pik. Juozas Vėbra 

Pilypas Naruti s (Žukauskas) 

Rapolas Skipitis 

--

> 

SUKILIMO IR VYRIAUSYBĖS VADOVAI IR ĮKVĖPĖJAI 147 

Jon as Vabalas J onas Noreika 

Povilas Šilas Vladas Nasevičius 



148 LIETUVIŲ TAUTĄ 

mums duoda šis vieno iš i šlikusiųjų parodymas , esantis Lietuvos centriniame 

valstybės archyve: 

Aš, G ai l i u s Ka zys, Kazio, gimęs 1920 111. liepo s 2 d . Tauragės apsk., 
Ska11dvilės vis, Padvoril( k., darbi11i11kas, buvau kalinama s Pravieniškii( darbo 
paraisos kolonijoje i1; pergyvenęs įvykdytą raudo111(/ų terorą 1941 111. birže lio 
26 d., parodau: buvau suimtas 1941 111. gegužės mėn. ir apkaltintas sovie t1( 
valdžios šmeižimu ir važiavimu nelega liai Šiauliai-Tauragė ge lež ink eliu . Nors 
kaltė nebuvo įrody/a, buvau nureisras Šiauli1( 2-o liaudi es teis mo vieneriems 
metams kalėti. iš Šimilil( kalėjimo buvau atvežtas į Pra vieniškes 1941 m. birželio 

7 d. 
Parnisos kolonijoje kasėme dwpes. Dirbti privalėjo visi : ligo niai ir sve ikieji. 

Turėjome per darbo die11ą pagamint i nustatytą dwpii{ kiekį. Darb o norma s 
nusrarydavo pat i adminisrracija pr iklausomai nuo jos 11po, todėl ir normos būdavo 
labai sunkios ir da:nai j i( neišpildydavome. Pavyz džiui, 35 žmonės p er dieną su 
viena mašina turėjo pagaminri l 2000 dwpil( p()1teli1(. Ne iSpi/dž ius normo s, buvo 
mažinamas nor111a/11s dienos maisto davinys, kurį suda1J1davo l kg duonos , 10 gr 
cukraus ir beveik vieno vandens sriuba [. . .}. Labai dažnai bausdavo karceriu, 
kuris biidavo paprastas arba s1mkus. Nubaustasis paprastu kar ceriu gaudavo p er 
dieną 70 gr duonos ir vandens; nubaustąjį sunkiuoju karceriu sodindavo į riisį

ledainę ir išrengdavo nuogai. Daugiausiai nukentėdavo silpnesni ej i ir lig oniai, 
nes j uos traktuodavo kaip sveikus ir vie11odai reikalaudav o dirbti. Dauguma s 
priži11rėtoj1( buvo žiauriis ir nežmoniški, ypač žiaurumu pasižymėjo kolonijos 
viršini11kas. 

Apie karą paj1110111e 1941 111. birželio 22 d., sekmadienį. Tą dieną dirbti nė 

vieno nevarė. Vakare nuleido raudoną vėliavą, o pirmadienį prižit"irėtojai visus 
užrakino kamerose, o patys pradėjo nusiplėšinėti žvaigždes ir kitus tarybiniu s 
ženklus ir persirenginėti civiliais drabužiais. Aiškiai nujausdami karą ir bijodami 
blog11 paseki{, prašėme paleidžiam i, tačiau viršininko buvo įsakyta nė vieno 
neiškeisti iš kalėjimo. Praleidome dar vieną baisių nujautimų naktį, į ketvirta
dienį, birželio 26 d., įvyko tai, ko nė vienas, likęs gyv as, negalės niekada užmir šti. 

Apie 16 val. koloniją apsupo keli1.1 fo nfl( raudonanniečių dalin ys ir pradėjo 
šaudyti į kalėjimo barakus. Tuoj p o to pamatėme, kaip apie J 7 prižit"irėtoją 
iškeltomis rankomis sujudę ir įsilllinti raudonieji nusivarė į pamiškę ir sušaudė. 
Pasigirdo granatos, mestos į administracijos pastatą, sp rogimas . Netruku s rau
donieji išlaužė kalėjimo duris i, ; mu!fdami šautuvų buožėmis, įsakė visiems 
suimtiesiems iškeltomis rankomis išeiti į kalėjimo kiemą, aptvertą spygliuo tos 
vielos tvora. Čia visus sustatė ir suvarė prie kalėjimo pa stato . Apie 20 žmoniz( 
atskyrė į b11rį pri e tame pačiame kieme esančios pirties pa stato. Prie jo prijungė 

iJ' kažkur atvary111 keletą moterl(. Sui111111osius, esančius g retimame dirbtuvią 
pas tate, suvarė į trečią biirį prie dirbtu vi11 ir tuoj po to pradėjo kulkosvaidžiais 
šaudyti . Pirmiausia bu vo sušaudy ti esantieji prie pi rties ir mote rys. Kilo neįsi-

ALGIMANTAS LI EKJS 

vaizduojama i baisus klyksm as, mald avimai ir su
žeis fl{i1( dejav imas. Ne lai111ingieji prašėsi pasigailė
ti na111uose palik tt( šei ml{, sakėsi esą nekalti. Kai 
kurie kr i111inaliniai ka liniai (kuriz1 buvo ma
:u ma) isteri.vkai šaukė rusiškai, kad ji e buvę rau
do11ar111iečiai, kovoję už „ draugą Stali11ą " ir vėl 
nori kovoti . Arčiau aukštos spygliuotos /voros escm
tieji j au sužeis ti kru vinomis rankomis kabinosi i 
spyg!iuow .1· vielas ir dar kaną pataikius susmuk
davo. 

Pradėjus šaudyti į mi7St( būrį, aš kritau į 

tmp eži darželio, esančio prie p as tato, o ant 
manęs pradėjo virs ti dejuodam i sužeis tieji ir 
užmuštieji. Nus tojau nuo vokos, girdėjau tik ne
/aimingt(/ 1( šauksmus. Pasigirdo gra11au1, mesit( į 
/avont( kn,vas, sprogimai ir dar didesnis deja
vimas. Po to keletas raudom{il( ėjo tikrindami i1; 
radę likusį gyvą ar sužeistą, pribaigda vo. Gir
dėjau, kaip kuri s ne kuris, likęs gyvas, atsisto
davo ir pats pra Sydavosi nuša unamas, nes neno
rįs gy venti. 

Tuo laiku pasigirdo stiprus šaudymas nuo 
Pravieniški t( s toties ir tuoj po to visi raudonieji 
žvė1ys nuskubėjo ša11dymo kryp timi . Aprimus š11-
via111s, gyvieji ir mažiau suže istieji pradėjo lįsti 

iš po lavoną. Pasi rodo, buvo pa liktas vienas 
raudo11ar mietis - mongol as sargyboje, lmris pir
m11osius p ak ilusiu s nušovė. Daug iau nešaudė. 

Gyvt{il( atsir ado api e 40- 50 asmem( [. . .]. Sute-
11111s mongolui pasidarė neramu, pradėjo j is į 

virš1( šaudyti ir ša ukti savo „ tavorišči11s ". Tuoj 
po to ir pats dingo - pabėgo. Likusieji visi 
išbėgiojome. Aš su vienu suže istu į pe1į lenku, j au 
visai pak rikus iais nervais , per miškus nuėjau i 
Kauno pusę. B11va11 visas /,.Tuvinas, todėl arti
miaus iame kaime gavau pasikeisti drabužius, 
susitikau su 1111,st ( pa rtizanais ir po keli11 dien1( 
pasiekiau Kauną. 

Prav ieniškit1 priverčiamz{il( darbi( stovy kloje 
iš 500 žmoni1( (450 kalini!( ir 50 administracijos 
tamaut oj1t) bolševikai išžudė apie 400. Raud o
narmiečiai taip pat buvo pasirengę išsprogdinti 
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J . Paj aujis buvo nutraukęs studi
jas Berlyne ir savano riu įstojęs į 
Lietuvos kari uomenę. 1926 m . 
išrinktas į Lietuvos seimą, griežtai 
pasmerkė 1926 m . gruodžio 17 d. 
perversmą, įsij ungė į kariškių gru
pę, norėj usitĮ puču atku rti de 
mokratinę santvarką. Už ta i 1927 
m. pavasarį areštuotas ir nuteis 
tas mirties bausme, kuri pakeis ta 
kalėjimu iki gyvos galvos . 1929 m. 
rugsėjo l d. amnes tuotas, pa
s ižadėjus, kad išvy ks iš Lietuvos . 
Išvažiavo su še ima į Prancūziją. 
Po t rejų metų leido grįžti ir apsi
gyveno Klaipėdoje. 1938 m . 
išrin kta s Klaipėdos krašto seim e
lio ats tovu, bet vokiečiams 
okupavu s Klaipėdos kraštą, grįžo 

į Kauną, po to į Vilnių. Rusams 
okupavus Lietuvą, suimtas ir 
uždary tas į Lukiškių kalėjimą, bet 
Birželio sukilėlių išva duo tas ir 
išrinktas į Laikinąją vyriausybę, 
paski rtas darbo ir socialinės ap
saugos ministru. Okup antams pri
vertus Vyriausybę nut rauk ti veik
lą, J . Paj aujis toliau buvo ta rp 
aktyviausiųjų lietuvių ant inacinio 
pas iprieš inimo dalyvių. l 944 m. 
vasarą pasitraukė į Vakarus, o 
1946 m. pabaigoje persikėlė į JAV 
Čia įsijungė į lietuviškąją veiklą, 
toliau daug rašė spau dai ( o jo je 
bendradarbiavo nuo 1917 m.), pa
rašė keletą vadovėlitt gimnazijo ms, 
tyrė sovietų vykdytą l ietuvių tau
tos genocidą ir kt. Mirė dr. J . Pa
ja ujis Niujork e 1973 m . bi ržel io 
!Od. 

Leonas PRAPUO LENIS. Gimė 
1914 m. birže lio 23 d. Vilkavišk io 
apskriti es Kybartų valsčiaus Dau
gėlaičitt kaime. 1933 m. baigęs Ky
bartą gimnaziją, mokėsi Karo mo
kykloje, po jos - Klaipėdos pre
kybos institute, buvo tarp „Gu l
bės" fabriko steigėj tĮ ir direktorių. 

Sov ietams oku pavus Lietuvą, 
įsitraukė į pogrindinę ant isovic ti
nę kovą, buvo tarp pogrindinių 
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ir stovyklos bara/ms bei kitus pastatus, tačiau š is j i( žygis laiku buvo sutrukc~vtas, 
nukovus du j i( kareivius, kurie ruošėsi padegti minas [. . .). Apgailestaujant rei/..."ia 

pažymėti, kad sekmadie11į, birželio 29 dieną, Pravieniš/...11{ ra11do11~jo teroro aukos 
paslwbomis ir labai netmrkingai buvo palaidotos. Vėliau bendras is kapas ne kartą 
buvo atkasamas, ieškant arti1111ų·1( ir pažįstami(. Tačiau ne visus tepasisekė atpa žillti. 

Daugiausia dėl tos prie:asties, kad savo metu Pra vienišk il( raudon ojo teror o aukos 
nebuvo tinkamai palaidotos ir ko111petenti11g1( bei tą darbą išmanančil{ ž111011ių 
i.fortos. Šiandien labai sun/...ii nustaty ti, kiek iš tikntf il Pravieniškėse bu vo nužudyta 

ir kas biitent buvo nuŽllr~vias ". 

Paoa] SSSR gulagu'' instrukc iJ·as, karni prasidėjus į užnugarį turėjo būti :::, ,, .. 
išvežami tik „tardomi kaliniai", o „visiems kitiems kaliniams, taip pat deze 11yrams 
taikyti aukščiausiąją bausmę - sušaudymą", išskyrns nut eistiems už „buitinius, 
tarnyb inius ir kitus nereikšmingu s nus ika ltimus [ ... )" , ta ip p at „m ot e ris su 
nepilnamečiais vaikais, nepilnamečius". 

Prasidėjus karui, atsakingu už kalinių ir archyvų išgabenimą iš L ietuvos buvo 
paskirtas NKVD Kalėjimų skyriaus viršininko pava du oto j as A. Čečevas, 
Lietuvos TSR NKGB Tardymo skyriaus virš inink as E. Rozauskas ir kiti . 
Valstybės saugumo ir gyvybės fi.mkcijos turėjo būti perdu otos karinią apygardų, 
frontų ir armijLĮ karo taryboms. Visos politinių kalinių bylos turėjo būti sku biai 
perduodamos kariniams tribunolams. Tačiau iš tikrųjų niekur nenorėta ir nespėta 

laikytis tokiq formalumų, kaip bylų nagrinėj imo tribun oluose: viską sprendė 

vietinių NKVD, NKGB ir LKP(b) įstaigq vadai, ta lkinant kariu om ene i . 1 

Vykdant tas instrukcijas daug kalinių nužudyta Kretingos , Raseinių, Rokiškio 
ir kituose soviet iniuose kalėjimuose, daugeliu i taip ir ne suž inoju s , už ką ir dėl 

ko jie kankinti ir nužudyti. Bet aukq būtų kur kas daug iau, j e igu ne ryž tin gi 
sukilėlių veiksmai, užimant kalėjimus ir išvaduojant kalinius, jei ne pačią kalinių 
pastangos išsivaduot i. Štai vienas buvęs Raseinių kalėjimo kalin ys 1941 m . ,,Į 
Laisvę" Nr. 18 rašo: 

Birželio 22 d. pasigirdo bombardavimai. Įvairūs spėliojimai. Gandas, kad čia 
tik manevrai, visiems pagadino nuotaiką. Vakare kalinius iš bend ri( km nen( 
(ištardy tuosius) išvedė pasiimti daikt1( ir trimis sunkvežimiais išvežė. Bi"illt, sako, 
išvežę visus, tik 11e/11rėjo kuo. Naktį krimina liniai kalinia i, atidarę kamen ( 
langelius, ėmė raginti laužti duris ir bėgti. Bet ne vienas pabūgo. B ijojo, kad 
kriminalistai ji( pačilt neišm11Šll(. Be to, manė, kad bolšev ikai atėję visus iš.f:audys. 
Bet anie nenusileido - ėmė daužyti, laužti duris. Bet ir p ro išm uš tas duri s kiti 
dar bijojo eiti. Vienas mof...J1tojas, kitiems laužiant jo kameros du ris, pa m išo. 

1 Liekis A. LKP agonijos kronika . T. 2 .. .. P. 15- 19. 
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Pir111adienįja11 atėjo ša uliai. Tada kaliniai suprato, 
kad i.failais vinim as atėjo. 

Kaun o kalėj ime ka linia i lig i pat pirmos ios 
karo dieno s vakaro než inojo, kad prasidėjo 

karas. J ie š ia ž inia pati kėjo tik tuo met, kai 
pasirodė nauja prižiūrėtojų pama ina. Tačiau kol 
kalėjimo va rtai bir že lio 23 d . rytą atsivėrė, 

kaliniai dar daug išgyve no. Vakare įsitikin<,,jog 
karas jau prasidėj<,s, kali n iai nesiryžo veržt is iš 
kalėjimo, kada ng i tam soj buvo galima pakl iūti į 

tykojančių ar praeinančių raudonųjų rankas. Apie 
tą naktį kalėj ime Y. G ira taip rašė: 

Miegas neriipėjo. Vyko pasikalbėjimai, kas 
dar ga li nuti kti. Dauguma reiškė nuomonę, kad 
bii/1.( labai keista, jei visa ta istorija taip staigiai 
ir paprastai pasibaigtų: sargai pabėgo, lieka 
atsidmJ 1fi duris ir pati ems išeiti ... Galbttt dar 
atsiras, kas n1us iš čia paims ir išdangi ns nežinia 
k111: .. Taip bespėliojant ir besiklausa/l/ kiekvieno 
trekštelėjimo, iš mot ert( sky riaus pasigirdo daina 
,. Eisim seselės namo , namo!" Kilo noras ir pas
nausti ik i aušros , ypač kad daug umai tai buvo 
pirma pro ga po 11 mėnesią užmerkt i akis be 
elektros šviesos, nes neb uvo kasjq įjwzgtz(. Stai
ga iš aštunto s kyria us triukšmingai bėgle įbėgo 

daug batuoti( koj 1(. Pasigird o rus iški ragini mai 
skubėti, o dur is laužte išlaužti. Nubėgo į pat 
koridoriaus galą ir lyg perėjo į ketvirtą skyril(. 
Pasigirdo dun1 lau ž imas, o netruk us grįždami 
atgal tie pat ys balsai ja u rusiška i šaukė: ., Ra11-
kas auk šty n, greičiau, sparčiau, du ok buože, jei 
neina, ša uk!" Kor idoriuj e pasigirdo smarkus smii
gis ir lyg ki,,ws dunkstelėjo į gri 11dis ... Sk11b11s 
žings11iai. Pro durt( plyšį pav y ko pastebėti, kad 
čekis/ai, du rtu vus įrėmę beveik į nugaras, varo, 
ties iog vej a, keletą bas i( ir viena is skalbi 11iais 
apsivilk11sil1, ti esi og iš g uolio ištra ukt11 ž111011i1(. 
Vienas neJiam as neš t e ... Tokii( b11relii1 buvo kele-
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Lietuv ių aktyvistų fronto o rgan i
zator i tĮ Lietuvoje, išrink tas LAF 
įgal iotiniu formuojamoje Lietuvos 
laikinojoje vyriausybėje; vadova
vo Birželio sukilimui Kaune ir per 
radiją paskelbė apie Lietuvos ne
pr iklausomos valstybės atkūrimą. 

Okupan tams vokiečiams prive r
tus Laikinąją vyriausybę sustab
dyti savo darbą ir užda rius LAF, 
L. Pmpuolenis 1941 m. rugsėjo 27 d. 
buvo nacių areš tuotas ir per Tilžės 
kalėjimą pasitĮStas į Dachau kon
centrac ijos stovyklą. Tik didelėmis 
K. Škirpos pastangomis , padedant 
vokiečių feldmar šalui Keitc liu i, 
1942 m. balandžio 2 d. L. Prapuole
nis pa leistas iš koncentracijos sto
vyklos ir apgyven dintas Pietų Vo
kietijoje gestapo priežiūroje, bet 
1944 m. rugsėjyje iš ten pabėgęs, 
sugrįžo į Lietuvą, į Žemaitiją ir čia 
įsitraukė į Vanagų kovos dalinių 
vadovybės veiklą. Bet po mėnesio 
pasiųstas atgal į Vakarus ryšiams 
palaikyti. Apsigyveno Vienoje, Šarū
no slapyva rde, bet pajutęs ges ta
po sekimą pabėgo į Šveicariją. 

Apie tai jis l 945 m. birže lio 
30 d. iš Berno rašė K. Škirpa i: 

., ... Kas liečia mane - tai ne
daug tereikėjo, kad ir vėl būttĮ 

tekę, tik, žino ma , ne kartu su 
Jumis , dalintis kalėjimo likimu. Po 
to, kai spalio 15 d. grįžęs iš, mano 
akim is žiūrint, būtinai legalios, 
kartu su dr. P. Pado lsk iu, tuo 
metu (IX. 15- X .8) dar ne užim toj e 
Žcma itijoje atliktos kelionės - ra
dęs savo kambaryje pa liktus tam 
tikrus, mano saugumu susirūpi ni
mo fonklus, nepanorau antrą kar
tą būti Ges tapo „glosto mas" ir -
nieko nedelsdamas, dingau. Po 
keleto savaičitĮ, atgimęs L. Šarū
nu - aišku, kaip ir kiekvie nas 
naujag imis, jau be barzdos -
klaidžiojau Sve icarijos pasieny, 
kol galų gale Vokietijos kūnui ja u 
šalan t, to klai kaus siaubo atsi
kračiau. Dabartiniu metu - gy
vendamas t ik rai ma lon ioje, 
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tas iš eilės. Vienus vijo į virŠI{ pakeltomis rankomis, kitu s - suriš tomis rankomi s. 
Vienus išviję, čekistai bėgle, uždusę. grįžo kiti{. Mums iš baimės apmirė visos blusos, 
1,,,,ril{ kalėjime kaip tik nestigo ... Kameroje įsivyravo ty la. Ar pas mus ateis, 0 gal 
liksim nepastebėti? Nusprendėm apsirengti, kad bent 111/0gt{ neišvmy ll{. Išg irstame 
enkavėdisllt šiiksni „visi". Triukšmas. staiga prasidėjęs, taip pat ir nuty la. Kam erose 
ir koridoriuose mirtina tyla. Klausome, kas darosi kieme. Šiivių negirdėti. Vadinasi, 
a111{ iš karto nešaudo. Bet ką su jais da1J·s? Dar ir šian dien než ino,ne atsakym o i 
tą klausimą. Ko gero, juos kažkur išsivežė, kaip pr ieš savaitę buv o vežama iš 
., laisvės" ... Aušros laukimas pasidarė nebej aukus. Tik absoliuti tyla pa ma žu apra
mino nerv1{ įtempimą ir auštant vėl prasidėjo pasikalbėjimai p er langus. Iš ketvirto 
s/..yriaus pranešė, kad išvarė visą s/..yril<, liko tik viena kamera ir karceriai. Vadinasi, 
ištuštinta 20 kamerų, /..,iriose bridavo po 5- 7 žmones, taig i iš viso p er 100 žmoniz{ 
(per aštuntą skyri11, rodės, tiek daug nepravarė, buvo spėjama, kad gal tik apie 20). 
Kas jie - žini1{ beveik nėra, nes ketvirtas skyri us su kitais 1yšio beve ik negalėjo 
palail,,yti. Pradžioje buvo tartasi palaukti, nes buvo matyti, kad, nors vartai ir praviri, 
bet gatvėmis slenka „nenugalimoj i" (ar nepavejamoji ?) armija ... Tačiau ketvirto 
skyriaus li/..11sioji kamera išlaužė duris, aplankė visas kameras . Čia pat ir pradėjo 
ffižti dwys. Išsilaisvino po vieną visuose s/..yriuose, net ir moterų. Raštinėje buvo 
surasti raktai ir netrukus, gal apie septintą valandą, visos dw ys buvo atviros , o 
kalėjimo gyventojai susimaišė tarp savęs tikriausia prasm e. Susitiko daugelis pažįs
tami{ - 11ebegalėjusi1{ vieni kiti{ bepažinti, o taip pat ir tokit{pažįstamų, kuri e sudarė 
pažinti tik kalėjime. kalbėdamiesi kalėjiminio telegrafo pagalba iš tisus mėnesius 

kasdien, bet niekados vienas kito nemačiusių. ' 

1963 m. vasario 16 d. ,,Draugo" laikra štyje J. P lytka lnis rašo apie Zarasų 
kalėjimą ir jame dirbusį enkavedistą J. Rugienių: 

Prasidėjus karui, Rugienių užgriuvo„ darbai ". Kalėjimas buvo pilnas kali
nių, kita tiek nesuimi!{., liaudies priešl{ ". Enkavėdistai grupėmis vežė sui mtuo sius 
kalėjiman. Birželio 24 d. iš ryto trij1{ uniformuotų rust{ ir vieno vie tinio žydo 
apsaugoje. J. Rugienius atsivežė keletą iikininkų ir Duse tt{ vikarą kun . Leonardą 
Musteikį. Kameroje buvę ir matę dešimt vyri{ ir trys moter ys vėliau papasakojo : 
„ Kalėjimo kieme darydami kratą, iš kunigo ranki{ ištraukė rožančitt, numetė ant 
gr indinio. Siekiantį pasiimti kunigą puolė spardy ti. Netekusį sąmonės, dviej1{ 
velkamą, trečias dar vis spardė. Iš dalies atgavęs sąmonę kameroje , s unkiai 
dejavo - veidas, rankos kruvinos. Kunigas labai ja udin osi dėl rožančiaus - sakėsi 

gavęs iš arkivyskupo M. Reinio Salako bažnyčioje prie š trejus metus pirmil}t{ š v. 
Mišitt dieną". Po šio kun. Muste ikio tardy mo enkavėdistai netruku s ėmė žudy ti 
kalinius, tačiau, išsigandę pasigirdusi1{ šiivit<, pabėgo. Dabar ir kaliniai galėjo 

1 Į Laisvę. 1941. Nr. 18. P. 10. 
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ištriikti. Tame pat J . Ply tka /nio straipsnyje kali
llŽll pabėgimas iš Zaras it kalėjimo taip apra
šytas: .. Ma nyd ami , kad čia pat fro ntas ir kalinius 
išžudyti nebespės, J. Rugienius ir kiti benzinu 
apipylė d11ris. tinko sienas , padegė ir pabėgo. 
išbėgiojo ir prižhirėtojai. Padegtame kalėjime 

paliko užrakintus kalinius ir lavonus. Kraštu
tini11 kamert{ į aikštę kalinia i, nuspėję padėti, 

išlaužė duris. Keletas, įbėgę raštin ėn, rado pa
mirštus raktu s, tuoj atidarė visas kameras. Kori
doriuose plečiantis ugniai , be rakllt apie 20 durų 
11ebiitų spėta išlaužti. Liepsm{ ir diiml{priedango
je , visiškoje mai šatyje nepastebėti kaliniai išsibė
giojo. 

ja ukioje ir taip širdingoje pono 
Mini ster io p. Turausko še imos ap
linkoje - jaučiaus i taip patenkin
tas - kad šias valandas laikau savo 
gyvenimo smagunavimu. Eidamas 
,.garbingas " L. P. Komitc!o sekre
toriaus pareigas, krapštinėjuosi, 
kaip toji , daugiau žalos nei naudos 
da,ydama pelytė, po b i urą, vis dau
giau ir daugiau Ame rikos k,yptim 
besidai,ydamas . Na, o koks iš ma
nęs sekretorius - Jums tas yra 
labai gerai žinoma! Šiam titului skir
tą nusišypsojimą - puikiaus iai įsi
vaizduodamas - priimu. 

Taigi nuo to laiko iš aktyva us 
politinio gyveni mo buvau išn iręs 
ir ką nors konkrezesnio apie pas
kutin iojo meto nuta rimus girdėti 
neteko. Kas liečia dabartinį melą, 

tai tikrai gražų veikimą ir, kiek 
atrodo , visai vaisingą, yra išvys
tęs Vyriausiasis Lietuvos išlaisvi 
nimo komitetas. Komitetui pim1i
ninkauja kun . M. Krupavičius, vi
sų buvusių partijų ir jaunųjų są
jūdžių azstovams harm on ingai 
akompanuojant. Nieko konkreles
nio neturiu - bel kiek pasiekusios 
žinios yra teisingos - Sąjunginin
kai Komiteto veikimą pakenčia. 
Kaip ilgai šis pakentimas tęsis -
matysim ! 

Paskutinę sava itQ prieš karą ir savai t" po 
jo prad ž ios, iki tol , kol sovietai visiška i buvo 
išvaryt i iš Lietuvo s, šių eilučių autoriui pasisekė 

surinkti duomenis daugiau kaip apie 1100 tokių 
nužudytųjų. Ir daugelis jų nu žudyt i pačiais 

žiaur iausiai s metodais . Štai brolių Juozo 
(28 m.) , Jur g io (22 m .) ir Sta s io (20 m .) 
Puleikių, - ūkininko, tarn autojo ir prekyb os 
mokyklos moksle ivio, gyvenusių Tauragės apsk. 
Kvėdarnos valsčiaus Usynio kaim e ir raudo
narmiečilĮ nužudyttĮ bir že lio 24 d ., po licijos 
apklausos, darytos 1941 m. biržel io 26 d. , 
pažyma 

... kadang i vienas šeimos 1WIJ'S - Kazys , buvo 
buvęs husaro pulko kapelionas , brolis Jonas yra 
Kaune vienas iš partizanų vadų, brolis Jurgis 
pabėgo iš raudo11osios armijos ir klausosi užsienio 
radijo ir nepalankia i atsiliepia apie bolševikus ir 
apskritai visi j ie, buožės, tik per nesusipratimą 

palikę neišvež ti i SSSR, dėl to buvo pask11sti rau
donarmiečiams, kuril1 broliai buvo pakviesti pas 
kaimyną Jasą. Te11jiems atėjus, tuoja u buvo iškra
tyti ir atimtijz{pi nigai . Po to j uos nusivedė namo. 
Čia drauge su sulail,,ytu kaimy nu Anta nu Petrošiu-

111i, kurį įtarė atėjus pas iklausyti radijo, s11sodi110 

Kas liečia dabartinį metą -
leidžiu sau samprotauti, kad ligi 
sovietų - anglosaksų karo gali
mos pradžios, Lietuvių aktyvistų 
frontas atostogauja . Ir kišti pirštus 
tarp durų, kai anglosaksai veda 
taip jiems tipingą realinę poliziką, 
nemanyčiau, kad tai būtų tikslu ir 
protin ga. Iš kitos gi pusės - Mask
vos nusistatymas mūsų - kaip 
Kriegsverbrecherių - žvilgsniu, yra 
per daug aiškus. Dar gruodžio 
mėnesi per Vilniaus radiofoną man 
pačian1 yra tekę išgirsti tuos sul
tingus keiksmus, paleistus - jūsų, 
dr. Ambrazevičiaus, mano ir kitų 
adresais, pabrėžiant - kad kur šie 
„vokiečitt agentai " besirastų ir kur 
jie bebėgltl - nuo mūsų 
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prie kilimo, i j i( nugaras įrėmė durtuvus ir leido 5 minut es pag alvo ti_ ir pasakyti , 
kt1r paslėpti ginklai. J t1o:t1i p11/eikiui 11epr isipaži11us, j is_ buvo nuo k1t1( atskirtas, 

· b tq k~,riame padaryta smulki J..Tata. G111kh( neradu s , raud o11ar-11111·estas l sai•o 11 , " • • _ . .. • 
„ J p /e 'k•i· ai·,vilko kariška 11111ifior111a sa /..71dam1 „ bus t vadas . Veliau 1111ecia1 110:q u 1 , , • . . . 

· d · · "k 1· p,·,·e kz'ti( ir 17radėio kankinti Samdyta mergalf e buvo priv ersta 1111s1ve e / mis ·e/ > . • 

:i,irėti, kaip kankinamas j i ( šeimininkas. Iš pradžit( J1w=q Puleikį ra11donar111iečiai 
badė dt1rwvais, vėliau nukapojo rankas ir įvairiais b1idais ::alojo. Kanki11a111aja111 
vis dar tebesemt gyvam pribaigė š1iviais. Pasak 111ači11si11.}1( ir apži1irėj11sit( žuvusijį, 
j am buvo padmr ta 30 :ai:dt(. Po to raudo11armiečiai nuka11ki11~ J:wzo bro_li_1_1s Jurgį 
ir Stasį ir 11 ,ošėsi ieškoti kiti( šeimos 1iari1t, bet arrėja111ys vok1ec1L( kana, ;1e111s tai 

s11111,kdė. 1 

Ir tokių atvejų būta šimtais. 
Taigi pinnoji karo savaitė Lietuvoje buvo džiaugsmo s~vaitė - laimėjo 

sukilimas, Laikinoji vyriausybė paskelbė apie nepriklausomos L1et11vos valstybės 
atkūrimą, raudonasis okupantas buvo priverstas palikti šalL taip pat ta pirmoji 
savaitė buvo ir gedulo - nebuvo miestelio ir kaimo, kur nebūtų buvQ apraudami 
žuvę pavieniai arba sukilėlių būriuose ar nužudyti netikėtai užklupti besitrau
kiančią sovietinių ordų. Kas ir kaip suskaičiuos tuos, kurie kovojo prieš 
okupantus, dalyvavo sukilime - kovojo visa tauta, didžioji jos dalis; pasiprie
šinimas buvo ne saujelės, sovietinių ideologų terminologija, ,,buržuazinių nacio
nalistų", o visų klasių ir požiūrių lietuvių, pasipiktinusių dėl prieš metus įvykdytos 
klastingos okupacijos ir inkorporacijos, dėl okupantų smurto, vykdyto tautos 
genocido, dėl tautos teisės ir orumo. Ir tos kovos pim1osiose gretose buvo 
Lietuvos jaw1imas, siejamas Tėvynės meilės, Laisvės, Nepriklausomybės idealų. 

Jis dėl jų kovojo ir žuvo. Kad tą aukų būtą mažiau, sukilimui buvo pasirinkta 
karo pradžia tarp dviejų pasaulio teroristų - nacistinės Vokietijos ir bolševikinės 
Rusijos. Sukilimas paneigė ir sovietų melą apie tariamai savanorišką Lietuvos 
įstojimą į SSSR sudėtį. 

Sukilimo reikšmę iš dalies buvo priversta pripažinti ir SSSR. Jos užsienio 
reikalų komisaras Molotovas birželio 23 d. per Maskvos radiją iškeikė prieš 
sovietus sukilusius lietuvius. Sovietai niekuomet to negalėjo atleisti - bet kokia 
proga stengdavosi įrodyti, kad sukilimo organizatoriais ir vykdytojais buvo tik 
vok.iečių ir vietos fašistai, kad iš viso sukilime tedalyvavo tik saujelė „burmazinių 
nacionalistų" ir pan. Pokario metais sovietinėje istor ijoje iš viso stengtasi tai 
nutylėti arba visą sukilimą apibūdindavo tik „baltaraiščių išpuoliu prieš „tarybinę 
liaudį", o ypač žydus. 

1 Liekis A. LK.P agonijos kronika. T. 2 . ... P. 121- 122 . 
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Vengė pris imin ti ap ie sukilimą ir Lietuvą teisingumo rankos ncbciš1ruks -
· " k' .. .. · š nepasislėps! ors mes prieš savo ir 

Okupavusi vo 1et1Ja, nes J IS pne taravo Hitlerio pasaulio 1yrąją sąžini. esame šva-
sumanymui sukurti „vieningą Vokietiją", prisi- rūs bet ne visa, kas yra švaru ir 

J·ungus Sov ietlĮ „teritor ijas" , o čia staiga po 1eisinga, šiuo melu gali būt i ir yra 
pabojama! Ir kad eventualiu aiveju 

vokieči LĮ kojo mis ima painiotis nepriklausoma rusams prisiminus ir pareikalavus 
pasiskelbusi Lietuva . Kas be ko, vokiečiams ceremomjl( ir keliamo piršio lauku 

Patiko, kad Lietuvoj e tiek mažai teko kovoti su netenka. 
Todėl atvirai sakant, dideliai 

Raudonąja armij a, - prie j os išvij imo daug nudžiugau išgirdi.s, kad ir Jūs, nuo 
prisidėjo patys lietuviai, patiko, kad beveik visur bet kokios akcijos susilaikydamas, 
buvo sutik ti su gėlėmis, kad rado veikiančias žadat persikehi į Pic1us, nes dabar-

1iniu melu suraudonijusioj ir kerštu 
beveik visas admin istracines institucijas, tačiau pritvinkusioj Prancūzijoj pradėti Lie-
nepatiko , kad vietoj reicho visur kabėjo nepri- tuvos atkūrnno akciją yra pavoj in
klausom os Lietuv os trispa lvės vėl iavos, kad giau nei kur nors kiiur. 

Skubėdamas nepavėluoti laiško 
visą kraštą bandė tvarkyti sukilėl ių sudaryta įdavime ir už taip padrikas mintis 
Laikinoji vyriausybė. Todėl iš pat pradžių ją atsiprašydamas baigiu, dar kaną 

tikrai nuoširdžiai Jus sveikindamas, 
ėmė ignoruoti , kaip ir tai, kad vokiečių kariuo- ramybės, poilsio ir galimai greiies-
menė įžygiavo į nepriklausomą valstybą, kuri nio sovietų - anglosaksų santykil( 
įją, kaip ir į Vokietiją, žiūrėjo kaip į sąjungi - pablogėjimo linkėdamas. 

Jus gerbiąs ir už i šlaisvinimą iš 
ninkQ, rėmėją, gelbs tinti s nuo sovietų. Ir štai K.Z. Dachau visada dėkingas"'. 
birželio 24 d. į Kauno radio foną iškilmingai L.Prapuolenis Šveicarijoje sulau
sukilėlią atvež tas minėtasis vokiečių kariuome- kė ir karo pabaigos, įsitraukė į lie-

tuvių pabėgėl ių veiklą. 1948 m. va
nės leitenantėlis Hohet , v ietoje pa idžiaugąs sarą persikėlė į Vokie1iją, į prancūzų 
lietuvių sukilėlią didvyriškum u, per mikrofoną valdomą zoną, dirbo Balfo įga!ioti
paskelbia: niu, lie1uvil( a1S1ovu prie vielos pran-

cūzų karinės valdžios, dalyvavo 
- Aš užėmiau Kauną! VLLK'o veikloje, kaip Lietuvių vie
Birželio 25 d. Kaune pasirodė ir vokiečiq nybės sąjūdžio atswvas. Nuo 1952 

reguliariosios kariuomenės daliniai. Pinna sis iki 1955 m. buvo Lictuvitl fronto 
bičiulių vicepirmininku. 1955 m. per

vok.iečių įsakymas: jokių sveikinimo plakatų ir sikėlė į JAV, į Čikagą, buvo 1arp 
niekas negali būti gatvėse, kai vokiečiq kariuo- aktyviausiųjų lietuvių išeivil( veikė
menės daliniai žyg iuos per miestą; iš pat jų, daug rašė l ieiuvių išeivilĮ spau-

dai. 
pradžiq stengtasi pabrėžti, kad jie užkariautojai Mirė L. Prapuolenis 1972 m. Iie-
ir tik jie vieni sprąs krašto ir jo žmonių pos 23 d. Čikagoje . Lietuvitt fronto 
[iki bičiuliai paskelbė lokį nekrologą: 

mą. 

1 PLA. F. K. Škirpa. Dėžė l. 



156 LIETUVIŲ TAUTA 

4. LIETUVOS LAIKINOJI . 
VYRIAUSYBE 

Nors Laikinąją vyriausybi. sukilėliai buvo sudar<, balandžio mėnesį, bet 
oficialiai, kaip rašyta knygos pradžiojc, jo s sudėtis per radiją ir spaudoje paskelbta 
tik sukilėliams paėmus į savo rankas Kauną- birž elio 23 d. tytą. Tačiau pinn asis 
posėdis įvyko tik kitą, birželio 24 dieną, nes dalį narių kara s ir suki limas llŽk.lupo 
kitose vietose, vis nesirodė iš Berlyno ministras pinnininkas K. Škirpa, užsienio 
reikalų ministras R. Skipitis, taip pat ir J. Masiliūnas, turėjęs perimti ministro 
pirmininko pavaduotojo pareigas. 

Apie Laikinosios vyriausybės darbo pradžią buvę_s jos narys Mečys 
Mackevičius šių eilučių autoriui pasakojo: 

... Karas prasidėjo birželio 22 d. Sukilėlių veikla pirmiausiai pasireiškė 

arčiau Vokietijos sienos ir spon/aniškai išsiplėtė visame kraš te. Vokiečių Vermach
llli tai b11vo nerikė/a. Todėl nemažai lwr vokiečių kariai sukilėlius palaikė rusų 

partizanais. Dėl to b11vo ir a11k1j, kaip Kačerginės apylinkėse, Alytuje ir kt. 
S11kilimui prasidėjus, kaip buvo iš anksto suplanu ota, 1941 m . birželio 23 d. 

LAF įgaliolinis Leonas Prapuolenis, sukilėliams užėmus Kauno radijo stotį, 

paskelbė Neprikla11somos Lie111vos atkiirimą ir Laikinos ios vyriausybės sudėtį 

[ .. .}.' 
Vyriausybė susidarė ir pirmus žingsnius žengė nepaprastai sudrumstoje viso 

krašto atmosferoje. Buvo tik dalis Vyriausybės narių. Kiti buvo nepasiekiami, 
slapstėsi . Pavyzdžiui, dr. Juozas Pajaujis, darbo ir socialinės apsa ugos ministeri s, 
slapstėsi Šiauliuose. Jis pasakojo: 

eidamas kažkuria siaura gatvele netoli geležinkelio sto ties s taiga išgirdau, 
kaip iš vieno nedidelio vienaaukščio namelio sklinda Lietuvos himno garsai! 
S11stojau kaip įdiegtas. Įsiži11rėjęs pamačiau p er langu s, kad tame namely jau 
buvo susirinkę nemaža žmoni!(. Įsidrąsinęs įžengiau ir aš į trobą. Susirinkusie ji 
buvo paprasti žmonės, darbinink11 nibais. Himno garsa ms skambant daugelis 
šluostėsi ašaras. Nern,kus radiofono kalbėtojas perskaitė Li etuvos suve renumo 
atstaty mo aktą ir paskelbė sudarymą Laikinosios Vyriausybės, kurios sąstate buvo 

ir mano pavardė, kaip darbo ir soc ialinh1 reikalų minist erio ... "2 

Panašiai atsitiko ir su prof. Baliu Vitkumi. Birželio 21 d. ji s, kolchoze tada 
dirbęs zootechniku , Telšiuose turėjo posėdį, kuriame dalyvavo ir iš Ma skvo s 
atvykęs aukštas, su dviem sekretorėmis, pareigūnas Konevas. 

1 Aut. asm. archyvas. 
2 PLA. F. J. Brazaitis. Dėžė l. 
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Prof. 8 . Vitku s pa sakoj o: ,,Mirus a. a. LEVUI PRAPUO-
Pasi tar imus tęsėme ir sekančią dieną, birže- LENIUI, 

lio 22. Posėdžio metu man e kas tai i.§kviečia į 1941 Lietuvių tautos sukilimo va
koridoril(. 'tiiiriu - stov i bas i, susijaudinę rikio dui, nacių kone. stovyklos kaliniui, 
vedėjo vaikai - g imna zistai Al dona ir Vy tautas LFB Vyr. Tarybos nariui, savo gy-

J . • venimą pasiaukojančiai skyrusiam Krikščiiinai. te prcmesė girdėję per radr;"ą iš 
kovai dėl Lietuvos laisvės, žmoną 

Kauno, kad Lie tu va neprikl ausoma ir kad aš esąs BIRUTĘ, sūnus ŠARŪNĄ, PA-
žemės 11kio mini s teris . Kiek susinipin au, bet, kad TRIMPĄ, ŠVIEDRĮ, seseris TERE
neb11tt( j okio įtarimo, grįžau į posėdi kuris jau SĘ KARVELIENĘ ir ELEONORĄ 
artėjo prie galo. Bijoja u, kad posėdžiui pasibai- GARBlNlENĘ, kitus gimines bei 
gus jie neijungti( radij o, todėl paskubėjau išsi- artimuosius bičiuliškai užjaučiam".' 
ne.f:dinti. Prie jo kapo bendražygis K. Škir-

Aplinkiniai s takeliais per laukus su manęs pakalbėjo: 
palaukusiais vaikai s grįžau į Gaudikaičius ir „lki paskutinio Tavo širdies pulso 
ijwrgiau radiją. Ab ejonht neliko, nes p ats išgir- Tu ne-2inojai, kas yra poilsis, panašiai 

kaip kiekvienas karys jo nežino, dau savo titulą. vardą ir pavardę. 
. . . . . , kada kova su žiauriu priešu tebe-

Reike;o t11o;au sleptis, nes Teisiuose b'.1_vo vyksta. Laisvės kovotojo įsipareigo-
daug 111SL( ka reiviL1., ir komunistinės valdz1os jimas Tave vertė nenurimti ir vis 
pareigiinai man e pa žinojo 1 

... labiau įtempti savo žmogiškąsiasjė
Tik po kelių dienų jam pavyko pasiekt i gas kovai už Lietuvos šventą teisę 

Kaw1ą. į laisve; ir valstybinę nepriklausomy-
O minėtasis M . Mackevičius: bę. Deja, žmogaus jėgos nėra neišse

miamos[ .. .]. 
Mane karas užklupo besisl apstant su šeima Levą Prapuolenį iškėlė į istorine; 

Kačerginės mišk ingoje apylinkėje, kur buvome asmenybę ne koks atsitiktinumas ir 
prisiglaudę vienos senos moters lzišnelėje, ne per ne vien tas faktas, kad jam teko 
toli nuo Ne mun o pakrantės. Pirmoji karo diena pabūti Birželio sukilimo vėliavnešiu 
buvo pavojinga , nes virš 11uis11 skrendančius vo- bei savo krašto žodžiu pašaukti per 
kiečil{ lėktuvus apšaudė bolševiki( zenitinė arti- KaW10 radiją stoti ryžtinguosius mū

lerija ir susprog usi!{ bombt( skeveldros krito ant sų tautos sūnus stvertis ginklo, sie
miisi( galvi1., nukirsdam os medžir( šakas. kiant vėl atkurti Lietuvos valstybinį 

Netvarkingai traukėsi raudonosi os armijos suverenumą. Jis tapo istorine asme-
b P - . nybe dėl to, kad buvo pats minėto 

pėstininkai, išvengę ir kai kuri e asi. rase 
didžiojo Lietuvos akto kūrėjas ir 

swiktą civilį atsigerti vandens . Jie nerodė jokio 
k 

. . k . . , . . . vykdytojas ... 
·ov111g111110. Tik Ne mun o pa n111te1111s J~vaist~Sl Kaip išsiugdęs nuo pat mažens 
raudonieji rait eliai , kuri e buvo labai zuwrus . 1919 metų Lietuvos savanorių kūrė
Savo akimis mačiau, kai j ie, pastebėję Nemuno jų dvasioje ir užsigrūdinc;s mūsų at
pakrantėje du vyrus, kuri e r11s11s pamatę atsigulė eitininkiškojojaunimo kilniuoju obal
ant žemės, j uos suėmė, įsakė pak elli rankas ir, siu tarnauti Dievui ir Tėvynei , Levas 
pavarę į mi§ko pakraštį, abu sušaudė. Tie vyrai Prapuolenis, kaip ir tūkstančiai kitų 
neturėjo jokio ginkl o ir nebuvo apkla usti. Vėliau nepriklausomos_Lictuvos iš~gdytų5'.1• 
sužinojom e kad vienas iš sušaudyti( buvo Linke- vo tautai melleJe 1r knkšc1onybes 
Vl·c,1· 'š · 1· idealuose jaunuolitL negalėjo likti 

IIS 11110 tali 11(. 

' Į Laisvę. 1954. Nr. 3. P. 9. 1 Į Laisvą. 1972. Nr. 55 (92). P. 7 t. 
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Tuo meti/ Kačerginėje veikė vai/..i{ darželio vasarinė stovykla. Tą ši llrpi( 
vaizda matė da1-=elio personalas ir vaikai. Visus apėmė pan ika . Kur dėtis"! MiJkai 
pilni "ra11donarmiečir(. Mote1ys virr11vėje pa spartino maisto ga min'.mo ruošą; 
kareiviai eidami pro šalį vis prašo vandens. Mot e1J1s ; uos aptamau;a. Ir aš 511 

kit11 vy111, prisijuosę žit1rstus, dirbame virtuvėje. Visgi vyra ms nesaugu . A1otc,ys 
patarė lįsti i rrisį. Mes taip ir padarėme. Tik vėliau suprato me, kad buvo neg11driai 
pasielgta, nes, jeig 11 b1it1{ radę 11isy besislapstančius, aišku, biitl( sušaudę. Į 
pavakarę pasirodė pirmieji vokiečil( daliniai , kurie traukė Kaun o link . Pagautus 
miške ra11donar111ieči11s vokiečiai neėmė i belaisvę, be t vietoje sušaudydavo. 

Į vakarą pasirodė suki/ė/ir( b1i1)'S su baltais raiščiais ant rankovii( . Jie pavedė 
m11ms saugoti mais10 sandė/i11s ir Kačerginės svetainę. Sukilėliai bu vo menka; 
gi11kl11oti, o mes sargybas ėjome „apginkluoti " lazdomis. 

Ant 1)1/0jaus į Kačerginę motorlaiviu atvyko inž. arch. V. Land sbergis, 
Lietuvos vyriausybės kom1111ali11io 1ikio ministeris . S11 j uo susitikau gatvėje. Jis 
labai skubėjo. Pirmieji jo žod::.iai: .. Tavęs ieškau. Tuoja u turi vykti su manimi 
į Kauną. Esi teising11mo ministeris ir tuoj turi imti atstaty ti Teisingumo minis
terijos aparatą. " Į jokias kalbas nesileido, tik ragino skubėti. 

Šeimai pranešia11, kad 1:vkstu i Kauną, ją palikęs kol kas Kačerginėje. 
Atsiminiau. kad ant Nem11no kranto savo kuklioje viliukėje gy vena buvęs Lietu vos 
Jyria11siojo trib11110/o pirmininkas Ciplijauskas. Nuvykęs pas Ji paaiški nau visą 

reikalą, pakviečiau kartu s11 m11mis važiuoti i Kauną ir grįžti į Vyriausi ojo 
tribunolo pirmininko postą. Jo al,.yse pasirodė ašaros , ir be žodžių pasiruošė 

kelionei. Ciplijausko pal,.i/ią nuotaiką, atvykus į Kauną, pakino ska udi ž inia: jo 
srinus, gindamas 11110 s11sprogdi11i1110 Vilijampolės tiltą, žuvo. 

Su Landsbergi11 tiesiai vykome į Ministerių Kabi neto posėdį buv. Taupom1Ut( 
kasų rrimuose. Posėdis buvo trumpas. Kiekvienas turėjo tuojaus imtis savo 
ministerijos organizavimo ir atstatymo. 

Iš posėdžio tiesiai 1111vyka11 į Teisingumo rūmus, kur radau tik vieną 

pareig1i11ą, žilagalvį Žemaitį. Reikėjo ieškoti pagelbininkų. Pirmoji mi n tis buvo 
susirasti, jei iš kalėjimo išėjo gyvas, adv. Zigmą Toliušį, patyrusį teisininką ir 
artimą prietelį. Ėjau įjo butą Mickevičiaus gatvėje. Eidamas pro Valstybės teatro 
sodelį džiaugsmingai nustebau, pamatęs ant suoliuko besėdintį Zigmą Toliušį ir 
b1rn teisingumo ministerį Joną Gudauską. Didelis laimikis! Aky s nušv ito i,; juos 
abu išbuc'iavęs Oie abu buvo tik ką išėję iš kalėjimo), pasikviečiau savo padėjėjais. 
Abu entuziastingai sutiko. 

Taip jau fllrėjau Vyriausiojo tribunolo pirmininką Ciplijauską, p lius du 
paminė111s patyrnsius ir žymius teisininkus. Ir kasdien iš chaoso rinkosi bendra
darbiai, visi atsidavę ministerijos ir jos institucijų atstatymo darbui. 

Laikinosios vyriausybės pagrindini s uždavinys ir rūpestis buvo kuo skubia u 
atkurti Lietuvos administraciją ir pašali111i visus Lietuvai prim es tus bolševikinės 
sistemos padarinius. 

Reikėjo 11edelsia111 sugrąžinti gyvenima n veikusius Lietuvos įstatymus ir 
jurisdikciją. 

LIETUVIŲ TAUTA 

Panaikinom e ir visus įstatymus, nutarimus, 
priimtus sovietinės valdžio s, ir tuo pačiu atkiirė-
111e Neprikla uso mos Lie tu vos įsta1y111ų ir 11utari1111( 
galiojimą. 1 

Išaiškėjus, kad vokiečiai neišleidžia K. Škir
pos į Lietuvą, pirmajam e vyriausybės posėdyje 
nusprQsta paskirti švie tim o ministrą K. Ambra
zcvičilĮ laikinai eiti minjstro pirmininko pareiga~; 
vietoj ja u i šrinktąjlĮ, bet „neži nia kur csančilĮ" 

ištrcmtųjlĮ, nutarta kooptuoti vyriausybėn naLtius 
ministm s : teis in gum o - M . MackcvičilĮ, vidaus 
rcikallĮ - J . Šlepetį, susis iekim o - A. Novickį, 
darbo - P. Diel ininkaitį, sve ikat os - K. VencitĮ.2 
Be to, valstybės kon tro lie riu i Pr. Vainauskui 
paves ta eit i pr eky bos m inis tro, S. Lušiui -
finansų ministro pareigas, V. Grudzinskui -
vadova ut i Mai s to tiekimo va ldybai; sudary ta 
gink luo toms partizanų jėgoms koordinuoti bei 
vadovauti Krašto gynymo taryba, į kurią paskirt i 
gcn . S. Pundzevičius, gen. M. Rek laitis, pik . 
J. Vėbra, ta ip pa t Kauno m iesto kom endantas 
pik. J. Bo belis ir Kauno burmistra s K. Palčiaus
kas. Kiek vėliau paskirti ir v iceministe riai: švie
timo - J. Rainys, vida us - pik. J. Naraka s, 
prekybos - dr. P. P ada lis, pramonės - J. Mikai la, 
teisingu m o - Kur kliet is, susisiekimo - K . Ger 
manas , komuna linio ūkio - V. Švipas, žemės 
ūkio - J. Venc lova, in formacijo s direkto riumi -
J. Senkus, o dr. Z. Ivinskis - ryš iams su vokiečitĮ 

įstaigomis palaikyt i. 
Kiekv iena ministerija ir žinyba ėmė sudaryti 

miestuose be i apskritys e ati tinkam as struktūras, 
daugiaus ia buvo atkuri amos tokios, kokios buvo 
Lietuvoj e iki sovietinės okupac ijo s. 

Paskelb ti Lic tl 1vos laikinąją vyriausybQ mė
ginta ir B crlync . Ap ie tai gcn. S. Raštikis 
prisimena : ,, ... Kada ngi L ietu vos respub likos 

1 Aut. asm . ar c hyva s. 
2 Į Laisvę. 1954. Nr. 3. P. 9. 
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neakty vus akivaizdo j e Tėvyne; 
Lietuvą 1940 m. birže lio 15 d. 
ištiku sios didžiosios nelaimės ir 
ma tant savo akimis, kai p sovie
tiškicji įsibrovėliai, lietuviškiesiems 
komu nistiniams geltons napiams 
ta lkininkaujant , griovė visą ta i, ką 
l ietuvių tauta per laisvės ir nepri
klausomybės laikotarpį buvo sa
vo ir žmonijos labui sukūrusi ... 

Iš kitos vėl pusės, kaip prigim
ties apd ova notas plataus masto 
iniciat yva, organizaci niais gabu
mais, ryž tu kovos sp rendimams , 
asmeniška drąsa ir ge le~inc va lia 
jiems vykdyt i - vienu žodžiu, visu 
tuo, kas būtina realiam kovos va
dui - Levas Prapuolenis patraukė 
į tikros kovo s kelią mūsų tautos 
ryžtuolius ir visa i natūraliai stojo 
jų priešakyje, rizikuoda mas visu 
kuo, imt inai savo gyvybe, kaip 
dera kiekvienam kovos vadui. 
Drąsa yra geriausia tokio vado 

talkininkė. l:le to, Levo kovos kelią 
laimino dar ir pats Viešpats Dievas, 
būtent ta prasme, kad išsergėjo jį 
lietuvių tautai nuo patekimo į bolševi
kin io priešo nagus, o jo sukurtą 
LAF pogr indžio organizaciją nuo 
išsišifrav imo. Tai įgalino ją ir Levą 
PrapuolenL kad ir žiauriausiai prisi
varginusį organizacinio pasiruošimo 
darbais ir besislapstantį nuo įžlllių 

priešo persekiojimlĮ, sėkmingai pa
sireikšti 1941 m. birželio dinamiš ku 
kovos žygiu ( ... ]. 

Ir Birželio 23 d . mūsą tau tos 
suk ilimas buvo laimėtas, ne s ja m 
buvo planingai pasi ruošta ir veikta 
nepap rastai vikriai, pasirinkus jo re
alizavimui idealiai ti11km11ą momenll.t 
( .. .)"t. 

Dr. Adolfas Danu šis sakė: 

1 Į Laisve;. 1972. Nr. 56 (93). P. 61. 
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prezidentas Antanas Smetona tuo metu gyveno JAV ir todėl buvo nepasiekia 
l b. . .. ši . n1as 

iš Berlyno, fomialiam Lietuvos va sty cs tęst111umu1 1 a1kyti ir Lietuv 
respublikos konstitucijos mažiau pažeisti, Ški,pos_ pasiūlymu pada?'k1 tokia išva~: 
fom1aliam aktui: nesant Respublikos Prcz1dcntw, Bcrly11c esąs Lietuvos tauti . 
komiteto pim1ininkas inž. E. Galvanauskas imasi iniciatyvo s ir siūlo Škirpn,~ 

k Č . . • a, 
sudaryti Lietuvos vyriausybę. Galvanaus ·a ia pat tr pasirašė paties Škirpos 
suredaguotą tam pačiam Ški1pai adresuotą raštą. Galvanaus kas dar abejojo a 
reikėtų to rašto antraštėje tituluoti Škirpą Lietuvos kariuomenės pirrnu;j~ 
kūrėju - savanoriu. Tokį titulą Škirpa buvo gavęs iš Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų - savanorių sąjungos, nors tada dėl šio reikalo prezidentas Smetona labai 
pyko ir ant Škirpos, ir ant pačios savano1ių sąjungos vadovybės. Dabar Škirpa 
labai ronė Ią titulą, ir Galvanauskas nusileido. O štai ir šio rašto turinys: .. Lietuvos 
tau/111,s komuetas po 10, koi Sov1et1( Sąjunga, klastingai sulau::ydama visas 
SU/artis SI/ L1et11m, ofopm•o 1111/Sl( fraštą, yra perėmęs Lietuvos valstybės reikah( 
gy111111e ir )llllgrs lie1111•itt ta11tos pastangas išlais1•i11ti n11'is1( kraštą iš bolševikillės 
okupacijos ir awatyti 11eprikla11s0111ą m/stybę. 

Įverri11da111as Ryt11 Europos polit111i11s bei karinius įvykius, gyvybiškai liečian
čius liet11l'ą, liewvos Ta111i11io Komiteto vard11 kreipiuosi į Tamstą, kviesdamas 
šią lemiamą 1111is11 ta11tos ir mlsrybės gyve1111110 valandą pai nu/ sunkią naštą ir 
sudaryti lie tul'Os Respublikos l".1•riarisybę, jai vadovauri bei atstovauti, remiantis 
1938 111. vasano 12 d. Lie111vos Konstitucija (Vy,: 'tinios N,: 600). 

Kadangi Lle1u1·os Respublikos Pre=identas yra išvykęs į Am erikos Jungtines 
l 'alsrybes 1r dėl karo są(,·gi( greitai su juo susis iekti negalima, Lietuvos 
ljriausybės pas~1nmas pagal Lietums Konstifllciją yra neįvykdomas dalykas. O 
1110 tarpu Vvria11sybės suda,J·mas yra gyvybinis ir neatidėliotinas Lietuvos 
rl!ikalas. 

Kl'lesdamas Tamstą 111111s taip didelę atsakomybę dėl 11111s1( tautos likimo, 
lie111ros Tawinis Komitetas yra tvinai įsirikinęs, kad Tamsta skirsi visas jėgas 
šiam dideliam u:da,•iniui, labiau 11: viską brangindamas Tėvynės laisvę ir 
g111damas lietu1·111 tauros teises. 

L1etu1·os Tautinis Komueras linki, kad Tamsrai kuo greičiausiai pavykti( 
arstatJ'/i krašto turėtą sa111varką ir broliškai sujungti visus lietuvi us, vairuojant 
lie/111'11{ tautą ir 1·alstybę tokiu keliu, kuris laid110111 visokeriopą Lietuvos gerovės 
klesre;imą. 

Lietuvos Tautinis Komitetas kviec'ia visus lieluvius padėti Tamstai, vykdant 
šiuos didelius u:dm·inius. 1r aukori 1•iską Tėvynės laisvei vaduoti ir fietuviL( tautos 
gero1·e1 sukurti. 

' PLA. F. K. Škirpa. l dėžė. 

E. Galva nauskas 
Lietuvos Tautinio Komitet o Pirmininka s 

Berlynas, 194/ 111. birže lio 22 d. "
1 

,\LG IMAN 'I AS Llf-KI S 

Buvo įvardinti ir Lie tuvos laikinosios vy
riausyb6s narirn , kuriLĮ da uge lis skyrės i nuo 
anksčiau mint:tttitl bcnd111 Vilniaus, Kauno LAF 
patvirtintttitt (nea išku , kodėl , pats K. Šk irpa 
apie tai nepri s imena nei savo veikale „Sukili
mas" , nei kituo se dokumentuose - A.L.): mi
nistru pirmininku ir užsienio rc1kaltĮ ministru _ 
K. Škirpą; kra što apsaugos ministru gen. 
S. Raštikį; v idaus rcikaltĮ mi111s1ru adv . P. 
Gu;ą; finanstĮ mini s tru inž. E. Galvanauską; 
teisingumo - adv. R. Skipitį; žemės ūkio dr. 
P. Karvelį; darbo ir socialinės apsaugos - 111;,. 
K. Brun i tĮ; švie timo - prof. A. Macciną; 
susisiekimo - inž. Augu staitL propagando s dr. 
A. Gerutį ir valstybės kontrolieriumi - K. Ža l
kauską. ' 

Ar sukilėlius Kaune pasiekė E. Galvanausko 
pasirašytas įsakymas, duomenų archyvuose ap
tikti nepasisekė. 
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.. Krnp 1941 melų sukilimo va
das Leonas Prapuole111s yra ta
p<;s miis11 laisvės kovit pradinin
ku, laisvės kov11 simboliu [ .. ]. 

Rc1i stcnta~ yra vertinamas ne 
liek tuo, kiek Jis tnunpu la1kotar
p1u parodo ištvermės ir ry11111gu
mo, bel kiek JIS ilgame: In1ko1.1rpyJC 
sugeba pašv~s11 energ11os savo 
idėJa1. Šiuo a1, CJU Jais, ės k,1' ai. 
Leonas nėra 11k~11 trumpala1k1s , ,e
no suk1iimo vadas v1s,1 savo 
būt i m, gyvenimą jis iš1vern11nga1 
vykdė pasirinktą mis,ią km ot1 už 
L1e1uvos la,s, <; Ia, buvo ryšku JO 
gyvc:nunc 1r Lic1u,·01c, ,r trcn11yjc. 
fok10 pasiry.i:imo asmenys dan1a1 
nepagal\ O Ja ir neskiria pakanka
ma, dėmesio sa\ o a:-;mcninc1 lai
mei ir patogun1ams. 

Leonas buvo ryž11ngas, drąsus 
vykdyloJas; sudarytą 11· nu111aty-
1ą planą vykdė 11kshai ,r a1kakhai. 
Jis eJo kaip lankas be a1odairos. 
be baunės per didžiausias khūtis. 
O vykdanl necil111ius darbus. 1aip 
leng,·a susvyruoti ir sa, e ne
, c1klu111u 1štc1s111l1. G1 laun, 11c. 
kune, c1kia 1r sumaniai išnaudoja 
laiko1arp10 progas 

Lietuvoje ėmė veikti galutinai Kaune sufor
muota ir viešai p1.:r radiją visam kraštui paskelb
toji vyriausybė. Ji nuo pirmosios savo veiklos 
valandos ,ūpinosi įgyvendi nti sm·o planus, pir
miausia atkurti tokias valstybės valdymo stnik
tūras, kok ios veikė iki sovicttĮ okupac ijos. Beje, 
Laikinoji vyriausybė neprisiėmė jokit[ įsiparc1go
j imtĮ nauj aja m o kupantui - Vokietijai. 

Vilniaus miestui ir apskričiai sudaiytas atski
ras valdymo komit etas. Jo pirmini nku paskirtas 
Vilniaus univcrsit1.:to docen tas. vienas iš Bi,-idio 
sukilimo Vilniuj e organizatoritĮ ir vadO\ tĮ S. Ža
kevičius, pavaduotoju - pro!'. \ '. Jurgutis, na
riais - M. Guclėnas (virn as iš Vilniaus LAF 
vadlĮ), K . Kalend ra (buv'<s apsĮ..rit ics virš inin
kas), pik . P. IVlasi uli s, A. Valcška (\ leno mu-
1,icjaus direk tori us), mokytoja E. Putvytė i.r pik. 
K. Dabulevičius. 1 

Lcon,1s be svymvimo Įvykde re
zistencijos uždm ,mus Lietu, OJC. 
bel ik, ,avo nunics ncnmo 1r t1cm
lyJc VokietlJOJe, 11 Ji\V-sc. Į . .j"'. 

G:11la, kad pats L. Prapuolc111s 
neaprašė savo daly,av1mo LAF 
,c,kloJc. sukilune, k,up jis p.1l:i1kė 
ryšius su Vilniaus Li\F ,r kitą L1c
tu, OS llllCStlĮ ir rajomt štabais, 
U/SICl11U Kaip tik JO pris1111m1ma, 
padė111 a1sklcis11 ,r daug k1t1t su
kilimn 1r L:11k111os1os , ynaus) b.:s 
, c1klos 1k1 šiol ncžinomtĮ puslapių 

Rn~t1k1s Stasy~. Km osc dd Lietu, os. 11 dali, 
l.o, Angclt:s. 1957. P. 155-156. 

' Ll\lA B. RS. F. 165- 167. L. l:!. 

Scas~s PUNDZE\'IČIUS. Unnė 
1893 111 rugsėjo :! d. Rokiškio 
apskn1ics Skap,~kio valsčiaus 

LaibiškilĮ kaunc. 1913 m. b,11g<;s 
Pane, ė·J10 rc,1hm; mok) kl:1. studi
J"' o K1jc, o J..ome1 c1Jus 1mt1tu1e. 

Į l a,m;. 1972 r 56(93) l' 63 
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Jon as Masiliūnas Jonas Matulionis (1975 m .) 

Pranas Padalis 
Juozas Pajaujis 
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Paskirti ir laikinieji (iki Laikinoji vyriausybė patv irtins) reikalą val dytojai: 
krašto apsaugos - A. Špokevičius, vidaus reikalą - K . Kal endra , finan sq _ 
V. Jurgutis, prekybos - D. Gruodis, žemės ūkio - M . Čibiras, miškq ūkio _ 
J. Kuprionis, pramonės - K. Blažys, teisingumo - J . Bra z inskis, susis iekim o _ 
K. Pupšys, švietimo - J. Vaičaitis, soc ialinio aprūpinimo - .l. Ka linskas, 
sveikatos - J. Abraitis, valstybės kontrolės - A. Ku zmi ckas, P. Miškini s ir 
K. Petruškevičius; Vilniaus miesto burmi stru - A. Krut1di s, ELT'O S vedėju _ 
V Maninkėnas; laikraščio „Naujoji Lietuva" leidėju ir redakt oriumi - R. Mac
konis ir kt.1 

Lietuvos laikinają vyriausybQ sveikino visas kraš tas. Pasa k Z. Ivin skio, 
emu:ia:mas ėjo per kraštus Į. . .}. S1•eikinimai vyriausybei plaukė deJimtimis i.f 

įvairiausi11 vie111, nors vokiečiai draudė ., naudotis telegrafu bei tele/01111, tačiau 
.. sveikinimai biidavo pristatomi savomis prie111011ė111is - motociklai s . dviračiais. 

arkliais ir pėsčiomis.: 
Lietuva buvo vienintelė iš Vokietijos okupuot1Į kraštą suk ilus i ir sudariu si 

savo tautinQ vyriausybQ. Bet, kaip minėta, tai ignoravo naujieji okupant a i ir nė 
žodžiu neužsiminė apie ją ir Vokietijos spauda bei rad ijas , griež tai ko ntro liavo 
gestapas. Dar birželio 24 d. vokiečių sausumos kariuomenės vadas feldm arša las 
V Brauehitschas nurodė Šiaurės am1ijų grupės vadovybei, kad lietuviai sudarė 
savo Laikinąją vyriausybę be vokiečių valdžios įstaig1Į paramos , leidim o ir todėl 

bet koks jos rėmimas griežtai draudžiamas. O po poros dieną tas pa ts vok ietis 
vėl parašo, kad Liet11Vos laikinoji vyriausybė nepripažįstama, todėl jos ka riniai 
daliniai (partizanai) turi būti nuginkluoti.3 

Ir sukilėliai, nenorėdami susidurti su naujo okupanto karin e j ėga, birže lio 
27 d. ,,sudėjo" ginklus. 

OkupanttĮ požiūrį į Lietuvą atspindi birže lio 26 d . vokiečią arm ijos 
atsišaukimas: 

LIETUVIAI! 

Ne1111galimi Did::iosios Vokietijos kariai ateina kaip Jūsi( DRAUGAI IR 
GELBĖTOJAI l\lUO BOLŠEVIKŲ JUNGO. 

Mes nešame Ju111s laisvę ir grą::i11sime žmoniškas gyve nim o sąlygas. KAS 
LAIKYSIS RAMIAI IR PILDYS VISUS VOKJEČIŲ KARINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSAKYMUS, 
TAM !•./ERA KO BIJOTIS. 

Gi11kl11s. a1111111iciją ir visokią karo medžiagc1, taip pat sumuštosios Raudo-
11osios Armijos ir so 1·iell( įsraigi[ 1111osavybę reikia tučtuojau p erleis ti art imi au-

' LMA B. F. 165-167. L. 3. 12-13. 
2 Į Laisvę. 1955. Nr. 6. P. 35. 
3 Bubnys A. 1941 m. Birželio sukilimas 1r Lietuvos laikinoji vyriausybė // 

Žaltvykslė. 1991. Nr. l. P. 38-39. 
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siam l'Okiec'ią kari11u111enės daliniui arba artimia u
siai ko111e11danl11rai arba pran ešti. kur tai yr a. 
'/i1čt11ąjau reikiCI pra11e.iiti artimiausiai vokiečii1 ka
ri11ei įstaigai. kur yra paslėpta gi11klt1, amunicijos. 
karo medžiagos , mai sto sandėlil1 ir kt . Taip pat 
reikia tuo;au pra11d ti, jei y ra kur pasislėpusi,( 
so 1·iell( kari11i11k11, ka reivi,( ir bol.fovik11 komi.rnn[. 

Kas nusl epia soviet11 karius C1rba ginklus. 
amuniciją ir kitokią Raudono sios Armijos ir SSSR 
1/1/osavybę C1rba ją pasisavina. bus su.foudy tas. 
Taip pat bus sušaudytas kas pridi11sis arba 
bandys s usis iekti su pr ie.iiu. 

DraudžiC1111C1 kelti kainas arba iš gyventoji[ 
ir vok iel'it( karil1 reikalauti did esnil( kai1111, negu 
iki šiol y ra buvusios arba vokiečii1 kari11il1 įstai
gi( nustatyto s. Pri eši11g11 atveju visos prekės bus 
konfiskuotos, krautuvės užda1yto s ir kaltininkai 
suimti . 

Mokėjimams 11audoja111i ir toliau ligi šiol 
apyvartoje esantieji banknotai, o taip pat Vokie
či11 Reicfto pinigai {kursas: l reichsmarkė - JO 
r11b/i1(). 

Kruutu vės, prekybinės įstaigus, viešb11L'iai ir 
kc. wri biiti atdC1ri. KJEKVIENAS PRIVAlO BŪTI 
SAVO VIETOJE. 

KC1s savav ali škai paliks savo wrnybą arba 
darb o vietą, kas uždwys savo krautuvę arba 
įstaigą, tas be pasigailėjimo bus traukiamas 
baudžiamojon atsako,nybėn. 1 

Ir K. Ški rpos, J. Brazaičio, L. Prapu olenio 
ir kittĮ vyriausybės naritĮ archyvuose yra doku
menttĮ, liudijančitĮ, kad jau bir že lio pabaigoje 
gestapas planavęs are štuoti visą vyriausybę, jei 
ji geruoj u neišsi skir stys. l~1čiau imtis represijtĮ 
delsė, nes vengė sukel ti nepasitenkinimą krašte. 

Nuo pirmąją okup acijos diemĮ vokiečiai ėmė 
cenzCtruoti ir pe riodiniu s lietuvitĮ le idinius „Į 
Laisvę', ,,Na ujoji Lietuva'·, uždraudė vyriausy
bei v ieša i ske lbti savo pri imamu s įstatymus ir 
nuta rimu s, atėmė turėtus autom obilius ir šiaip 

1 Škirpa K. Sukilimas ... P. 95. 
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1916 m. mobilizuotas į rust\ ka
riuomene; ir pasi11stas į Orcnbur
go karo mokyklą. Ją baigc;s ko
vojo įvairiuose frontuose. Karui 
pasibaigus grįžo į Lietuvą ir sa
vanoriu stojo į besikuriančią Lie
tuvos kariuomene;, dalyvavo ko
vose prieš bolševikus, lenkus, 
bermontininkus. Nuo 1921 m. bu
vo paskirtas IY pėstininkų divi
zijos štabo viršininku. 1923 m. 
baigė Aukštuosius karininktĮ kur
sus, o 1925 m. - Prahos karo 
akademiją, paskirtas 5 pėstininktĮ 

pulko vadu. 1927- 1934 m. vado
vavo Lietuvos karo aviacijai. o 
nuo 1935 m. paskirtas pirmosios 
divizijos vadu ir suteiktas briga
dos generolo laipsnis. Nuo 
1939 m. iki okupacijos buvo Lie
tuvos kariuomenės štabo virši
ninku. Sovic.:tinės okupacijos me
tais iš kariuomenės atleistas. Rė
mė antisovietinį pogrindį, buvo 
LAf na riu , Laik inosios vy riausy
bės paskirtas Krašto gynybos 
tarybos nariu, dalyvavo pogrin
dinėje lietuvilĮ antinaeinėjc kovo
je. 1944 m. vasarą pasitraukė į 

Vokietiją, gyveno į vairiose lietu
vių stovyklose. 1949 m. persikėlė 
į JAV. Dalyvavo įvairilĮ lietuvilĮ 
susivienijimq veikloje. Mirė 

l 980 m. spalio 20 d. Niujorke. 
Stas ys RAŠT IKI S . Gimė 

1896 m. rugsėjo 13 d. ŠiaulitĮ ap
skrityje. Kuršėnuose. Dar mažam 
esant, tėvas persikėlė zakristijonauti 
į Dūkštą Vilniaus krašte. 1909 m. 
Stasys Raštikis baigė Dūkšto pra
dine; mokyklą, o 1914 m. - ZarastĮ 

progimnaziją. l 9 l 5 m. pavasarį sa
vanoriu įstojo į ruslĮ kariuomc.:nc;. 
Puskmminkiu baigęs mokomąją kuo
pą. pasilĮstas i frontą, dalyvavo 
mūšiuose su vokiečiais Lietuvo
je, Galicijoje, Bukovinoje, Rumu
nijoje, o Kaukaze - su turkais. 
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visaip ėmė varžyti jos veiklą. Tad ir ryšius su lietuviškomis saviva ldybėmis bei 
kitomis valdžios įstaigomis palaikydavo per LAF narius, kurjer ius. 

Nuo pirmąjų okupacijos dicnq hitlerininkai , greta li etuvi LĮ vyri ausybės 
izoliavimo, išvaikymo, turėjo ir kitą planą, - paversti ją savo tarnait e _ 
„patikėtiniq taryba". Tuo tikslu birželio 26 d. gestapas prikalbėjo Berlyne buvusį 
gen. St. Raštikį skristi į išsivadavusį Kauną, kad ten sudarytų minėtąją tarybą 
ir imt11sijai vadovauti. S. Raštikis, atvykQs į Ka1mą ir pamatQS posėdžiaujančius 
Laikinosios vyriausybės narius, atsisaku vokiečitt siūlomo jam Patikėtinių truy bos 
vadovo posto. Apie tai ir apie patį sukilimą gen. S. Raštikis prisime na: 

... lie111voje spo11ta11iai buvo pakilę iki l 00000 gi nkl11oll( liet11vhl aktyv isfll 
parti:a1111. Jie Waisvino abi Lietuvos sostines, Vi/ni1( ir Kauną, ir kitus sva rbes
niuosius miestus ir miestelius. Buvusi liet11\'0je rusi{ kariuomenė visai pakriko . 
Apie 2000 lie111vi11 kol'Otoj11, t.y. daugiau negu pe r visą Nepriklausomybės karą 
1919-1920 metais, paguldė savo galvas u:: Lie111vą [ .. .j. 

Bet lietuviai partizanai vokieči1( buvo greit nuginklu oti, o kai kur ie net 
sušaudyri. Šios lie111vi1( partizam( ko\'Os buvo pradėtos pr ieš rus us ne todėl, kad 
lie111viai b1i111 norėję pasirarna11ti vokiečiams arba laukti iš ji( išsigelbėjimo nuo 
11m1, bet pirmiausia todėl, kad lieru~iai rik per vieneri11s rusi( ok upa cijos merus 
buvo patyrę iš /'l/ SI( riek ska11džia11sil1 skriaudi( ir didžia usio pani eldnimo, jog 
jiems nebebuvo likę nieko kito, kaip laukti pirm iausios progos pati ems imti ginklą 
i rankas ir gi111i bolševi/..1( panieki111as lieruvill švenras leises, savo laisvę, savo 
valstybę ir jos savarankiš/..w11ą, ir pagaliau pasip riešin ti ne tik p rieš lie tuvill 
tautos išniekinimą, ber ir prieš pradėtą jos naikinimą [. . .]. 

Atvykęs i Ka11ną, pirmiausia nuvykau į Laikinosios vyriausybės biistinę, nes 
j 11k aš pats b11va11 tos vyriausybės 11a1ys. Posėdyje painformava u vyriausybės 
narius apie viską, kas man buvo žinoma iš Berlyno [. .. }. Kadan g i ministeri s 
pirmininkas Ški,pa vokiečių buvo sulai/..ytas Berlyne ir negalėjo parva žiuoti į 
Lietuvą, Vyriausybei f aktiškai vadovavo Švietimo ministeris profesori us J . Amb 
razevičius, greiros orie111acijos, sumanus ir kieros valios pol itikas. Jau p irmam e 
Vyriausybės posėdyje jis pasi1ilė, kad dabar aš perimčiau vadovau ti Vyriausybe i, 
ber aš be jokių svyravim11 griežtai arsisakia11. 

Vyriausybės nariai labai apgailestavo, kad negalėjo atvykti Ški,pa, bet kartu 
džiaugėsi mano atvykimu, nes su vokiečiais jie neturėjo tiesiogin io kontakt o ir 
vokiečiams buvo įsa/..yra boikollloti Lie111vos laikinąją vyriausybę. Dabar man gal 
pavyksią palai/..yri 1yšius s11 vokiečių karine valdžia. 

Pirmomis dienomis padariau vizitą vokiečh( karo komendantui (Fe ldko111111en
da11t) generolui majorui vo11 Poltl. Jis buvo austras, katalikas, sukalb amas ir 
lie111via111s labai palankus žmogus [. .. }. Beveik visi vokiečht kariai laba i ge rai 
suprato 11111s11 reika/11s ir buvo pasiryžę mums padėti, bet visi jie skundėsi, kad 
tie. reikal~i išimti_ iš vokieči1l k~rinės vadovybės kompetencijos ir juos tvarkė 
Re1cho vidaus re1kah1 1111111ster1Ja. Rosenbergo vadovaujamos ,y tr( mi 11isterij os 
tada dar nebuvo. Ji buvo vėliau įsteigta. Kada11gi svarbia usi man o keliami 
reikalai buvo politi11io pob iidžio, vokiečių kariniai pareigtinai dažniaus iai tik 
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pažadėdavo pranešti ma110 keliamus klausimus 
aukštesn ei savo vadovybei palankia mums pras
me Į„.j. 

1917 m. baigė Tbilis io karom o
kyklą. 19 l 8 m. pavasarį sugrįžo į 
Vilnių ir buvo tarp pirmųjLĮ, užsi
rcgistravusitĮ į kuriamąją Lietu
vos kariuomenę, o 19 19 m. pra
džioje s tojo savanori u į atskirą 
Vilniaus batalioną ir dalyvavo 
mūšiuose su lenkais ir bol ševi 
kais pri e ŽiežmaritĮ, Vievio, Kie
taviškio, Dusetų, Avilių, Zarasų, 

prie Daugp ilio ir kt. Mūšiuose su 
bolševikais buvo du kartu s sun 
kiai suže istas. Antrą kartą suže is
tas pate ko į bolševikų nelaisv<,. 
Gulėjo Daugpilio , Velikije Luki, 
Rybinsko karo ligoninėse, apgy
dytas bolševikų uždarytas į Tu
los, o vėliau į Maskvos kalėjimą. 
192 1 m. pavasar~ vyksta nt kali
nių pasikeitimui tarp Lietuvos ir 
Rusijos, S. Raš tik iui „mainais" 
leista grįžti Lietuvon. Pasigydęs 
karo l igon inėje, jis tarnavo Kęs
tuč io vardo pen ktajame pėstinin
kų pulke , nuo 1923 m. - kariuo
menės vyriausi ajame štabe, kartu 
mokėsi, baigė gimnaziją, 1928 m. 
Kauno universitetą, buvo pasiųs
tas stud ijuoti į Vokietijos gene ra
linio štabo akademiją. Ją baigęs, 
paskirtas 5-ojo pėst ininkų pulko 
vado padėjėju, etatiniu lektoriumi 
Karo mokykloje ir Aukštuosi uo
se karininkų kursuose . 1934 m. 
paski rtas Trečiosios pėsti ninkų 
divizijos štabo valdybos viršini n
ku, 1934 m. pabaigoje - Vyriau
s iojo štabo viršininku , o kiek vė
liau - Lietuvos kariuomenės va
du . Ir tas pareigas ėjo iki l 940 m. 
saus io mėnesio. P. Mirono vy
riausybėje dar ėjo krašto apsau
gos mini stro pareigas . 1940 m. 
balandžio pabaigoje paleistas i 
atsargą, bet 1940 m. birželio 7 d. 
vėl grįžo į kariuo men<;, paskir tas 
Vytauto Didžiojo ka ro mokyklos 
virš ininku. SSS R ultim atumo me
lu ( 1940 06 15) paskirtas min istru 
pinn ininku, tačiau Maskvai pasi
priešinus ja m neteko tų pareigų eiti. 

Jie ms Liet uvos laikinosios vyriausybės atsi
radimas buvo labai nepageida ujamas, tuo labiau 
kad nei latviai, nei esrai tuo metu nebuvo paskel
bę savo vyriausyb ill [ .. .j. Vokiečiams reikėjo ne
pageidaiu·amą Lietu vos vyriausybę pašalin ti ar
ba paversti ją kokiu nors kitu vokiečiams paklus
niu organu. Griebtis prie .f lietuvius labai radi
kali1( prie moniL1, ypač po pavyk usio lietuvit( su
kilimo pri eš bol.fovikus , vokiečiai nedrįso. J11 
priemonės buvo kitokios. būtent: 

l . Pirmiau sia jie sulaikė Berlyne Lietuvos 
laikinosios vyriausybės ministerį pirmininką Škir
pą, ne tik neleisdami jam atvykti i Lietuvą, ber 
ir pačiame Ber lyne izoliavę Ji nuo politinės 

veiklos. Tcičiau ši vokiečiL( priemonė nesugriovė 
laikinosios vyriausybės ir nesustabdė jos veiklos. 
Tenka pažymėti, kad iš Berly no nebuvo išleis/Cls 
ir laik inosios vyriausybės užsieniL( reikah1 minis
teris advokatas R. Skipiris . 

2. Jie leido arvykti iš Berlyno i Kauną 
laikinosios vyriausybės kra.fto apsaugos ministe
riui ge nero lui Ra štikiui , norėdami Ji wpyki nti su 
Škirpa ir per Ji priver sti laikinąją vyriausybę 
paklus ti vokiečh( valiai. Pirmasis tikslas vokie
čiams truputį gal ir pavyko, nes Ški,pa buvo 
pradėjęs tikrai pykti ant d. g. Ra.fokio. Ber 
antrojo savo tikslo vokiečiai nepasiekė, nes Raš
tikis vyko į Kauną ir visą laiką dirbo kaip 
Lietuvos laik inosios vyriausybės nmys, ne griau
damas, bet g indamas ją. 

3. Visiems vokiečil1 pareigiinams ir įstaigoms 
Lietuvoje buvo įsal,,yta boikowoti Lietuvos vy
riawybę ir nepa laiky ri su ja joki 11 ojiciali11 san
tyki!(. Ši vokiečilĮ priemonė sratė vyriausybę į 
labai sunkią padėtį. 

4. Vokiečiai stengėsi ir betarpiškai 1111kdy ti 
laikinos ios vyriausybės darbą. Vyriausybei nebu
vo leista ske lbti savo 1111tarim11, n11rodymt( ir 
info rmaciJil nei spa udoje , nei telegrafu, nei per 
radiją, nei viešais skelbi mais. Ja i buvo uždrausta 
naudotis s usisiek imo priemonėmis, o turėti aulo-
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mobiliai b111·0 atimti. Vėlia11 b11vo a1i111tos ir patalpos. Net laikinosios vyriausybės 
foto nuotrau/..1( negatyvai buvo k01(fis/..11oti ir s1111aikinti. 

5. Vokiečir( propaganda Lietuvoje, o iš dali es ir 11:':s ienyj e, skleidė žinias, kad 
Lietuvos nepriklauso111ybė esanti 1ik lie111vir1 inteligent11 fanta=ija ir kad liet11viai 
iikinikai, sudarą tautos daugumą, nenorį jo kios neprikla11somybė.1· ir pag eidallja 
tik tvarkos, ramybės ir sotaus gyveni1110. Buvo tvirtinama , kad vyria11sybe 
pasitikinti tik nedidelė lietuvir( ta111os dalis, tik illfelige nt ija, bet ir tai ne visa 
nes ir pati inteligentija yra suskilusi. ' 

6. Vokiečiai da11g ko reikalm·o beta,piškai ir i.~ pačios vyria11sybės. Šią 

1•okiečir( ugnį teko atlail,y ti 111011, nes su kita is ')'l'iausybės nariais vokiečiai 

politiniais reikalais nekalbėjo. Man teko kaip kokio advokato rolė, ir p er man e 
vokiečiai reiškė reikalm·i11111s l'.l'l'iausybe i, taip pat ir mūs11 vyriausybė p er mane 
reagavo ir atsakinėjo vokiečiams. Si11ose pasikalbėjimuose vokiečiams dafoiall
siai atstovavo D1: Grelfe. 

Pirmiausia vokiečiai reikalm·o. kad Liet11vos laikinoji vyriausybė pati išsi
sk irsty ti(. Jos vietoj turėjo biiti sudaryta pasitikėjimo ta,yba - Vertra uensrat , 11110 
4-rir( iki 11-kos 11Grir( [. . .}. Taigi vokiečizt buvo sugalvotas nauja s varia ntas 
Liet11vos ''.Vria11sybei likviduoti - ''.l 'ria11Jybė ne i!fsiskirs to, bet tik p ersi kr ikš tina 
ar persitvarko į tarybą. Šis reikalas buvo svars ty tas vyriausybės posėd;je, ir po 
trumpi( disk11sij1( vis11 vienu balsu buvo maarta atmes ti vokiečilt pasiiilymą. Šiam 
l'Okiečizt pasiii~vmui atkritus, liko 1 ·ėl pirma sis jt( reikalav imas - Lietuvos 
vyriausybė turi pati išsiskirstyti. 

Vyriausybės buvo priimtas mano pasiii~vtas prin cipas: vyriausybė pati 
nesilikviduos, tegul vokiečiai lihid uoja Ją [ .. .]. 

7. Vokiečiai stengėsi pa veikti Lie111vos vyriausybę net pr ovokacijo mis. Štai 
vienas pa vy=dys. Laikinoji vyriausybė b11\'0 gavusi dokumentą, aiškia i ,vdantį, 
kad kai kurie Lietuvos miškai Jurbarko apylinkėse j au buvo priskirti pri e vokiečiL( 
111išk1( administracijos cemro. b11v11sio Rytpriisiuose. Ši žinia tikrai sujaudin o kai 
kuriuos vyriausybės narius, bet buvo 1am ir pag rind as, nes tai reiškė, jog 
vokiečiai prad eda ty liai kai kurias Lietuvos pasienio sritis jungti prie Rytprii siz1. 
Atrodė, kad vokiel'iai norėjo įbauginti Lietuvos vyriauJybę, parodyti jos bejėgiš
kumą ir pad emonstnw ti savo galią. Mums reikėjo /Lloj reaguoti. Todėl aš, 
nelaukdamas vyriausybės posėdžio tuo reikalu, tą pačią dieną per D, : Grelfe 
pareiškiau grief':tą Liewvos vyriau:,J1bės protestą ir papra š iau Rytprūsit1 miškit 
administracijos potvarkį tuoj atšaukti. Šį kartą vėl teko su Grejfe griežčiau 
pasikalbėti. Su j 110 aš kalbėjau atvirai, kariškai, nevy nioda mas labai ai.§kaus 
reikalo į diplomatines pirštinaites, nes žinojau, kad tokia taktika kai kada ge riau 
veikia„vokietį. D1: Grelfe buvo nustebęs mano griež tu reagavi mu ir tuoj pažadėjo 
vtsą SĮ nemalom( reikalą ištirti ir „klaidas" atitaisy ti. 

8. Negalėdami pala užti Liew vos vyriausybės kitomis priemonėmis, vokiečiai 
gn:e~ėsi grasin imz_t- Tas _pats D,: Grelfe vieną kartą man p rikišo, kad aš pa ts 
ve1k1ąs. k1111s vy n ausybes_ narius ir darąs visą vyriausybę nesukalbamą, ir 
pagras mo Gestap11. P1ktm atsakiau, kad aš toki11 gras inimit nebijau. Kitą kartą 
vel per mane buvo pagrasinta visai vyriausybei ir atskirai dar man pačiam, kad 
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vokiečiai galį visus vyriau.1yhės narius sulik vi
d11oti arba i.vvežti į ko ncentra c ijos stovyklą. Visi 
šie gras1111ma1 buvo są,J,Sy su vokiel'ii( reikala-
1,imu U etttvos vyria11.1ybei pačiai susilikviduoti 
Į„.j. 

9. Ak cijai prie!/ Li~t11vos vyria11.1ybę vokiečiz( 
buvo pw w 11dot1 ir kat k11rie vadinamosios vol
demarinink11 grupės lietu viai. Per tuos žmones 
vokieč~~i mė~ino išsprogdi nti Lietuvnr vyriausy
bę pac11( !tetuv111 ran komis. 

Pir111ia11sia b11vo pradėta formuoti lietuvi,( 
nacionalsocial is tt( partija. Apie Ją daugiausia 
pradėjo spi es tis voldemarin inkzt grupės f':monės. 
Tačiau nauj os partijos kiirimas neturėjo Jokio 
platesnio pas iseki mo ir todėl ga n grei tai bm ·o 
palaidotas [ .. .}. 

Voldemarininkzt ta1pe atsirado keliolika as-
111e1111, kuri e, Gestapo leitenamo Kurmi o vado
vaujami, liepo s 9 dieną surašė ir įteikė vokie
ciams raštą. kuriam e buvo pabrėžti šie 3 punktai: 

a) Prašoma, kad sukilėli1( paskelbtoji 
Liewvos laikinoji vyriausybė vokiečii( 11ebiitz1 
pripažinta, nes ji sudc11y ta ir pa skelbta be /ie
tuvizc nacionali s tzc ir ji( vado žinios. 

b) Siiiloma iš viso neprip ažinti jo kios 
Lietuvos vyriausybės, kol į Lietuvą negrįš profe 
sorius Voldemara s. 

c) Prašoma, kad iki tam laikui, t. v. iki 
prof Voldemaro grįžimo, visa valdf':ia Liet;tvoje 
biill( s111elkta vokiečiz( karinės vadovybės ranko
se. 

Tai buvo paties Gestapo , be t, deja, kai kurizt 
lie11tvi1( rankomis paruo š tas dokum emas, nukreip
tas prie š pačią Lietu vos valstybę [ .. .}. 1 

Ne i archyv uose, nei l iteratūros šaltiniuose 
nepasisekė aptik ti , nei iš gyvlĮ vyriausybės n ariq 

A. Damušio, V Lanclsbcrgio-Že mkalnio. M. Mac
kevičiaus, P. Namčio ir kitą išgirsti, kad Laikinoji 
vyriausybė būtLĮ g laud ž iau bendravusi su oku-

1 Ra štikis S . Kovo se dėl Lietuvo s. T. 2. Los 

Ange les . 1972. P. 295-30 l . 
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SSSR okup avus Lietuvą, nuo 
pi rmųjų dienų S. Raštikis buvo 
seka mas NKVD. Jam pasisekė pa
bėgti i Vokietiją, bet buvo suimta 
jo žmona ir kal inta Kaun o kalė
j ime (tik sukilim o išvaduota); prieš 
karą sui mti ir ištremti į Sibirą kiti 
artimiej i: tėvai, brol iai , seserys, 
trys mažametės Raštikių dukrelės 
( 11. 4 ir l metų). 

Bir želi o suk ilimo d ienomi s 
S. Raštikis sukilė l itt pas kirtas 
krašto apsaugo s mini stru . Oku 
pantai siūlė S. Rašti kiui būti jų 
numatytos Lietuvos tarybos pir
mininku , vėliau - vok iečių gene
ralinio komisaro Lietuv ai pim 1uo
ju generalini u tarėju. SS legiono 
vadu, bet nuo vislĮ tų pasiūlymą 
S. Raštik is atsisakė ir liko dirbti 
tik Vytauto Didžiojo karo muz ie
jaus Kaune tarnau toju. visaip rė
mė ant inacinę rezistenciją. 

Apie sukilimą ir Laikinąją vy
riausybę S. Raštikis atsiliepė taip : 
„ 1941 m . biržel io 22 d. prasidėjęs 
vokiečių-rusų karas padarė galą 
rusą bolševikų savivalei ir jų žiau
rumams . Pajutusi giedros pro
švaist1o lietuvi tĮ tauta pradėjo mė
gi nti atsike lti. Lietuvos padangė
je švystelėjo, nors ir labai ne
aiškus ir apgaul ingas, bet vis 
dėlto galimas nepriklausomybės 
spindu lys. Prieš rusu s sukilo 
tūkstančiai lietuvių aktyvistų ( ... ). 
Lietuviai sukilo ir paskelbė Lietu
vos Laikinąją vyriausybę. Tačiau 
greita i lietuviai pajuto vokiečių 

nepalankumą ne tik Lietuvos la i
kinaja i vyriausybei , bet ir visa i 
lietuvitĮ tautai [ ... ]. Prasidėjo Lie 
tu vos laikinosios vyriausybės 

sunk i kova už savo egzistenciją. 
Vokiečiai darė viską, kad tik tą 
vyr iausyb<; greičiau sukompro 
mituotų ir likviduotų [ ... )." ' 

1 Raštikis S. Lietuvos likimo ke
liais ... P. 34 l . 
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pantais ir vykdžiusi kokius nors jo nurodymu s.' Tie sa, liepos mėnesio v idu1yjc 
tarsi kiek imta pasiduoti vokiečių spaudim ui : K . Šk irp a Be rlync parcn gc.s 
„Lictuvią-vokicčių susitarimo pagrindų" projektą, kuriam e jau atsitraukė nuo 
absoliučios nepriklausomybės reikalavimo. 

Svarbiausi punktai projekte buvo: 

l. Vokietija Lietuvą laiko laisva ir neprikla11so111a valstybe. 
2. Lietuva iš savo p11sės pripa:įsta vadova11ja111ą Vokietijos padėti Europoje 

ir kaip lygiateisė narė sroja i Vokietijos vadovaujamą Tauti1 bendruomenę. 
3. Numatomi Lietuvos ir Vokietijos saitai: 

a) susitarimas dėl užsienio poli tikos vienaly tišku1110, 
b) karinė s11tartis, 
e) gla11dfis saitai susisiekimo srityje; 
d) s11sitarimai dėl 11kinio bendradarbia vi1110, 
e) susitarimai dėl kult11ri11io bendrada rbiav imo. 

4. Bendradarbiavimo sanrykiams ta,p Liet11vos ir Vokietijos užt ikrinti biitina, 
kad Liecuvos valdymas b11t11 paleis tas tik Lie111vos vyriausybei, dėl kurios 
draugiškumo ir /ojalaus nusistatymo Vokietijos atžvilgiu jo kios abejonės negali 
biiti; ši Vyriausybė remiasi liet11vit1 aktyvistu sqjiidžiu , kuris savo veiksmingumą 
įrodė sugebėjimu organiz11oti s11kilimą prieš ra11donuosius okupantus; ta proga 
ginkli1 draugystė ta,p Vokietijos ir Lieflivos faktiš kai ja u virto realybe. Ir pa n.1 

Tačiau iš reicho į šį pasiūlymą jokio atsaky mo nesu laukta . Liepos 17 d. 
Hitleris pasirašė, kad okupuotuose kraštuose, iš jų Lietuvoje , Latvijoje ir Estijoje, 
taip pat gudų gyvenamasis plotas pavadinamas „Ostlandu " ir, ats ižve lgu s į 
vykdomas karines operacijos ir susidarius tinkamam laikui, įvesti vokiečių civilinę 
valdžią. Tą pačią dieną Hitleris pasirašė tų kraštų vietininkams sk iriamuo sius 
raštus: Lohsei - Ostlando reichskomisarui, dr. Adrianui von Rentelnui - Lietuvo s 
generalkomisarui. 

O tai reiškė, kad Hitleri s iš viso panaikin s bet kokį okupuotų valstybių 

savarankiškumą, kąjau bekalbėti apie vyriausybės toleravimą ar pripažinimą. 
Nors tiek Laikinoj i vyriausybė Kaune, tiek lietuv iai Berlyn e ir toliau nesiliovė 
prašyti ir reikalauti reicho įstaigose, kad būtų pripažįstama Lietuvos laikinoji 
vyriausybė ir drauge Lietuvos nepriklausomybė. Mėginta to pasiekti per vokiečių 
sąjungininkus. 1941 m. liepos 23 d. K. Škirpa įteikė memorandumu s dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo Italijos, Ispanijo s, Japonijo s, Bulgarijos, Suomijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos pasiuntinybių atstovams. Memorandum e rašyta: 

Kaip prisimename, p ereitais metais Lietuva buvo Maskvos vyriausybės 
kariškai okupuota ir įjungta i Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą. 

1 Pokalbis su A. Damu šiu, V. Land sbergiu-Žemkalniu , P. Naručiu ir M . Mac
kevičiumi. Mag. įraša i . Aut. asm. archyvas. 

2 Škirpa K. Sukilimas ... P. 454. 
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Prieš .fią Sov ietini1( Socia/ist inil( Respub!ikt( 
Sąjungos jėgo.1· prievartą Lietuva pr otestavo h11/ent 
iii110 bridu: 

J. Lietuv os Respubliko s Prezidentas, kaip vals
tybės .l'llverem,1110 repr ezentanta s, nepasira.i:ė jokio 
akto, kuris galėtą būti palai kytas Lietu vos įjungi
mo į Sovietų Socialistinit1 Respublikų Sąj11ngą 
/egalizavi111u, ir protesto ženklan apleido kraštą 
tą pačią dieną, kai sovie t1( karinės jėgos įsiveržė 
įjį. 

2. Visi Lietu vos diplomatiniai atstova i užsieny 
pareiškė griežčiausius prot estus kit11 krašt11 vyriau
:,ybėms prie.š Sovie ll{ Rusijos prievartos aktą, ku
riuose nurodė, jog Lietuvos įjungimas i Soviet11 
Socialis tiniL( Resp ub/ik11 Sąjungą ivyko prieš 
/ietuvi11 tautos valią ir sulaužant visas rus11 pasi
rašytas su Lietuva sutarti s ir iškilm ingus įsiparei
goj imus, taip pat rusa ms grubausiai pažeidus 
vis uotinai pripažįstus tarptautiniu s teisės 

1111ostatus. 
3. Visos užsienio lietu vh( organizacij os, kas tik 

dar galėjo lais vai tarti žodi liet11vil1 tawo s vardu, 
taip pat pakėlė protesto balsą prieš jų Tėvyllės 

Lietuvos pavergėją So vie1t1 Rusiją. 
Šiais prote s tais buvo visam pasauliui 

fo rmaliai pa1yškinta, kad Lietu va savo valstybinės 

nepriklausomybės neišsižadėjo ir niekad neišsiža
dės. 

Iš tikrųį1( jokia valstybė pasauly je Maskvos 
Vyriausybės pr ievartos akto nepateisilla. 

Ši konstatavimą sust iprina įvari11 kiti( krašt11 
vyria11sybių atitinka mi pa reiški mai , j11 tarpe ir !le
seniai paskelbtas Fuehrerio ir Reicho Kallclerio 
atsišaukimas i vokiečil{ tautą. taip pat Reicho ir 
Italijos Y;vriausy bir( notos Maskvos Vyriausybei pa 
skelbiant karą Sov ietiniL1 Socialistiniz( Respubli/..1{ 
Sąjungai. 

Taigi Lietu vos valstybės suverenitetas j okios 
kitos valstybės neginčijamas. 

Praktišku tam įrodymu gali b11ti, pavyzdži ui, 
kad ir tas fak tas , jog didelė dalis Lietuvos dip/o
mati11ii1 atstovybil( ir konsulai!( užs ielly galėjo iš
likti ir po Li etuvos įjungimo i Sovietų Socialisti11it1 
Respublik1( Sąjungą ir toliau vykdy ti savo veiklą. 
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Artėjant antrajai sovietą okupa
cijai, S. Raštikis su žmona pasitrau
kė į Vokietiją ir gyveno Rogcnsbur
go, po to Scheinfcldo lietuvią pa
bėgėlią stovyklose. KGB buvo pa
siuntusi savo agentus A. Mažeiką 
ir S. PečiulionL kad nužudytą ge
nerolą S. RaštikL tačiau nespėjo -
buvo suimti angltĮ žvalgybininką. 

1949 m. S. Raštikis su žmona 
emigravo į JAV, į Los Angeles. Čia 
iš pradžią dirbo eiliniu darbininku, 
po to gavo dėstyti rusą kalbą 

Syracuse universitete, dar dėstė 
svetimas kalbas įvairiose JAV karo 
mokyklose, daug laiko skirda vo ir 
lietuviškajai veiklai, VLI K'o ir ki
toms organizacijoms, rašė spaudai . 
Be daugelio kitų darbų_, parašė ir 
išleido keturis tomus, nušviečian
čius jo, kariuomenės ir Lietuvos 
gyvenimą, nuo nepriklausomybės 
atgavimo iki netekties, okupantų ir 
tremties metus. Paskutiniame, ket
virtajame tome, išėjusiame JAV 
1982 m., S. Raštikis rašė: ,,Visose 
mano knygose telpa maždaug vis
kas, ką esu patyn;s per 80 su 
viršum savo gyvenimo metų [ ... ). 
Ne viskas klojasi taip, kaip man 
pačiam norėdavosi [ .. .). 

Buvau pažinojęs bevei k visus 
Liet uvos nepriklausomybės lai
kotarp io ta utos vadus ir veikė
j us, vienus daugiau , kitus mažiau. 
Asmeniniai pažinojau ir mūsą kai
myną tuometinius pol itinius ir 
karinius vadus Latvijoje , Estijoje , 
Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje , 
Anglijoje . 11 pasaul inio karo aud
rose išvengia u suėmimo, kalėj i
mo, ištrėmimo, kacc to, sušaud y
mo, nors mano karini ai kolegos 
Baltijos valstybėse, buvę tą vals
tybią kariuomenitĮ vadai, liko ru
sų ištremti ir sunaikinti . Aš pats 
patyriau daug vargo, paniekini
mtĮ, bado , kalinimo ir kon centra
cijos stovyk los kančią tik bolševi
ką karo nelaisvėje, tačiau tai buvo 
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Iš to, kas auk.ščiau pasa/,J1ta, seka štai kas: 
/. Maskvos Vyriausybės jėgos aktu s uda,ytoji Liet uvoje padėtis tega li būti 

tarptautinės teisės pož i11riu laiko111a tik kaip pap ras ta okupac/įa. 
2. lie111va 111ri teisę po savo išsivadavi1110 iš sovie ll( - ms1 ( okupacijos ir i.1:stojimo 

iš Soviet1( Socia/istini1( Respublikl{ Sąjungos automatiška i grį::ti į sava rankiš!,11 
valstybi1( bendruo111enę. 

Šio momento /ietuvi1( tauta laukė piln11s metus, iškentėdama s unkiau sias 
kančias. Nepaisant žiauriausio i.š bolševik inio ok upa nto pusės teroro, lietuvii{ 
tauta padarė viską ir nesigailėjo jok i11 aukii kad vėl atga 11fl{ laisvę ir savą 

valstybinę 11epriklauso111ybę. 
Kai tik kilo n1s11 vokieči1{ karas. Lietuvoje įvyko 194 1 111. naktį iš 22 į 23 

birželio visuotinis lietuvi!( tautos sukilimas pri eš sovietinį okupantą. 
Šio sukilimo dėka buvo birželio 23 d. pri ešp iet: 
l . Prok/a111uotas atk11ri111as Lietuvos valstybinės nepriklausomybės. 
2. Seniau veikusi Lietuvos Valstybės Ko nstitucija grąžinta vėl ga lio ti. 
3. Lietuva yra pasi1)'žusi įstoti Zvgiateisiu nar iu į Vokie tijos ir jos sąj11n

gini11/,1( vadova1yamą /aisl'I( Europos taull( likimo ir so lidarumo bendrnomenę. 
4. li e111va yra pasi1)'ŽIISi toliau aktyviaus iai da lyva uti kov oje pri eš bolšev ikz( 

pavoj1i kurio pašal inimas yra /ai/,ytinas pi rmut ine sąlyga Europ os nauj am 

pertvarkymui. 1 

Tačiau nė viena pasiuntinybė į šį memorandumą neatsakė. 

Patikėję gestapu Kad vokiečiai nepripažįsta, nesiskaito su Laiki-
nąja vyriausybe, kai kuriems Lietuvių naciona

listų partijos veikėjams atrodė kalta tik pati vyriausybė, per daug norėdama iš 
jų, per didelius jiems keldama reikalavimus; siūlė eiti susitaikymo ir prisitaikymo 
keliu; jiems talkino ir gestapininkai. 

Buvę prof. A. Voldemaro pasekėjai - Vokietijos ir Lietuvos bendradarbia
vimo šalininkai, manė, kad tik jie esą geriausi vokiečių draugai, nes leido įkurti 
j iems ir Lietuvių nac ionalistų partiją; viena didžiausių kliūčiųjų kelyje į valdžią, 

j tĮ nuomone, buvo LAF ir Laikinoji vyriausybė. Bej e, gestapas ir jo agentai 
irgi stengėsi įtiki nti vyriausybės narius, kad jie patys geruoju užle i stų vietą 

voldemarininkams. Jiems apraminti vyriausybė organizavo keletą pasitarimų, 
kuriuose pasiūlyta voldemruininkams keletą postų Vyriausybėje, bet ttĮ pasiūlymų 
jie nepriėmė, o siekė patys būti Laikinąja vyriausybe.2 

Liepos 9 d. grupė voldemarininkų nusiuntė memorandumą į Berlyną, 
kuriame_reikal_avo, kad Vokietija nepripažintų Lietuvos laikinosios vyriausybės 
ar pnpazmttĮ tik tokią, kuną suda1ytų į Lietuvą grįžęs prof. A. Voldem aras Uis 
pirmosiomis soviet inės okupacijos dienomis buvo suimtas enkavedistų, vos 

1 Škirpa K. Suki limas ... P. 460-46 l. 
' Dirva . 1949 m. vasa rio 4 d. 
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sugrįž~s į Lietuvą išsitĮstas į SSSR gilumą ir ten 
nužudytas. (Bet jo pasekėjai vis t i kėjosi , kad jis 
sugrįš. - A ut.). O kol to nesą, visa valdžia 
Lictt1voj e turinti būti tik vokicčiLĮ karinės vado
vybės rankose.' 

Liepos 22 d. voldemarininkų iniciatyva Kau
ne, Laikinosios vyriausybės buveinėje - Taupo
mtĮj LĮ kasLĮ rūmuose buvo sukviestas bendras kai 
kuriLĮ vyriausybės nari tĮ - J. Ambrazevičiaus, 
A. Damušio, J. Paj aujo, voldemarininkų - J. Py
ragiaus, L. Taunio, K. Bruni aus, J. Vokietaičio 

ir ki tlĮ posėdis. Jį pradėdamas buv~s Lietuvos 
aviacijos lakūnas maj oras J. Pyragius išrėžė 
maždaug tokią kalbą: kadangi LAF nenori ge1110-

j 11 pasiša lin ti iš gyven imo, tai jis , Pyragius , skelbia, 
kad j ei LAF 11esusi likvid uos iki 1ytoja 11s dienos 
12 val . (š ioj e vie toj e j is išs itraukė lai krodį ir į jį 

reikšmin ga i pasižiūrėjo), tai už tolimes nius įvykius 

atsakomybė kren ta Aktyvisll(jron tui ... 1 

T. Dirmeik is apie tą įvykį 1949 m. vasario 
4 d. ,,Dirvos" laikraštyj e rašo: 

Ka i atėjo „ 1ytoja 11s" l 2 vala nda, wi Akty
visti( Frontas vis dar nebuvo pasi11aiki11ęs. Rei 
kėjo lau kti, kad dabar j au prasidės „atviras 
karas" tarp „ voldem arininkz{ - na cionalisllt" ir 
Aktyv istit Fro n/o . Po dv iej i[ diem t paaiškėjo, ką 
reiškė Pyragia us pag rasi n imas . 

Liepos 24 dieną vėl buva u pakviestas da(v
vauti vie noj vakarienėj. Pakvietė man e J. Vokie
taitis [. . .}. 

Ka i liepos 25 die nos ')'tą atvykau pas Vo
kie1aitį i „ volde mar inin kit" š1abą, tada man pa 
aiškėjo, ku riam reik alui buvo ruošiama ta vaka
rienė ir kas įvyko po jos . Pasirodė. kad vaka rie
nės dalyvia i ... pasilyžo tą naktį padarvti p erver 
smą. lvlajoro Pyrag iaus, Taunio , Stanevičiaus ir 
Viliaus vad ova uja m i, su vienu kareivi! ( bliri11, 
kuris buvo paski rtas Ka uno kalėjimui sa ugot i, 

1 Į Laisv,:;. 196 1 m. N r. 26. P. l O. 
2 PL A. F. J. P yra g iaus rankraščiai. Dėžė l . 
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dar tada , kada dar nebuvau Lie
tuvos kari uomenės vadovybėje. 
Pagaliau kaip licluvis, ka ip karys 
ir kaip savo še imos vyras ir tėvas 
laba i skaudžiai patyriau savo Tė
vynės, mūsų kariuomenės ir savo 
še imos didžiausią tragediją. [ .. .]. 
Būdamas karys, visą laiką dir

bau savo tėvynei Liet uvai ir Lie
tuvos kariuomenei. Neįsigijau Lie
tuvoje nei dvaro , ne i namo, nei 
žemės, nei kapitalo. Ni eko neišsi
vež iau iš Lie tuvos . Nel mano 
užsi tarnau tas Vyčio Kryž iaus or
dinas liko Lie tuvos žemėje. Išsi
vežiau tik per 1919 melų karą už 
Lietuvos nepri klausomybę gau
tas žaiz das, kurių vie na dar ir 
dabar tebepūliuodama pr imie na 
man ir Lietuvos žemę, ir ginklu o
tas kovas už ją, ir L ietuvos ne
priklausomybės laisvąjį laikotar
pį, ir dabart inius okupu otos Lie
tuvos vargus ir ne laimes. 

Prisiminda mas svetimųjų mūsų 
Tėvynei padarytas t rag iška s 
skriaudas, dažna i su giliu ja usmu 
prisi menu Putino labai gražius ir 
teisingus žodžius: 

Ir žinau , kad prae is ta nak tis, 
1uskaidrės nauja sau le buitis. 

Bet 10 sia ubo šiurpios vala ndos 
Nepamirši niekados, niekados' 1 

Ketv irtajame savo ra štu tome -
„Lietuvos likimo keliais", S. Rašlikis 
pateikia ir .M ano pasaulė-.aūra'·: ,,Pir
miausia aš tikiu Dievą. Esu labai 
dėkingas savo tėvel iams, kad jie 
įskiepijo man Dievo meih,. Tikėjimas 

ir gili savo žodžiais, mintimis ir jaus
mais išreikšta malda visada stiprina 
mane ir padeda pakelti daž nai nel 
labai sunkius gyveni mo kryži us. 
Savo gyve nime esu paly rc;s ke
letą tokitĮ momentą, kada be ti
kėjimo ir maldos būčiau tikrai 

l. R,'\Štikis S. Licmvos likimo keliais. 
T. lV. Chicago, 1982. P. 742, 743. 
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u::ė111ė Kauno komenda111iirą ir Aktyv ist1( Fro1110 štabą, o patį Aktyvisll( Fronto vadą 
Prapuolenį arešta1•0. Man dar esanl „ vold emarinink1( " -~labe, buvo i Ji G/vesias 
„areŠlliolas " Prapuol enis ir dar vienas kom e1u/r1111iiros p11/ki11i11kas . .Jautėsi didelis 
su111ifo1ws ... \'Cldai /aks/ė iš kambario į kambarį, skambino tel efona is, kažką 

šnabždėjosi. 

L~ikinoji vyriausybė buvo bejėgė prie š šią sav ivalc, . Prad žioje ji mėgino 
tartis su voldemarininkais. Atsiuntė į štabą Pajaujį p atirti , kokios yra vo lde ma
rininkq sąlygos. Šie reikalavo atsistatydin ti Laik inajai vyriausybei ir siūlė sud aiy ti 
naują, taip patarė ir generolas Pohl , vokiečiq kariuomenės Lietuvoje virši nink as. 
Apie vidurdienį volde marininkai gavo iš gen. Pohl įsakymą tuoj pat paleisti 
Prapuolenį ir grąžino visur prieš ,,perversmą'· buvusią padėtį. 

Tai buvo dideli s smūgis nacionalistams (vo ldema rini nkams): ir jie patys po 
to suprato , kad ji e vokiečiams netinka , ir kad jq ,jėgos poli tik a" n era nda kra šte 

jokio prita1imo. 
Pučistai Lietu vos laikinajai vyr iausybei buvo iškėlc, tokiu s reika lavimus: 

/. Lietuva stoja besą~l'ginai Vokietijos pusėje ir sieja su šia pastarąja savo 
liki111ą. 

2. Pagrindinis visi{ u::davinys esąs s1maiki n1i bol.foviz111ą ir apsaugoli 
Europos civili::.aciją 11110 .šio pavojaus . 

3. Tuo tikslu užsibrėžia suorga11i:uo1i Lietuvoje liet uvh( 11acio11ali11į korpusą, 

kuris daly val/l1( kovoj e su /'IISI( raudonąja armija ir atliktų visu s uždavinius, 
kuriuos vokiečil( karo vadovybė jam pavesi!(. 

4. Nacionalisfl( par/ijos u::davinys esąs perauklėti visą lietuv i!( 1au1ą nacio 
nali::.1110 dvasioje ir .iiia prasme ją idėjiškai paruošti gyve 111i naujoje Vokielijos 
vadovaujamoj e Europoj e. 

5. Kol bolšel'i::.mas 11esu11aiki11tas, jokil( ki ti{ liksh ( negalima sta tyti, nes tai 
tik kliudy11( minėto vyriausiojo liks /o įvykdymą. 

6. A1skin( 1aul1( likimas bei ji( valdymosi for ma biisią Fu ehrerio 11us1atyti 
karni pasibaigus. Lietuva gausianti ne blogesnę padėtį, kaip kitos Wlllos 

Europoje, nes Fuehreris esąs nusi1eikęs Lietuvos atžv ilgi u palankiai.' 

Nepriklausomai Lietuvai nemažai nus ipelnc, vyra i organi zavo pučą, nors 
ncllirėjo joki tĮ gara ntijq , kad okupanta i po karo suteiktLĮ L iet u va i laisvę. 

Apie naktį iš liepo s 23 i 24 d. vykusį pučą prieš Laikinąją vyriausybę 
S. Rašt ikis rašo taip: 

Tą naklį volde111ari11inkai, parraukę į savo pusę kai kuriuos Kauno /ietuviz( 
komendantziros jaunuosius karininkus ir kareiviu s, pakeilė kome nd antiiros ba la
liono vadovybę, pasalino bataliono vadą pulkininką Butkevičit1, jo vie/011 pas/a
tydami majorą V Ši111ki1., apsupo komenda1111irą ir reikalavo, kad atsistatydinll( 
pulkininkas J. Bob elis. Jam 11esu1ik11s 10 pada 1J1/i, sukilėliai paskyrė naują savo 

1 Škirpa K. Sukilima s ... P. 470. 

p/\TlKĖJĘ GESTAPU 

ko111e11da11tą Kviecinską. Tą naktį apie 3 val. 30 
min. J. Pyragius paskambino man telefonu į butą 
ir s11kilėli1( vardu pareikalavo, kad aš įsakyčiau 
pulkininkui Boheliui nesipr ie.šinli ir perduoli pa
reigas kpt . Kvieci11skui. (Mat pik. Bobelis buvo 
atsak~s Pyragiui, kad vykdys tik savo vyriausybės 
įsakymus, ir telefonu visą naktį palaikė ryši ar su 
apsaugos ministcri u, ar su vyriausybei pirmininkau
j,mčiu. - Aut .) . Kada a!J pradėjau griežčiau kal
bėti su Pyragium, Jis telefonu mane įspėjo, kad 
jie tai darą s11 vokieči1{ (Gestapo) pritarimu . 
Kadangi buvo ai.icku, kad šis sukili mas buvo 
vokiečiit Gestapo inspiruotas ir remiamas , reikėjo 
b1iti nai ifr engti pačių lietuvi!( kraujo praliej imo, 
nes Gestapas tokio in cid ento tik ir laukė ... Apie 
sukilimą aš tuoj pranešiau vokiečil( karo komen
dantui ge nerolui vo11 Pohl. ir jis buvo labai 
atsarg us su visagaliu Gestapu ir pararė baig1i 
incidentą be šiivit(. 1 

Plk. J. Bob elis komendantūroje išsilaikė visą 

naktį. Tik rytąjis paliko komendantūrą, kurią 

užėmė kpt. Kviecinskas. 
Voldemarininkai liepos 24 d. mėgino perimti 

į savo rankas ir LAF laikraščio „Į Laisvę" 

redakcij ą. Tač iau LAF sargy ba j q neįsileido. 
Laik inoji vyriausybė, gera i suvokdama tik

ruosius „pučistq" tikslus , pasiūlė perimti jos 
funkcijas, n es 1110met jie turėllĮ rūpintis Lie111vos 
nepriklau so m yb e. B et to nebu vo numatęs ges 
tapas, i.r pučistai siūlymo atsisakė, motyvuodami 
tuo, kad jie sukilo ne pri eš Laikinąją vyriausybę, 
o pri eš komendantą J. Bobelį, todėl, kad jis 
nevykdė okupantą nurod ym tL pirmiausia nepa
rėmė Lietuvo s piliečią žydą naikinimo. 

LAF vadovybė li epos 25 d. dėl vo ldema
rininkLĮ pučo paskelbė pareiškimą: 

... LAF. protestuodamas prieš„ Geležinio Vil
ko" br11talu111ą, Tau los ak ivaizdoje Tamsioms pa
reiškia: 

1 Raštiki s St. Kovose dėl Lietuvos nepr iklau
somybės. T. 11. P. 302. 
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žuv~s. Tikėjimas ir malda išgelbė
jo mane. 

Aš tikiu šeimos galybe 1au10s ir 
valstybės gyvenime. Jokia mokykla, 
jokios, net geriausios, organizacijos 
ir jokie auklėtojai negali LurėLi liek 
įtakos vaikui ir jaunuoliui, kiek turi 
geras tėvas ir gera molina. Nenoriu 
tikėti, kad galėtų būti gerų tėvų blogi 
vaikai. O je i retkarčiais Laip ir pa
sitaiko, tai į Lai tenka žiūrė1i kaip į 
išimtis, nes ir geri tėvai kartais gali 
padaryti vieną kilą klaidą. Tai yra 
žmogiška ir nesugriauna principo, 
kad pagrindinis visos tautos mora
liniųjėgų šaltinis yra gera šeima. 

Mane imponuoja Lietuvos istorija. 
Ją skaitydamas, stengiuosi matyti 
mūsų praeities įvykius tokius, kokie 
jie yra buvę realybėje, be pagražini
mų ir be piktos kritikos. Mane 
džiugina Lietuvos laimėjimai ir jau
dina jos nelaimės. Į praeities įvykius 
aš žiūriu ne kaip į medžiagą mūsą 
ginčams dabartyje ir ateityje, bet 
kaip į praktiškus pavyzdžius da
barčiai ir ypač ateičiai. Gerbdamas 
Lietuvos praeitį ir Los praeities mūsų 
Jautos veikėjus, aš slengiuos suprasti 
juos tokius, kokie j ie iš tikrųjų yra 
buvę. Nebijau kalbėti apie jų nuo
pelnus ir klaidas, tačiau visada su 
tinkama pagarl,a visiems savo Laulos 
patriotams. 

Didžiuojuos, kad esu lietuvis. Ma
no tauta yra nedidelė, bet morališkai 
ir fiziškai sveika, gabi, darbšti, kul
tūringa ir garbinga. Nors atskiri Jau
tos veikėjai kartais bfma ir nevienin
gi, tačiau negalima to pasakyti apie 
visą mūsų tautą. Svarbiausiuose mo
mentuose lietuvių tauta viešai paro
do tokią vienyb~, kad tenka nel 
stebėtis. Ši paslėpta tautos jėga 
skatina mane tikėti geresne savo 
tautos ateitimi. Didžiai vertindamas 



17 LIETUVIŲ TAUTA 

l . LĄF š. 111• bir:elio 23 d. 9 val. 28 111i11., paskelbęs Lietuvos Nepriklausomybę 
ir pastatęs Tautos priešakyje Laikinąją Lietuvos ~yriausybę, vis t( su ginklu 
kovojallčir{ prieš bolševi=lną lietuvir( vardu stovt lte111v1t( tautos sargyboj e ir 

srovės. 
2. LAF prie „ Gele:inio Vilko" neprisijungia ir nekapi tu liuoja Į. . .}. 
5. LAF suti11ka vesti su „ Geležiniu Vilku" de,ybas dėl be ndro darbo a teityje 

1ik tada, kai bus a1statyta buv11s i padėtis [. . .}. 1 

Lietuvių partinės nesantaikos padarinių rimtumo suvokimas atsispindi ir 
tuometinio Laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministro S. Raštiki o liepos 

27 d. įsakyme: 
Miisrt Tėvynė pergyv ena momentą. lemiantį jos likimą. Šio didžia i reikšmingo 

fakro akivaizdaje kiekvienas 1111isų, kuris eina bem kiek a/sakingas pa reig as, turi 
jaus ti 1ą didelę atsakomybę, kurią mums visiems 11::.deda geriaus ittJ1t 1111"is 1c tau tos 
s1i1111, /..ri111si11 dėl laisvos Lie111vos ir vieningos lie111vi11 taut os, kra ujas .1 

Prasidėję nesutarimai tarp pačilĮ įtakingiausių lietuvių grnpuočių vokiečiams 

buvo naudingi, kad dar labiau sustiprintų savo okupacinį režimą, sukompromi
tuottĮ Laikinąją vyriausybę.. sumenkintų jos vaidmenį oku pu otoje Lietuvoje . 
Tačiau vėlesniais laikais, ypač sovietų ir žydų istoriografijoje , ,,pučistai" ner etai 
specialiai būdavo sutapatinami su LAF ir Laikinąja vyr iausy be, kad būtų 

sukompromituota visa Lietuvos išsivaduojamoji kova . 
Beje, pučui nepasisekus, gestapininkai dar mėgino tie siog iai paveikti Lai

kinosios vyriausybės narius, kad jie „savo norn " nutrauktų veiklą ir netrukdytų 
nacionalistams. Apie tai vyriausybės narys A. Damušis pri s im ena : 

M1is1( vėliau pas itvirtinusiu spėjimu, volde marininkam s užimti Laikinoj oje 
vyriausybėje pos tus nepritarė gestapas , o nuvers ti Vyriausybę nesi1yžo, bijoda mi 
lietuvirc rautos pas merldmo. Bene liepos 28 d. man ir J. Brazaičiui pranešė, kad 
esame kviečiami pas Kurmį - liew viškos kilmės ges tapo darbuotoją, kuri s norįs 
pasikalbėti su lie111vil1 „katalikrt antisovietinės rezis tencijos " atstovais . Bet 
11usprendėme, kad J. Brazaičiui, kaip Vyriausybės vadov ui, nederėtų eiti, todėl 

jo vietoje pav esta su manimi eiti prof Zenonui / vinski ui . 
Lygiai 8 valandą vakaro nuvykę į Kurmio būstinę Donelaičio gatvėje, ten 

ja u radome be/aukianci us „nacionalis tus" V. Reivytį, V. Staneviči,1, Pr. Meškauską
Germantą, J. Vokietaitį, V. Taunį ir dar porą ki lt{. Ne už ilgo atėjo ir pat s 
šeimininkas, džino b111eliu nešinas. Jis buvo stambus, auga lota s, ilga nos imi , apie 
30 m. am:ia us, šiek tiek mokąs lietuviška i, bet kietaspra ndis na cis. Ji s pradėjo: 

- Vokiečiai nori, kad katalikiškasis lie111vilc jaunimas, ku rio vadovybės 
atstovai pro/ Z. !vinskis ir d,: A. Damušis čia yra ir voldemarininkai , paduotą 
vieni kitiems rankas ir vieningai įsijungli( į karą prieš komunizmą ir a tstov auti{ 
visai Liefllvai. 

1 Lietuvos visuomeninių organizacijų archyvas (LVVOA). F. 3377. Ap. 55. B. 233. 
L. 13. 

2 LCVA. F. R. 1444. Ap. 2. B. Ia. L. 43. 
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Į tą pasiiilymą atsakiau , kad šiandieną svar
biausia atkurt i Nepriklausomą Li e111vos valstybę; 
z. lvinskis sakė, kad visa Liet uva laukia , kada 
Vyriausybės veikla nebeb us varžo ma . Bet Kurmi s 
a·rsakė, kad flureri s dabar nesvarstąs išlaisvinll{ 
wu t1c nepriklausomybės k laus imo, todėl ir lietu
viai turį be sąlygt{ įsijungti i kovą prieš komu
nizmą ir pagal 1111opel nus toje kovoje biisia nti 
paskirta ati tinkama vieta naujoj e E11ropoje. 

Jam pritarė voldemarininkai , 7ik P,: Meš
kauskas - Germa ntas sėdėjo 1ylus ir nekal bus ir 
iš jo aki t{ buvo m aly ti, kad pritaria mūs1c reika
lavim11i. K11r111is grasinamai įspėjo, kad je igu LAF 
pamėgins atsiim ti voldemarinink1{ užimtą miesto 
komendantiirą, tokias pastangas užgniau š gin
kluoti gestapo da liniai. Be l mes užtikrinome , kad 
LAF nek etina pulti komendantūros. 

Bet kitą dieną Kurmis informavo m11s, kad 
voldemari nink ai r11oš iasi mus pulti ir kad apsi
gynimui galėti{ išd 11oti mums ginkl us . Bet mes 
atsisakėme. Kitaip sakant , okupa ntai dėjo pa 
stangas, kad s11kėl11s pjau tynes tarp mr1s1c ir tuo 
pačiu susido rojus ir su vienais, ir su kitais. "1 

Tiesa, vėliau nuo rugpjūčio mėnesio kai 
kurie veikėjai , kaip J . Jurkūnas, Z. Blynas , 
K. Bruniu s, J. Virbickas , J. Vilius, M. Nauj okas, 
atsiriboj o nu o „pučistų", sak ydami , kad nieko 
bendro neturėjo su vokiečių nacionalsocialistų 

partij a. Api e pučistus 1961 m. ,,Į Laisvę" Nr. 26 
(63) skaitome: 

Kai Lai/...-inoji vyriausybė atsisakė pati susi
likvid uoti, SD ėmėsi kitos taktikos : skaldyti vie
ningą lietuvi it nusistatymą pačiLt lie111vi1c ranko
mis . Jie s11rado lie111vių, keletą buv usizc pr o/ A. 
Voldemaro šali nin k11, kurie b111·0 :inomi kaip 
Vokietijos ir faš izmo šal ininkai . Dauguma s jt( 
buvo sėdėję bolševiJ..11 kalėji11111ose. kurie nebuvo 
spėję išbėgti į Vokietiją. Su karo prad::.ia išleisti 
i laisvę, jie negalėjo s usiorie11111oti politinėje 
padėt.)je. Pr ie ji( prisidėjo b111ys avantit"iristt(. Ji e 
visi pakli uvo į klaipėdiečio SD pareig ,1110 Kurmi o 

1 Aut. asm. ar c h . 
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savo tautą, nega liu kitaip vertin ti 
ir savo tautiečių, ne s v isi mes 
esa me tos pačios motinos sav o 
tautos vai kai . Iš to seka mano 
tolerancija savo broliui lietu viui 
ir sesei lietuvei, nors mūsų pa
saulėžiūros gali ir nesutapt i. 

Visada su didele pagarba lenkiuos 
prieš visas aukas, sudėtas ant Lie
tuvos laisvės aukuro, ir prieš visus 
mūsų tautos kankin ius, kaip praei
tyje, taip ir dabartyje . Kaip lietu vis, 
esu dėkingas visiems savo tau
tiečiams. kurie praeityje ir šiais sun
kiais mūsų tautai laikais nenuleidžia 
rankų ir dirba, kie k galėdami , savo 
tautos labui . Mano didelė viltis 
yra sudėta į mūsų jaunimą, kuris 
po truputį perima ir ateityje visai 
perim s tautos vadavimo ir vadova 
vimo darbą. Mano kilniausieji jaus
mai nuolat plaukia į pačią Lietuvą, 

kur yra likęs mūsų tautos kamie
nas, kur yra susi kaupusio s didžia u
sios mūsų tautos moralinės jėgos 

ir kur ateityje turės sužydėti nau
jos tikros laisvės žiedai. Tokie pa t 
jausmai nuolat plaukia ir visur ten, 
kur dar kenčia ir vergauja mūsų 
tėvai, broliai, sesės ir vaikučiai. 

Mano profesija tampriausiai su
sijusi su fizine jėga ir gink lais, 
tačiau aš nesu vienų fizinių ginklų 

šalini nkas . Vienais fizin iais gin
k lais negalima nei pasiekti laisvės, 

nei jos apginti . Tik fizinių ir mo
ralinių ginklų tampri talka gali pa 
dary ti nel ir mažą tautą stiprią ir 
galingą. Moralinių ginklų reikšmė 

iškyla ypač tada, kada fiziniai gin
klai yra išmuš ti iš tautos rankų. 

Ti kiu . kad patriotinė, mora liška i 
stipri, kultūringa, vienin ga. su dide
lėmis valstybinėmis tradicijo mi s 
praeityje ir su dideliu pasiryžimu 
ateičiai lietuvių tauta tikrai 
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įtaką ii;Jo (bei killt SD pareigii111t} vad011'.1~~a,'.1i,_ p~·adė!o_pos_ė~ži~uti ir orga nizuoti 
/ietul'i.i'kuosius nacionalsocialis111s. Avan11unslln1s 1r kr1111111ahst1n1s elementas turėjo 
perimti vald:ią i sm·o rankas ir paskel_bti li~ 111vos pris~ 11ngi 1'.1q prie Vokietijos. 

Apie AktyvishĮ frontą tame stra1psnyJc to liau rasoma . 
Nepasisekus pačių /ietuvilt rankomis likviduoti l~iki nos ios ".l'.ria11syhės, SD 

iomis pal rankomis mėgino IOliau ardyti visuome nes v,enyl~ę ,,. organizuotą 
pajėgumą, biitent /ikvid11oti Liet11vi1t Aktyvis llt Frontą , kuns_ bu vo paruo.vęs 
sukilimą, pastatęs Laikinąją 1~vrim1sybę ir toliau orga nizav o h etuvitl patriolinę 
,·i.womenę. Per avantiiirisllls pučininkus ir net paties LAF kai kuriuos nari us SD 
kurstė /i/..,,iduori LAF. Jau neri11kantį naujoms są~1·goms, ir orga nizuotis į na cio
nalsocialisrinę partiją, fori, eidama ifrie11 su vokiečiais, Lietuvai daugiau sia 
naudos pada1ysw 11ri. Atkakli kova dėl Aktyvi.1·/1( Fronto galėjo atrodyti kaip kova 
dėl dvejopos taktikos: noro atkakliai /ai/..y tis tiesios lietuviškos linijo s ar noro 
pataikavimu vokiel'iams ir prisiraikymu prie vokiškosios na cionalsociali s lll par
tijos da11gia11 laimėti kraštui. Tačiau tai iš tikrtų'I{ neb11vo varžybos dėl dviejų 
skirtingi( įsiriki11i11111, arsimenanr, kad pastaroji oportunistinė k1yp tis stengėsi 
laimėti ne savo programa ir po::.i(vviu veiki11111, bet norėdama s ulik viduoti LAF 
ir perimti Jo turtą bei fu nkcijas; antra, kad jos ufo ugw yje stovėjo Ges tapo 

žmonės. 

Didelė dalis voldemarininkų iš tikro nebuvo avan tiūri stai , o ge rai ž inomi 
nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kariai: leitenantai K. Matulevičius, V Stan
cevičius, P. Skurauskas, kapitonai B. Ivanau skas, S. Kvieci nskas, J. Vylius 
Velavičius, majorai J. Pyragius, S. Puodžius, J. Matulevičius, pulkinink ai 
A. Gaušas, M. Kalmantas, J. Narakas, generolai P. Kubiliūnas, T. Daukantas 
ir kiti. Stebina tai, kad daugelis šių nemažai Lietuvai nusipelniusių vyrų nesuvokė 
tikrosios padėties ir neįstengė numatyti vokiečių užmačių. Juo labiau kad dalis 
jų, kaip mjr. J. Pyragius, inž. K. Brunius, dr. B. Dirmeikis, dr. P. Meškauskas
Gcrmantas, neseniai buvo grįžę iš Vokietijos, tad lyg ir turėjo permatyti 
hitlerinink:tĮ tikslus. Vis dėlto atrodo, jog dalis jų nesuvokė. Pavyz džiui, 
J. Pyragius sakė, kad 

ne daba1; kai Hitb11tinėje kovoje liejamas geriausias voldečiz( tautos vaiki( 
kraujas, lietuviams esą laikas reikalauti nepriklausomybės ir ga lvoti vien tik ap ie 
save. Hitleris pasakęs, kad po karo naujojoje Europoje Lietuva biisian ti nepri
klausoma ir didelė valstybė. 1 

Ir vardan tos „dide l ės valstybės", kaip teigė ir J . Taunys , lietu v ia i kare 
su bolševizmu galį paaukoti kad ir tris ketvirtadali us tautos. 

Pažymėtina, kad tas vyras , pasišovęs paauko ti net tri s ke tvir ta dalius 
tau tos, pa ts įfrontą neišvyko, o pa sirinko darbo ir soc ialinh ( re ikahc va ldybos 
kėdę. 1 

1 Į Laisvę. 1964. Nr. 35 (72). P. 18- 19. 
2 Gražiūnas A. Lietuva dviejų okupaciją replėse. 1940-1944 .... P. l 58. 
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Kitas motyvas , dėl ku rio volde marininkai 
siekė nuversti vyriausybQ yra tas, kad j ie norėjo, 
jog Li~tu~a taptlĮ r~ac i ~tinė, o_Laikinoji vyr iau
sybė sreke suk uru knkšč ronršką dernok rat inQ 
nepriklausomą Lietuvą, kurioje vyrautų visų 
tautlĮ ir luomų darn a ir gerovė. 

susilauks naujo prisikėlimo ir bus 
vėl labai vertinga s ir re ikšmingas 
narys laisvtĮ ir nepr iklausomtt tau
llĮ bei valstybitt tarpe. 

Beje, Birželio suki l imą, Laikinąją vyriausybQ 
gan neviena reikšm iškai vertino ir lietuvių išeivi
jos, pinni ausia JAV, spauda. Vertinimo skalė gana 
plati: nuo susižavėjimo iki abejonių ir kritiko s. 
l 94 1 m. bir že lio 25 d . ,,Draugo " num erio 
straipsnyj e „Neprik lausoma Lietuva" skaitome: 

Vakar ga utomis ž inio mis iš Kauno, ne tik 
Lietuvo s žmo11ės suk ilo, bet sukilo ir buvusi 
Neprikla uso mos Liet11vos kari11ome11ė, atskilo nuo 
sovietą ra ud onosios armijos, ją sumušė ir Ka11ną 
paėmė savo ko11trolė11. Tai padarė savo iniciatyva 
ir Jėgomis be jokios pašalinės pagalb os. Tai be 
galo svarb us ir reikšmingas įvykis. Iš to reikia 
spėti, kaip patrioti ška ir drąsi yra Lie t/Ivos ja 11-
nuo111e11ė, kaip buvo nepakenčiama kru vinoji 
Maskvos okupacinė valdžia, kaip dideli s yra 
ta11tos troški mas išs ilai sv inti ir gyve nti laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. 

Lietuvos žm oniz( ir kariuome11ės s11/...ilimas ir 
nepriklausomybės p as kelbima s, tai ger iausias y ra 
atsakymas lietu viams komunistams, !v!askvos sa t
rapa ms ir visie ms m elagia ms , kuri e ir m11s1c ir 
Amerik os visuomenę norėjo įtikinti, kad patys 
Lietuvo s žmonės savo noru prisijungė prie So
viett( Rusijos . Pa sk ut inieji Li etuvoje įvy/...iai visus 
Maskvos sa trap i( ,. arg um entus" į dulk es s11dau:ė. 

Lietu vos ja unima s šiandie n savo kraują lie
ja, kad i.švcdy tz( Lietuvos šventą :emelę 11110 

baisil{ bolšev izm o nu od11, išvyt i( okupantus ir iš 
naujo leisti( tautai par eikš ti savo valią - atstatyt i 
laisvą ir nepriklausomą valstybę. 

Jei kas norėti( iš naujo tą taut os valią 
sulau žy ti, iš /ietu viz( pusės s utiks didžiausią pa
sipriešinimą, nes „ laisvės ragavę, vergais neb11-
si111e" ir „g eriau mirt i, 11eg11 vergais btiti!" 

Tvirtai tikiu , kad Visaga lis Die
vas neapleis mūsų tau tos ir pa
dės jai per kančias ir pa sišve n
timą vėl pasiekti laisvės ir nepri
klausomybės. " 1 

Gen. Stasys Raštikis mirė 1985 m. 
gegužės 2 d . Los Ange le. 

Mika s RĖKLAITIS. Gimė 
1896 m . rugsėjo 6 d . A lytaus 
valsčiaus Daugirdėlių kai me. 
1915 m. baigė Veiverią mokytojtĮ 

seminariją ir tais me ta is mobili
zuotas į rusų kariuomenę,, pa
siųstas į karo mokyklą Ma skvoj e . 
Ją baigę,s, dal yvavo mūš iuose 

prie š vokiečius ir austrus. Pasi
baig us karui sugrįžo į Lietuvą, į 
Alytų, čia organizavo savanorius 
į besikuriančią kariuomenę,, įkūrė 
Alytaus apsk rities miliciją ir bu
vo pirmuoju jos vadu. 1919 m . 
sausio vidu ryje savanoriu įstojo 
į Lietuvos kariuomenę,, kovo j o 
beveik visuose Nepriklausomos 
Lietuvos gynybos fron tuo se. 
1930 m . pask irtas Pirmojo Pėsti
ninkų DLK Gedimino pulko va
du, o nuo 1935 m. - diviz ijos va 
du , su teiktas brigados ge nerolo 
laipsnis. Daug parengė kariuo
menės pert var kym o projektų, pir
mi ninkav o įvai rioms lietuvių de
legac ijo ms deryb ose su lenkai s, 
sovieta is . SSSR okupavus Lietu
vą, pale istas į atsargą, o po metų 
areštuotas ir uždarytas į Kaun o 
kalėjimą, iš kurio išvad uo tas 
Birlcl io sukil imo. Laikinosios vy
riausybės paskirta s Kra što gy
nyb os tarybos nariu, da ug pr is i
dėjo orga n izuojant antinacinį po-
grindį. 1944 m . pasitraukė į Vaka
rus , o vėliau persikėlė į JAV, į 

Dabar ai.šku - Lietu vos žmonės savo f...Ta1tju 
įrodė, kad liet11vi1{ tauta nėra kom unistiška , kaip 

l. Raštikis S. Liet11vos likimo ke
liais ... P. 738, 739. 
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Maskva norėjo įrodyri, ir kad ji nepakęs jo kios olwpacijos, nežiiiri11t, ar j i ateitų 

iš Rv11i ar iš Vakm1(. 
. Vil . . l Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva su sos tine 1 n1111e . ... 

Daug panašaus pobūdžio sveikinimų išspausdinta ir kitu ose JAV lietuvitĮ 

laikraščiuose. Bet vis dėlto, kaip su liūdesiu prisiminė K. Škirpa , ženklesnio 

pritarimo sukilėliai nesulaukė. 
O štai „Dirvos" laikraščio liepos 4 d. numeryje išspausdintas ir tok s Lietuvai 

vaduoti sąjw1gos pareiškimas: 

Miisz( Tėvynė Lietuva, prieš 111e111s pavergta plėšraus kaimy no iš 1yh( pusės, 

dabar tapo paliesta nai(įl( įvyki1i iš vakan( atsiskubinant kitam pavojui. Naujos 
invazijos proga Kaune paskelbta taip pat ir Lietuvos valdžia. Akivaizdoje šio 
įvykio Lietuvai Vaduoti Sąjunga, per savo Centro Valdybą, š iuo pareiškia savo 
nusis1a1ymą: 

l . Mes nesutiksime lai/..J1ti Liewvą fak tiškai nepriklausoma ir jos valdžią 

nelai/..J1sime teisėta, je igu ji sukurta ir Liewvos valstybė paskelbta nepriklausoma 
tik svetimos propagandos arba net ir pri evartos sumetimais, kas galėti( suteikti 
Lietuvai tik daugiau nelaimh(. 

2. Lietuvos nepriklausomybės atstatymą mes visais galimais būdais remsime 
ir Lietuvos valdžiai (kuri bus pilnai nepriklausoma nuo bet kokios diktatiiros ) 
k:tc galėdami gelbėsime atsteigri Lietuvos valstybės gyvenimą, kuomet tiATai 
žinosime, kad nepriklausomybę paskelbė ir valdžią sudarė tik Lietuvos piliečiai 

savo pastangomis ir laisva valia, be svetimos prievartos. 
3. Mes visuomet stovėsime už demokratijos principus ir skaitysimės tik su 

laisva Lietuvos piliečių valia, ir jo kios pagalbos neteiksim diktatorii( vylingoms 
užmačioms. 

4. Mes stovime ir stovėsime už Jungtini,( Amerikos Valstybių ir kitų demok 
ratinh( valstyb iz.t principus, ginsime demokratiją ir griežtai kovosime prieš 
užgrobikus ir tauh( pavergėjus. 

Lietuvai Vaduoti Sąįwzgos Centro Valdyba: 
A.A. 0/is - pirmininkas, P. J. Žiziris - vicepirmininkas, M. Vaidy/a - 11 vice

pirmininkas, D,: S. Biežis - sekretorius, J. J. Bači(mas - iždininkas. 

Požiūrį į sukilimą ir Laikinąją vyriausybę lėmė lietuvių pa1tinis susiskal
dymas, tautininkų pasitraukimas iš Amerikos lietuvių tarybos , prieš tai telkusios 
visas Amerikos lietuvių patriotine s organizacijas , taip pat abejonės, ar tik ne 
patys naciai organizavo sukilimą. Neperprato situacijos ir JAV atsidūręs Lie tuvo s 

prezidentas Antana s Smetona , kuris birželio 24 d. Čikagos dienraščio „Herald 
American" kore spondentui pasakęs, kad Lietuvoje naujai susidariusi padėtis jo 
nedžiuginanti ir vyriausybės paskelbimas gali paversti Lietuvą 

a11t111oju karo lauku [. . .}. Lietuviai nekenčia komunis tinio režimo ir darys 
viską, kad nuo j o išsivaduolli bet aš abej oju, ar tinkamas momenta s tam atėjo 

LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ 

Į. . .). Aš netikiu , kad raudon oji armija nori kautis. 
Kariai, Stalino verga i, nelabai mėgsta komunizmo 
bibliją [. . .j. Tačiau aš tesiviliu vien laiminga ir 
tikrai nepriklau soma Lietuva, laisva nuo bet kokio 
diktatoriaus ... 

Viešumoj e tokių svyruojančių pozicijų suki
limo klau s imu iš pradžių laikėsi ir Lietuvos 
pasiuntinybė Vašingtone , ypač pa siuntiny s Povi
las Žade ik.is. Tai matyti ir iš jo birže lio 25 d . 
rašto JAV departamentui: 

Paga l spaudo s prane š imus, 1941 m. birželio 
22 d. kilo n,si(-vokiečių karas ir vokiečiz( ir rus11 
armijos tuojau įsitraukė į mirtiną kovą visu 
fro ntu nuo Baltijo s iki Juodi(ii( jf m (. Visa Lietu
vos teritorija virto įsiveržiančių įją svetim1(iėg1( 

liepsnojančiu karo lauku. Gausios rusų divizijos, 
kurios Sov. Rusijos buvo laikomos Lietuvoje, 
maty ti, ne tik nesudarė jai apsa ugos, bet grei
čiausiai tik paskatino vokiečių invaziją. Geogra
finė Lietuvos padėtis taip pat prisidėjo pri e 
Lietuvos įtraukimo į tą se niai numatytą dvieji( 
galingų diktatorii( kovą dėl viešpata vimo, nes 
ties Lietuvos siena nacizmas sus iduria su komu 
nizmu, teutonai s u slava is, Vakarai su Ry tais. 

Prieš metus , konkrečiau pa sakius , 1940 m. 
birželio l 5 d. Sov ietit Rusija, prisigėrusi buvusio 
carinės Rusijos imperializmo ir komunistinės pa
saulinės revoliu cijos idėjos, bmta/iai ir begėdiš
kai užėmė Lietuvą. Sadistiniai sovietinio režimo 
metodai buvo tiek įpykinę /ietuvilt tautą, jog ji 
pirma pasitaikiu s ia pr oga sukilo . Ženklai apie 
Lietuvos rezistenciją pri eš Sovi eht okupaciją ir 
priverstinį sovietizavimą buvo gausiis 11110 pat 
pradžios, bet dabartinis vokiečit1 veržimasis į 

ry tus (Drang nach Osten) suteikė lietuviams, kaip 
praneša spauda, realią progą nusikratyti visuo
tinai susidiskreditavusi!( absurdi škzt komunizmo 
eksperime nti( ir nekenčiamo sovietinio režimo, 
/..w·is remiasi dirbtinai kurstoma klasii( kova ir 
teroru. 
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Čikagą. Čia jis ir mirė 1976 m. 
kovo 21 d. 

Juozas SADZEVIČIUS. Gimė 
1910 m. Panevėžio apskrities Smil
gių valsčiaus Jukiškių kaime . Mo
kyklą baigė Krekena voje 1927 m. 
ir įstojo į Panevėžio mokytojų se
minariją. Ją baigė 1931 m. Kurį 
laiką dirbo mokytoju, po to įstojo 
į Karo mokyklą, kurią baigęs tar
navo įvairiuose daliniuose . SSSR 
okupavus Lietuvą, įsitraukė į LAF, 
buvo vienas iš suk ilimo organiza
torių Vilniaus kra šte. 194 1 m. ge
gužės mėnesį okupantų areštuo
tas, Gorkio srityje 1941 m. lap
kričio 26- 28 d . karo tribuno lo nu
teistas sušaudyti . Nuosprendis 
įvykdytas 1941 m. gruodžio 14 d. 

Juozas SENKUS. Gimė 1911 m. 
rugsėjo 3 d. Marijampolės apskri
ties, Veiverių valsčiaus, Girininkų 

kaime. Baigęs gimnaziją, dirbo Kau
ne notaro įstaigoje, po to Žemės 
ūkio ministerijoje, da lyvavo Lietu
vos šaulių sąjungos ir Vilniui va
duoti sajungos veikloje. N uo 1930 
m. studijavo istorijos mok slus 
VDU, įsitraukė į žurnalistinį darbą 

- rašė „Lietuvos aidui", ,,Mūsų 

rytojui", ,,Trimitui ", .,Kariui" ir ki
tiems leidin iams, buvo Lie tuvos 
žurnalistų sąjungos narys . Sovie
tams okupavus Lietuvą, dalyvavo 
pogrindžio veikloje, bu vo tarp ak
tyviausiųjų Birželio suki limo orga
nizatorių ir dalyvių. Lietuvos lai
kinojoje vyriausybėje ėjo Spau
dos valdybos viršininko, kiek vė
liau - Kultūros ir tautinio auklė

jimo įstaigos, StudijLĮ biuro 
bolševikLĮ nusikaltimams ištirti va
dovu. Dide le dalimi jo pastan go
mis parengta s ir išspa usdint as do
kumentLĮ rinkinio „Lietuvos archy
vo" 4 tomai. 

1944 m. vasarą pasitraukęs į 

Vokietiją, gyv e no lietuviLĮ 
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Tačiau liet11vii( tautos valia lieka nepasikei tusi : lietuvi11 taura nesi liauja siel.1isi 

savo nepaneigia111os reisės i pilną suveren11111ą ir nepriklausomybę. Ji yr a apsispre 11• 
d11si 11= tai kovoti ir ginti šias šventas savo teises viso mis priemonėmis jos dispo 

:icijoje, kas bebiillt ras 11a11jas isibrovėlis, ir 11epaisa111, koki1( admi11istraci 11i11 
kvalifikacijl( b11r1111a11Jasis marionetinis režimas (pupper reg ime) , kuris greičiausiai 
bus Jo pasta tyras. Kiekvieno /ieruvio patrioto viltis. kur jis beb11ll1, yra Lietuva laisva 

11110 sveti111os kari110111e11ės, su pati/..Ti11tomis gyve ntojams demokratinėmis laisvėmis 
ir garantuojančiomis Jos nepriklausomybę bei teritorinę 11eliečiamybę. 

Draugiškas Amerikos Vyria11sybės ir Amerikos gyve 1110)11 nusistatymas yra pats 

didžiausias 111oralinės paspirties šaltinis ir padrąsinimas liet11vil( U111tai šia is ba11-
dy1110 laikais . Lie111vos Vyriausybė ir /ie111vi1( tauta gi liai įvertinti( Amerikos Vy riau

sybės ir A111erikos gyvenroJ11 pagalbą bet kokia forma t11kstančia111s lietuvil.1, Lietuvos 

pi/iečili Sovie111 valdžios deporruot11 i Rusijos gilumą. 
Naudoj11os šia proga pabrėžti isiriki11imą, kad Lietuvos neprik/a11somybė ras 

karšto pritari1110 tarp civiliwot1( ta11111 tiek Senaja me, tiek Naujaja me pasaulyje 
ir kad Lietuva galės naudotis tolimesnėmis Am erikos simpatijomi s ir parama. 

(pas.) P Žadeikis, 

Lietuvos Minist eris ' 

K. Škirpos įsitikinimu, kad sukilimas ir Laikinoji vyriausybė nesulaukė 
moralinės paramos ir iš Lietuvos pasiuntinitL iš dalies kaltas i.r „diplomatų šefas" 
S. Lozoraitis, kuris, nors ir žinojo apie sukilimo rengimą, Laikinąją vyriausybę, 
nesiteikė apie tai informuoti kitų pasiuntinitL pasaulio visuomenės, nepatarė i.r 
prezidentui A. Smetonai, kaip jis turėtų elgtis sukilimui įvykus ir paskelbus 
Laikinąją vyriausybę.2 

K. Škirpos archyve yra vokiečių „lnstrnkcija Reicho komisarui Ostlande", 
pažymėta 1941 m. gegužės 8 d. data.3 Instrukcijoje skaitome: 

Visi plotai tarp Narvos ir Tilžės 11110/at t11rėjo glaudžius sa ntykius su vokieči11 

tauta. 700 111e111 istorija palenkė didžiąją dalį ten gyvenančių tauri( iš virša us į 

E11ropą il; 11ežiūri111 vis11 grėsmių iš ntSI( pusės - tą sritį ijungė į didžiąją germam( 

gyvenamą erdvę (Grossgermanische n Lebensrau111). 

Reichskomisaro Estijai, Latvijai , Lietuvai ir Gudijai tik sl as bu s šis: siek ti 

atitinkamos for111os vokiečh1 protektorato, kad paskui - suvokietinimu ra s iškai 

galim 11 e/e111ent1i kolo11izavi11111 germa11iškais ž111onėmis ir išvieti nimai s 11epagei

dmtjam11 eleme11tl(- tąplotąpavers111 Didžiojo Vokietijos Reicho (Grossdeu tsche11 

Reiclr) dali111i. Baltijos jūra turi tapti ger111a1111 vida us ežeru didžiavokiečil( 
globoje. 

1 Škirpa K . Suk ilimas ... P. 378. 
2 Ten pat. P. 380. 
3 PLA F. K. Škirpa. l dėžė. 
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Pabaltij is buvo tam tikn( gyvu/i11i11/..ystės pro

dukll( pertekliaus kraštas. Reichsko 111isarns turės 
steng tis tą perteklių vėl padwyti naudingą vokie

čii( tautai i1; jei tik g alima , Ji padidinti . Kai dėl 
suvokiet inim o ir išv ieli11imo akcijos, tai est1( 1a111ą, 
kaip 50 % stipriai germanizuotą dami vokieči,1 ir 

šved 1( krmtju. galima bus palaikyti g iminiška tauta. 
Latvijoje tinkam11 asimiliacijai žy miai mažiau kaip 
Estijoje. Todėl tenka ten laukti stipresnio atsparu
mo ir teks numat yti daugiau išvie tinim11. Panašaus 
išsivys tymo tenka lauk ti ir Lietu voje, kadangi ir čia 
antphidis, pavyzdžiui, vokiečit1 Wutybės žmonit( 
(Volksdeuts chen) s tipriau siai akins ge rmanizavim o 
(palei Ry tpni s it( sieną) vykdymą. 

Prie šių trij11 kraŠll( betarpiškai pri š liejama 
Gudija. Per ilgesnį laikotwpį Gudijoje reiškėsi 

separatistinis sąj11dis, bet tenka prilei sti, jog bol
ševiz mui bus pavykę Ji nusplopinti . Bet koki110 
atveju Gudijai teks pradžioje sunki užduotis perimti 
dali 11( e/e me n/1(, kurie bus iš Estijos . Latvijo s ir 

Lielllvos ir lenki škosios Wartheland srities ištre-
111iami. Atrodo, tikslinga /enl,,1.1s talpinti ne Gene

ralinėje Gubernijoje. bet Gudijos 1y t11ose (Smolens
ko apskrity). kad s 11darius tarpinį sluoksni prieš 
rusus. Pagaliau Gudijos genera/komisaro pareiga 
bzill( tą laikomą ūkiškai net11rtingą kraštą padw y ti 
produktyviu darbo )ėgi( efektyviausio išnaudojimo 
keliu. 

Taigi užduotis Reichskomisaro, s11 buve ine Ry 
goje, būti( iš esmės nepaprastai po=ityvi, b111e111 -
kraštą, k11ris prieš 700 m et11 kartąjau buvo voki e-
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pabėgėlių stovykloje Flcnsbur
gc. 1947 m. emigravo į Angliją, 
dalyvavo lietuvių veikloje, suor
ganizavo Londono lietuvių poli
tinį kl ubą, buvo jo pinnininku ; 
daug padėjo JAV kongreso nar iui 
Ch. Kerstenui , šiam tyrinėjant Pa
ba ltijo valstybių okupaciją. 

J. Sen kus 1957 m. persikėlė į 
Kanadą. 

Antanas SKRIPKAUSKAS . 
Mokytojas , rašytojas . Mokytoja
vo pradžios mokykloje Šiaulių ra
jone, po to N. Vilnioje, buvo 
.,Mūsų ba lso" ( 1932- 1934 m.) re
daktoriumi. Parašė romanus : .,Jis 
ir moteris" ( 1931 m .), .,Savanoriai 
aria" (1936 m.), .,Mokytojo dalia " 
(1937 m.). 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
įsitraukė į pogrindinę veiklą, bu
vo LAF Vilniaus štabo narys , 
vienas aktyviausių sukilim o or
ganizatorių. l 941 m. gegužės mėn. 
bolševikų su imtas ir tų pačiq me
tų rudenį sušaudy tas Rusijoje . 

Čit( riteri1( 11žkaria11tas, Hanzo s s11organizuotas ir 

vokieči1( kraujo nu olatinio inašo dėka, kartu su 
šved iškais eleme 111ais, buvo did ele dalimi jau ger
maniz11otas krn štas - išvystyti į galingą Vokietijos 
pasienio kraštą. K11/t11rinės pri elaidos tam visur 
matom os ir teisę į vėlesnį apsigyvenimą Vokietijoj 

Reichas galės patikrinti kiekviena111, kas šiame 
kare bus pasižymėjęs. o taip pat pa/ilmoniams 
Žllv11sit(i1( kare, kaip kad ir Baltik11mo kovoto 

beviltišk umo m etu ir Baltikumą anuom et 11110 bol

ševiz mo išgelbėjo. 

Vytautas STATKUS. Gimė 

1900 m. rugpjūčio 9 d. Veiveriuo
se (Marijampolės apskr .). Karo 
metais su tėvais atsidūręs Mask
voje, ten 1918 m . baigė realinės 
gimnaz ijos 5 klases . 19 19 m . 
pradžioje grįžęs Lietu vo n, stojo 
savano riu į Lietuvos kariuomenę, 
eks ternu baigė gimnaziją ( 1922 
m.) ir įstojo į Lietuvos universi
tetą ekonomikos studijuoti. Stu
dijas nuo 1924 m. tęsė Vienos 
universitete. kurias 1927 m. bai-

•gęs, sugrįžo Lietuvon ir dirbo 
Lietuvos banke Kaune, o nuo 
1929 m. bu vo Lietuvo s bank o 
Klaipėdos skyr iaus direkto riumi. 
Vokiečiams okupavus Klaipėdą 
buvo Lietuvos banko direktoriu
mi Kaune, skaitė paskaitas Klai
pėdoje prekybos institut o ir VDU 
stud entams. 
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Pagaliau apgyvendinimo problemos išsprendimas nėra Pabaltijo , bet Didžiosios 
Vokietijos reikalas ir ta prasme jis turi biici sprendžianws. 

Reichskomisaras curi drauge su visais kitais reichskomisarais imtis statymo 
vandens susisiekimo kelio tarp Juod1{i11 ir Baltijos jiin<, tai yra pradėti statymą 
Dauguvos-D11iepro kanalo. Šiuo hiid11 bi7111 paba igtas didžiojo europinio iikio 
išsivystymo etapas, kuris patikri11t11 biisimą pr ekizt cirkuliavimą ir ji pada, y llt 
nepriklausomą 11110 bet kokios užjūrio blokados. 

Taip kad Balti/-.111110 reichskomisarui teks išspręsti did eles (ikines ir ypač 
tautiškai politines problemas. 

Po instrukcija K. Škirpa prirašė: 
Čia paduotas dokumentas anuo (karo - A.l.) me/11 buvo slapt ose Roze nbergo 

spintose saugomas, bet 1111ja11čia11 iš bendravimo su vokiečizt kar iškomis įstaigomis 
tokias j11 1111otaikas. 

Jis toli au rašo: 
Kai besiriipindamas paleidimu kai k11riz1 areštuo/tt Punsko snt1es lietuvh1 

buvau kartą pats užėjęs į Gestapo įstaigą, vienas šios piktos nacht institucijo s 
pareigiinas, biitent d,: Girgenson, pasinaudojo ta pr oga išdėstyti man visą savo 
politinę „išmintį" kaip ti/..Tas policininkas. Pasigyręs, jog jis pats kilęs ir išaugęs 
Rygoje, Girgensonas akiplėšiškai įtikinėjo mane, jog lietuviams ir latviams, kaip 
iiki11i11k11 tautoms, niekas kitas nerūpi,kaip materialinė gerovė, ir kad politika 
j iems visai svetimas dalykas. Nepriklausomybės reikalavimas esąs tik šovinistinės 
i111elige11cijos prasimanymas. Vokietijai karą laimėjus ir Pabaltijo kraštus ūkiškai 

prišliejus prie Didžiojo Reicho, dėstė man Girgensonas, 111 krašll{ ūkininkit gerovė 
nepaprastai ir taip greitai pakilh1., jog trumpiausiu laiku visos svajonės apie 
nepriklausomybę iš j11 galvų išgaruotų ... 

Kai mėginau pasa/..yti Girgensonui ir savo nuomonę, ji s į tai nė nekreipė 
dėmesio. Pasikalbėjimui einant į galą j is pareiškė, esą lietuviai turį žinoti , kad 
Vokietija liesianti savo kareivių kraują kovoje su rusų raudonąja armija ne šiaip 
sau { .. }. 1 

Vokiečiai savo okupacinius planus ėmė įgyvendinti liepos 28 d. Tą dieną 
Lietuvoje paskelbtas reichskomisaro Rytų kraštui Lohse atsišaukimas: 

li etuviai! 

1941 111. liepos 17 dienos įsakymu Fuehreris paskyrė poną dr. Adrianą von 
Rente/n Generalkomisaru buvusios Lietuvos Respublikos teritorijai . 

. Generalkomisaras d,: von Rente/n yra atsakingas man, kaip Reicho vyriau
sybes Re1chskom1saro Rytų Kraštui atstovui, už visit Reicho vyriausybės, o taip 
pa_t ir '.nano įsaky,'.11{ bei p_otvarkių vykdymą. Jo paties įsakymai bei potvarkiai 
to;e snty;e yra tmp pat kiekvienu atveju privalomi . 

.. A_š kvi~čiu_ visus _piliečius, gyvenančius buvusios Lietuvos Respublikos teri
toryo;e 1r zemese Irgi Dauguvos upės, vieningai ir sutelkus visas jėgas prisidėti 

' PLA. F. K. Škirpa. J dėžė. 
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prie man skirto užda vinio įvykdymo - atstaty ti toje 
srityje tvarką ir normali as darb o sąlygas. 

Bolšev izmas grėsė visa i Europai . Ji s buvo pa
siruošęs užpult i Vokietiją. Jis padarė ir Jums skau
dži11 žaizdl(. Jei š is pa sa ulio pri ešas biitL( dar keletą 
mehtJJaS Jus vieJ'ĮJata vęs, tai maža kas bebūtų likę 
iš }11.1·11 tautos ir jos suburllt vertybių. Bolšev izmo 
vadai biit11 Ju s nugabenę į Sibirą, biitLt Jus apiplė

šę ir nužudę. 

Auk odam os savo krazy·ą, vokiečių tautos ka
rinės pajėgos parbloškė bol.ševikinį pasa ulio p rie
šą. Todėl kie/.."Vienas supra s, kad tuo pačiu vokie
čilt tauta perėmė teisę ir pareigą suda1y ti tokias 
sąlygas, kad panašus pa vojus niekados nebega
lėti( grasinti Europos ku!tLirai ir Europos tau
toms. 

Tie, kuri e Jums p er pastaru os ius dvidešimt 
meti( taip daug laisvės žadėjo, manė, kad }Ll 
politikos tikslas turi biiti pu s iausvyros palaiky-
11/ClS tarp Sovi eti1 Scų·ungos ir Vokiečitt Reicho. Tą 
akimirksnį betgi, kada Vokiečitt Reichas, Anglijos 
užpultas, turėjo atsisakyti nuo savo interesų gy 
nimo Ry tuose, pragaištingoji Jum s visiems buvu
sios politikos laikysena parodė savo tikrąjį veidą. 

Sovien1 Sąjunga turėjo progos Ju s be pa sipr ie
šinimo užgrobti . 

Než itirint vis11 nu ostolh<, kuriuos vokiškumui 
teko pakelti, nežiūrint visit pri eš nacionalistinį 
Vokiečht Reichą nukr eipti( puo/im11, Reicho val
džia rūpinsis J1isų gyvenimo ge rove , nipinsis, 
kad visi turėti( darbo, duonos ir tolimesnės pa
žangos sąlygas. Tačiau vokiečht valdžios organai 
reikalaiy·a, kad jos visi įsa/..ymai biit11 griež tai 
vykdomi, nes jie siekia tik vieno tiks lo: užtikrinti 
krašto saugumą ir jiis11 kasdieninį gyvenimą . 
Vokiečiit valdžios 01ganai valsčiuose ir mi estuose 
bendradarbiaus su Jiisit atstovai s. Reikalui esant, 
jie pasikv ies patikėtinius iš J11s11 Tautos tarpo, 
kurie galės Apygardit komisaram s, Generalkomi
sal'lli ir Rei chskomisarui pat eikti Jiis11 pageida
vimus. Jie s uorga nizuos apsaugos organus Jūs11 
darbo ir gyve nimo saugum ui patikri nt i. 
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Paskelbė daug straipsnių fi 
nansų, bankininkystės klausimais. 

Sovietams okupa vus Lietuvą, 
buvo tarp aktyviausiųjų LAF na
rių, sukilim o organizatorių, buvo 
numatyta s prek ybos mini stru . Bet 
1941 m. birželio prad žioje bolševi
kų suimtas ir uždaryta s Sibi re į 
lagerį. 

Vytautas STONIS. Gimė 
1913 m . RascinitĮ apskrityje . Po 
gimnazijos, baigęs Karo mokyklą, 
tarnavo leitenantų ulonų eskad 
rone Vilka viškyje, po to Tauragė
je . Prasidėjus okup acijai išėjo at
sargon ir įstojo mokyti s į Veteri
narijos akademiją, įsitraukė į an
tisovietinį pogrindL į LAF veiklą, 
kartu su kitai s bendraminčiais K. 
Ambrozaičiu, J. Mil vydu , B. Sta
siukaičiu ir kita is suor ga nizavo 
arti 100 aktyvistų būrL bu vo at 
sakingas už apsirūpinimą ginklai s. 
Prasidėjus sukilimui, V. Stonis va
dova vo Kauno radijo stotie s gy
nimo būriui , daly vavo daugel yje 
ginkluotų susirėmimų su raudo
nanniečiais. Buvo suže istas į ran 
ką, veidą. 

l 941 m. rudenį V. Stonis pradė
jo studijuoti VDU mediciną, vėl 
įsitraukė į pogrindinę veiklą, da
bar antinacinę, daug rašė lietuvių 
pogrindžio spa udai , ją platino . 
Sovietams vėl oku pa vus Lietuvą, 
1944 m. gruodyje, kai baigė lai
kyti universiteto baigim o valsty
binius egzamin us, enkavėdistų 
suimtas, nes jie bu vo aptikę dalį 
LAF štabo dokumentų, kuriuose 
nemažai buvo duomenų ir apie 
V. Stonį. To užteko , kad nuteisu s 
10 metq kalėjimo Vorkutoje . Bet ir 
po l O metų jam sovie tai neleido 
grįžti Lietuvon . Tad jis ir toliau 
liko dirbti Yorkulos ligoninėje, vė
liau - poliklinikoje (gydytojo di
plomą leido apginti tik 1966 m. 
Kazanėje) . Į Lietuvą sugrįžo tik 
Lie tuvai vėl atkūrus nepriklau so
mybę. 
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Aš 1ikiuosi, kad visi gyrentojai paklausys .iiirl 1110110 1111rody11111, kad tuo biid11 
greičiau pavyk/l{ 11;:gydyti tas ;;ai=das, kurias bolševikinis pasaulio priešas y ra J 111115 

padaręs. Tik tuomet vėl suklestės k11/t11ra ir ekonominė gero1•ė, tik tuomet Jiis visi 
1•ėl galėsite taikoje gyve111i. Vokiečirl Rciclras suteikia Jums pnln11kia.1· sąlygas. Dabar 
viskas priklauso 11110 J1is11 šiomis sąlygomis pasinaudoti. 

Lohse 
Reichskomisarns Rylll Kraštui 

Kaunas. 1941 m. liepos 28 d., 

Tą pačią dieną atsišaukimą paskelbė ir tiesioginis Lietuvos va ld ovas 

generalkomisaras von Rentelnas . Atsišaukime skaitome: 

lietuviai ! 

Did;;ioJo Vokietijos Reicho Fue/rrerio paskirtas, aš perėmiau buvusios Lie-
1111·os Respublikos srities valdymą. 

Apygardtl komisarais skiriami: 
Kauno miestui - apygardos komisaras Cramer 
Kauno apygardai - apygardos komisaras lentzen 
Vilniaus miestui - apygardos komisaras Hingst 
Vilniaus apygardai - apygardos komisaras Wuljf 
Siauliams - apygardos komisaras Gewecke 
Apygard11 komisartl įsakymai visais atvejais turi bliti vykdo mi. 
Civiliams gyvelllojams ateity įsakymai bus duodami tik civ ilinio valdymo 

valdžios ar jos orga1111. 
Anksčiau išleisti vokieči11 karo \'Odovybės įsakymai, liečią civilinį gyvenimą, 

galioja iki j r( atšaukimo. 
lietuviai ' 
Man patikėtos srities atstatymo darbas turi briti tuč111oja11 pradėtas. Jlis11 

darbas mieste ir kaime patarnaus šiam atstatymui. Visomis jėgomis padėkite 
išnaikillli k111vi11ojo bolševi=lno vieipatavimo pėdsak11s. 

von R e111el11 
Generalkomisaras 1 

Atsišaukimuose nė žodž io net apie menkiausią Lietuvo s savivaldą. Tik 
reika lui esant jie , vokiečiai, leisią patarti viešpačiams naciams , padėti ge riau 

valdy ti. tiksliau engti kraštą. Visa tai reiškė, kad pasiske lbia vie nint eliais kra što 
šeim ininkai s, o tikrieji lie tuviai ir kiti buvę Lietuvos valstybės pilieči ai yra tik 

1 Amtsblatt des Generalkom isars in Kauen . 1941 111. rugsėjo I d. 
1 Ten pat. P. 2- 3. 
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vok iečitĮ tarnai. verga i, gal į būti laimingi jau vien 

dėl to, kad dar iš viso leidžiam a gyve nti . 
Kazys ŠKIRPA. Gimė 1895 m. 

vasario 18 d. Bidų apskritie s Sa
ločių valsčiaus Namajūnų kaime . 
1915 m. baigęs Mintaujos realinę 

Tai , kad Lietuvoje įvedama vokiečilĮ ir 

civilinė valdžia, labai sujaudino ir K . Škirpą. Jo 

liepos 26 d . la iške einančiam Laikinosios vyria u

sybės vadovo pare igas dr. J . Ambrazevičiui 
skaitom e: 

gimnaziją. mokėsi Petrapilio ko
mercijos institute . Paimtas į rus11 
kariuomenę, buvo pasiųstas į Pe
terhofo karo mokyklą, kurią bai
g<.:s paskirtas į 20-ąjį Sibiro šau
li11 pulką Omske. 1917 m. rudenį 
grįžo į Petrapilt , dalyvav o orga
nizuojant lietuvių tautinius dali
nius Rusijoje . 1918 m. pradžioje 
bolševikams likvidavus Lietuvių 
karių sąjungą, K. Škirpa buvo tarp 
pagrindinio lietuvių karių komite
to organizatorių_. u;sė lietuvių gin
kluotųjų pajėgų orgarnzavimą, bu
vo išrinktas į Rusijoje veikusią 

Lietuvių tautos tarybą. Kai l 9 l 8 
m. gegužės mėnesį Lietuvos vals
tybės taryba pradėjo registruo ti 
lietuvius intelige ntus valstybės 
atkūrimo darbui, K. Škirpa užsi
rašė pirmuoju į numatomą atkurti 
Lietuvos kariuomenę., parengė sa
vanoriams į ją šaukti projektą, 

ėmė dirbti formuojamo Krašto ap
saugos štabo organizacinia me 
skyriuje. 19 l 8 m. gruodžio 23 d. 
paskirtas Vilniaus karo komen
dan10 padėjėju, organizavo ko
mendantūros batalioną iš Vilniaus 
savanorių, 1919 m. sausio l d. 
iškėlė Lietuvos valstybės tri
spalvę vėliavą Gedimino pilies 
bokšte. Rusų raudonajai annijai 
užėmus Vilnių, K. Škirpa pasi
traukė į Kauną ir ten perėmė 

Kauno karo komendanto padėjė
jo pareigas, suformavo atskirą 

batalioną, pavadintą Vilniaus, da
lyvavo su juo mūšiuose prieš 
bolševikus Zie2.maritL Zarasų ir 
kituose frontuose, o vėliau kovė
si prieš bem1ontin inkus prie Šiau-

... Šiomis dieno mis esu patyręs iš rimto 
šaltinio žinių, kad vokiečiai artimiausiomis die
nomis įvesią Lietuvoje „ Zivilverwalt1111gą " ir kad 
jis pradėsiąs veikti net jau nuo ateinančio pir 
madienio. Konstrukcija esą blisianti tokia: krašto 
valdymo priešakyje biisianti pastatyta mi.fri lie
tuvir{ - vokiečiil komisija; įstaigos, valdymo apa
ratas ir savivaldybės pasiliksiančios lietuviškos; 
leidžiama mums turėti savo vidaus policiją; te
ritorija paliekama tokia, kokia buvo pask111111iuo
ju meili prie Sovielll valdžios, bet siem1 apsauga 
b11sia11ti suda,yta mišri; savo va/i111os turėti ne
galėsime, bet bus įvesw vokiečių ostmarkė, k11rsu 
25 pfe nigiai už rublį. Visos trys Pabaltijo vals
tybės {lie t11va, Latvija ir Estija) s11darysia11čios 

.,Baltikumgau ", su Staa t/ral teriu p. lohse prieša
ky, kuris iki šiol buvo Luebecko gauleiteris. 
Reziduojąs pradžioje Kaim e, o vėliau jo reziden
cija biisiant i perkelta i Rygą. Esą jis išvyksiąs į 

Kauną p erimti savo pareig 11 šį pirmadienį. Po
litine Lietuvos reikah1 puse esą pavesta nipintis 
d,: Slr11et1ei, d,: Kleisto padėjėjui. Abu dirba 
Diensts telle von Ribbentrop . Ponui Kleisllli esą 
paves ta riipintis vis11 trijt( Pabaltijo valstybii( 
reikalais. Jis tebesąs skubiai išskrido į Kauną ir 
dr. S/r11et1e. A bu juodu pažįstu pats ir esu su jais 
daug kari!( kalbėjęsis L ietuvos reikalais . Atrodo, 
kad jie nėra lie111vai pikto nusistatymo, bet, 
savaime s11pra11w111a, kaip l'Okieči(li - vykdys tai, 
ko i.i: jt( vokiečit{ politika reikalauja . Todėl iliu=ij11 
dėl )11 pala nku mo Lietuvai sau 11ed(lryki111e. 

Jei paduotos čia žinios apie įvedimą lie/11-
voje Zivilvenvalt1111go yra tikros, tai te11k(I pada-
1)'/i i.i:vadą, kad vokiečiai yra galwinai nusistatę 
1111is11 s11kilėlir1 h·auj11 atkovotą Lietuvos nepri
klausomybę ::1itb111 panaikinti ir kraštą palaips
niui p1·ij1111gti prie Reiclro, šio paSt(lrojo „ r(lu-

1 i tĮ, prieš lenkus - Seinų

Augustavo rajonuose. Buvo ne 
kartą sužeistas. Išrinktas į St~i
giamąjį seimą. mokėsi karo moksltĮ 
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mui" padidinti . Galimas daiktas, kad j ie aiškina , j og Zi vilverwaltu11go įvedimas 
neapsprendžia Lie111vos ateities iš anks to ir kad tai tėra laikina priemonė, karo 
sąlygz(jiems padik11101a. Gal atsiras miisuose 11aivėli11, kuri e tokiam aiški11i111ui bus 
linkę tikėti. Aš pats wm netiki11. Reikalavimu s, kuri e s eka iš dabartinės karinės 
padėties, pilna i biitume galėję pat enkinti ir kaip nepriklau soma valstybė, Jei 
vokiečiai biitų skaitęsi s11 mano pasizilymais, kaip kad esu apibiidinęs savo „ lie-
111vių - vokiečit( susitarimo pagrinduose ", kurio vieną egzemplioriz{ esu Tamstai 
pasiuntęs per vieną asmenį ir kitą įteikęs d,: Schuettei, ilgiau kalbėdamas su Juo 
š. m. liep os 14 d. Tėzi padaria11 vien savo vnrd11, t.y. ne visos Vyriausybės, dundama s 
Sc/w ettei s11prasti, kad galėčia11 bandy ti saky tam pr oje ktui prav esti gauti ir Vyria11-
sybės s11tikimą, kuriam reikalui prašiau, kad Schuette panipintų man leidimą nuvykli 
į Kauną pasitarti su kitais savo kolegomis. Bet iš to, maty ti, nieko neišėjo. Vokiečiams 
ir šit oksai, toli siekiantis, pasizilymas pasirodė nepakankamas . Apskritai saka nt, iš 
mano pusės nemiko geros valios ir iniciaty vos. Tik visa tai buvo vokiečiams per 
maža. 

Kadangi vokiečiai neabejo linai nuėjo savo imperialistinių plam{ vykdymo 
keliu, pamiršdami patys savo gražius pažadus apie Europos pertvarky111ą, kur 
visoms tautoms bzitų užtikrinta teisė turėti savo tautines valstybes ir nek liudomai 
11gdy ti savo taulinį, ūkini ir kultiirini gyvenimą tik Vokietijos, kaip Europos 
didžiausios valstybės, vadovaujamoms , tai ir mums nebelieka kitos išeit ies, kaip 
padary ti iš to alitinkamas išvadas. Šilokioje padėtyje, kokion mu s vokiečiai dabar 
pastato, siekdami nuslopinti ,misi{ valstybinę nepriklausomybę, atsidūrus, turime 
pirmoj e eilėje saugoti , kad nepada, y twne jokių akit(, kurie galėtų surišti mums 
veikimo laisvę ateityj e bei kurie duoti( vokiečiams pagrindo tvirtinti, jog mes patys 
savo laisva valia 11eprikla11somybės išsižadėjome, kaip kad savo laiku tai padarė 
rusai, pereitais metais okupavę Lietuvą. Antra , savo suki limu, kuris sužadino visas 
aktyviąsias ,misi( tautos jėgas ir kurio dėka galėjome paskelbti Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymą, mes įgijome dideli politiškai moralinį kapitalą, kuris y ra 
kertinis akm110 tolesnei kovai už Lietuvo s valstybės atstatymą. Svarbu ateičiai 

šio kapitalo nes11demoralizuo1i. 
Iš ko ir kaip krašto valdymo organas bus sudarytas , tuo tarpu čia patirti 

nebuvo galima . Spėjama, kad gal vokiečiai bandys prie to organo sudarymo 
pritraukti 1111is11 Vyriausybę, kad tuo būdu ją švel niai su likvida vus. Manau , kad 
šiai pinklei nereikia pasiduoti. Politiškai tai mus visiškai įklampintų. Mes 
pasida,ytume paprasti vokiečių okupacinio režimo vykdymo pagalbininkai, nieko 
už tai nesusilaukdami iš vokiečiz( nepriklausomos Lietuvos ats taty mo požiūriu. 

Pasaulis pradėl!( mus laikyti vokiečių berna is ir būtų ateityje s unku iš tos 
klampynės išbristi. Atei ties sumeti mais būti( tiksling iau, kad Vyriausybė nu o tokios 
kolaboracijo s griežtai a1siribot11., einant net iki to, kad vokiečiai mi7sų Vyriausybę 
pal eistz{ ar net išsklaidytų policijo s pagalba. Šitaip atsi tikus , reikėtą pareikšti 
dėl tokio vokiečii1 pasielgi mo protestą, bet nekiršinti pri eš juos gyve ntoJ11. Tenka 
nepamiršti to, kad tokio pro testo patiems vokiečiams nepadariu s, batų su nkoka 
ir mūs11 diplomata ms ką panašaus daryti, nes vokiečių propag anda tuoja u 

PAflKĖJĘ GESTAPU 

atsikirsti!., kad viskas įvyko susitarns su pačia ,mist( 

vyr ia11sybe. Bet j ei š ios man o mintys jau būti{ 
pavėluotos, l.y. Vyriausybės ja u būtų nusileista, ir 
minėta pra sme s utarta s u vokiečiais kolaboru oti, 
tai pirma pro ga turėtumėt nors padar yti krašto 
valdymo komisijai formah{pareiškimą su Vyriausy
bės 11ari11 para šais, kuriam e būtų išdėstyta, koks 
buvo daroma s Jums i§ vokiečių pusės spaudimas , 
kokiomis sąlygomis j 11s sut ikote kolaboruoti su 
vokiečiais kra š to valdy me, kad tuo jo kiu būdu nuo 
Lietuvos nepriklausomybės neatsisakote ir kad pa
liekate Vy riausyb ei laisva s ranka s sakytą kolabo
ravimą kiekvie nu metu nutraukti , j ei vokiečiai 

tiesiogiai ar netiesiogiai bandy ti( Lietu vos teisę 

bliti savarankiška bei nepriklausoma valstybe siau
rinti. Pakartoju, kad visais atvejais biitų tikslinga 
į tokį konšachtą nei visai Vyriausy bei, nei paski 
riems jos nariams nes ileis ti. [ .. .]. 

Charakteringa šia proga pastebėti, kad pana
šaus metodo, kaip su mumis, vokiečiai laikosi ir 
ukrainiečių atžvilgiu. Ukrainiečiai irgi buvo pa
skelbę savo Vyriausybę, bet tik kai vokiečiai j au 
buvo užėmę Lvovą. Vokiečiai visų pirma tos Vyriau
sybės narius izoliav o jų butuose. Po to jos pirmi
ninką atgabeno į Berlyną ir čia laiko p olicijos 
priežffiroje, nebeleisdami jam grįžti į Lvovą. Tuo 
tarpu jie meškerioja ukrainiečit{ veikėjų tarpe as
mem1 sudaryti Verwaltungsralą. Taigi panaši( orga
ną, kaip kad y ra užsibrėžę primesti Lietuvai. Man 
ukrainiečiai pasakojo, kad jie yra n11sisw1ę jt( 
paskelbtos Vyriausybės narit{ į sakytą vokiečit( 

kuriamą valdy mo organą neleisti [ .. .}. 
Aš pats esu nuomonės, kad vokiečiai nieko 

lamoms nežada dau giaus iai dėl to, kad siekia 
pirmiausia viską okupuoti ir okupacijos pagalba 
prisigab enti sau daugiau visokio turto i Vokietiją, 
laikydami, kad tai bus realiausia priemonė kom
pe11s11oti sau už pralietą J..Taizją kovoje su bolševiz
mu ... Mat politik oj ejokit1 sentime ntl( nėra. Iš antros 
vėl pusės, atrodo, kad tikras dalykas. jog vokiečiai 
11ela11kė tokio didelio iš n1s11pusės pasipriešinim o, 
kokį s11tiko ir /llri nugalėti. Todėl militarinės ope-
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Šveicarij oje, Kaune, karo akademi
joje Briuselyje , nuo 1925 m. rudens 
vadovavo Genera linio štabo antra
ja m skyriui, kartu dėstė Aukštuo
siuose karininkų kursu ose ir Karo 
mokykloj e. Pasisakė prieš 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo organi
zavimą. Nuo 1927 m. vasaros pa
siųstas vadovauti Lietuvos pasiun 
tinybės skyriui Berlyne, o nuo 
1928 m. vasario paskirtas Lietuvos 
karo atstovu Vokiet ijoje. 

Daug nuveikė, aprūpindamas 

Lietuvo s kariuomenę ginklais, or
ganizuodama s karininkų apmoky
mą užsienyje. 1938 m. kovo mėne
sį pask irtas Lietuvos pasiunt iniu 
ir įgaliotu ministru Vokietijai. Pra
sidėjus karui, pasiūlė Lietuvos vy
riausybei planą, kaip atsiimti Vil
nių ir jo kraštą, neįsiveliant į karą. 

SSSR okupavus Lietuvą, K. Škir
pa 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne 
įkūrė Lietuvių aktyvistų frontą 

(LAF), parengė planą, kaip, prasi
dėjus karui, sukilimu atkurti Lietu
vos nepriklausomą valstybę, buvo 
pripažintas Lietuvos laikinosios vy
riausybės ministru pirmininku. 
Birželio sukilimui laimėjus, vokiečiai 
neišleido K. Škirpos į Lietuvą, laikė 
Berlyne namų arešte. 

K. Škirpa karo metais ne kartą 
kreipėsi į Vokietijos vyriausybę, 

prašydamas pripažinti Nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, bet ve ltui. 
1944 m. biržely j e j is pats buvo 
areštuotas ir uždary tas į Bad Go
desbergo prie Reino internuotųjų sto
vyklą. Karui pasibaigus drauge su 
kitais amerikiečią internuotais per
keltas į Paryžill, o nuo 1946 m. 
vasario mėnesio persikėlė į Airiją, 

kur Dublino universitete dėstė rusų 
kalbą. 1949 m. pabaigoje emigmvo 
į JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje 
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Juozas Kilius 
Ju rgis Gobis su še ima Juozas Savulionis 

Juozas Milvydas 

Antanas Skripkauskas 
Stasys Mockaitis 

Juozas Dženkaitis Jonas Živatkauskas 
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racijos 11::sitęsia. Tai gali paska tinti vokiečius rev iduoti ir savo nusistatymą pa sk iri( 

tautl( atžvilgi 11 ... 1 

Beje, šį laišką slapta į Lietuvą buvo atgabcnc,s Laikinosios vyriausybės 
ryšininkas A. Valiukėnas. 

Sukilėliai ir ją sudarytoji vyriausybė buvo bejėgė sutrukdyti vokiečiams 

įgyvendinti ją planus. 

Sukilimas KGB bylose Dėl anksčiau minėtą priežasčių sukilėliai ypač 
nuožmiai per sekioti , bausti per visą sovietą 
okupaciją. Tokių bylų gausu buvusio KGB 

(dabar - Lietuvos ypatingojo) archyvo fonduose. Skaitytojų dėmesiui kai kuiic 
išrašai iš vieno sukilėlio Jankausko Juozo, Kazio (g. 1900 m.), buvu sio Lietuvos 
kariuomenės štabo pulkininko, bylos (B.b. fondas. B. Nr. 27355 /3), papildančios 
ir žinias apie sukilimą. Įvadinėje jos dalyje parašyta: 

1953 m. vasario-kovo mėnesiais KGB areš tavo keletą antitarybinės orga
nizacijos , taip vadina mos Lietuvos aktyv ist1(fronto vadeivų - Jankauską Juozą. 

Kazio . Martinaiti Marą. Povilo , Pašakinską Eduardą, Juo zo, Prapuolenį Juozą, 

Juozo, Kielą Petrą. Igno [. .. }. Tai buvo „pe nktoji kolona", kovojusi prieš 
tarybinę armiją. partinį-tarybinį aktyvą ir lllrėjusi tikslą atkurti buržuazinę 

taip vadinamą Nepriklausomą Lietuvą. Tuo tiks lu jie bendravo su vokiečiz( 

kariuom ene, skelbėsi, kad sukilimo metu prieš Raudonąją armiją žuvo per 400 
žmonių. 

l 94 l m. biržel yje, prasidėjus karui , bu vusios Lietuvos kariuomenės pulki
ninka s leitenan tas M otiejus Naujoka s Kaun e, Panemunėje, organizavo gink!tw
ros ga ujos - Tautini o darbo apsa ugos būrius. Be t neužilgo vokiečiai juos 
paleido ir vie coje j i( organizavo Vielin ės gynybos štabus ir taip vadinamus 
„Sa visaugos " dalinius [. . .}, kuriems vadovauti nuo liet uvi!{ buvo paskir tas 
pulkininka s A neanas Špok evicius / ... }. LAF curėjo savo leidinį „ Į Laisvę", 
nukreiptą pri eš SS SR. 

194 l m . rugpjūčio pabaigoje vokiečiai nutraukė LAF veikimą ir jis perėjo 
i pogrindį. Ne legaliai coliau leis cas ir „ Į Laisvę" [. .. J. 

Vienas iš kalcinamųjų J. Jankauska s 1941 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais 

vado vavo LAF org ani zaci niam politiniam skyriui, kartu su kitais LAF nariai s 
pasirašė LAF memorandumą Hicleriui , vėliau buvo Kauno „Savigynos" b 11ri1( 
bataliono štabo vidi nin kas, vadov avo pogrindin iam antitarybinės kariuo111enės 
„ Kęstučio" skyri ui , nipi11osi jo pa si rengimu gi11kluoto m kovo 111 s u ta1ybine 
armija [. . .j. 

1 PLA . F. J. Brazaitis. Dėžė l . 

ALGIMANTAS LIEKIS 

J 944 111. rugsėjyje Rietave J. Jcmka11skas drau
ge su atvykus iais iš užs ienio buvus iais LAF vadei
vomis - Leonu Prapu oleniu, Zenonu Ivinskiu ir 
kitais, orga nizavo pasitari111ą. kuriame svarstyti 
„Kęstučio" būrh( s us ijungimo s u Lietuvos laisvės 
armijos btir iais. 

Iki arešto J. Jankau skas slapstėsi 11110 Tarybų 
valdžios, turėdamas sve timu s „Jw1ka11s" pa varde 
dokum e11tus, ak cy viai daly vavo antitarybinėje 

veikloje. 
Kiti areš tuotieji: 
Martinaiti s Mata s , Pov ilo, g. 1907 m .. pri 

klausė LAF ce ntrin ei vadov y bei , organiza vo LAF 
biuletenių leidimą, kuriuo se šmeižė SSSR, ragino 
gi11k/11otam pa s ipriešinimui taryb inei armijai. 

Pašakinskas Eduardas, Juoz o, g. 19/0 111. , 

buvęs aršus at eitininka s, nuo 1942 m. dalyv avo 
nacionalistų „ Li etuvh(/rontas" organiza cijos veik
loje. rašė ir platin o an titarybi nius biuletenius, laik
rašti „ Į Laisvę" ir kt . 

Prapuol enis Juoza s, Ju ozo, g . 1913 m., pri
klausė ate itinin /a( organiza cija i, dalyv avo LAF, 
užsiėmė antitar yb ine veikla. 

Kie/a Petras. Ig no, g. 1903 m., buvęs ateitinin
kas, nuo 1943 m. ak tyv iai dalyv avo nacionalistinės 

organiza cijos „ Li etuvit(/r o11tas" veikloje, užsiėmė 
antita 1ybi11iu darbu [. . .} . 

Iš 1953 m. vasario 18 d. J. Ja11kausko 
tardymo (tardė KGB pu lk inink as Čelnakov) pro
tokolo: 

Klau s imas. Ku o dirbot e iki Liew voje atk11-
riant Ta,ybų valdžią? 

Atsakyma s. Visą laiką (nu o 1920 m.) tarna
vau Lietuvos kariuomenėje. Turėjau pulkin inko
leitenanto laipsnį ir buvau Lietuvos kariuomenės 
štabo virš ininku. l 935- 193 7 m. mokia usi Čekos
lovakijos kariuomenės ge 11erali11io štabo akade
mijoje. Už nuo peln us Liewvai b11va11 apdovan o
tas Gedimino ordim 1, Čekoslovakijos ordinu, meda
liais „ Už Klaipėdos išvadavimą ", ,, Lietuvos Res
publik os l 0-metis" ir kt. 
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Yašingtone, aktyviai įsitraukė į 

lie tuvi tt išei vijos veiklą, nema žai 
padėjo pastangtĮ, kad apjungus 
YLI K 'o ir kitq organizacijtĮ pa
sta nga s, sprend žian t L iet u vos 
išlaisvinim o klau simus . Mirė 1979 
m. rugpjūčio 18 d. Yaš ington e. 

Apie K . Škirpą T. Daukan tas 
rašė: .,Keisto kai 1940 m . birželio 
mėnesį studentuose nuskambėjo per 
lūpas atėjusi žinia, kad „Prezidentas 
Antanas Sme tona peršoko upelį .. .'' 
Kauno gatvėmis dar tebežygiavo oku
pacinilĮ pajėgų pėstininkai ir teberie
dėjo tankai, o mes jau buvo me tarsi 
išmesti į orą [ .. .]. Lr šitoje nevilt ies 
valandoje mus į realyb<;_ grąžino kita 
per lūpas persiritusi žinutė, kad pulk. 
Kazys Škirpa, Lietuvos pasitmt inys 
ir įgaliotas ministras Vokietijai, pa
reiškė protestą prieš neteisėtą sovic
tlĮ karinitĮ pajėgų įžengimą į Lietuvą 

ir kra što okupaciją. Škirpos pa
vyzdžiu netrukus pasekė ir kiti Lie
tuvos pasiuntiniai Europoje , Šiaurės 
ir PietlĮ Amerikoje . Tai buvo tikra 
atgaiva okupuotame krašte, nors pro
testa s ir ne Prezidento buvo pa
reikštas . Pajut ome, kad yra da r 
jėgų, kurios Lietuvos laisve rūpinasi, 

kad ir mums patiem s reik ia veikti 
( ... ). Nuo tada pulk . Kazio Škirpos 
pavardė lietuviLĮ visuomenėje ir la
biau žinoma . Ir išs i laikė per visus 
nelaisvės metus ... Nežiūrint jo po 
puliarumo , nedidelė mūsų visuome
nės dalis yra jį sutikusi , kalbėjusi ar 
bent tiesiog mačiusi. Jis buvo vienas 
iš tų, kurie nemėgsta lipti į tribūnas, 
veržtis į garbės vietas, ieškoti masių 
ir jose siekti popul iarumo . Net pa
kviestas viešai paskaitai ,j is dažniau
siai prisitĮSdavo savo paskaitą raštu , 
prašydamas perska ityti. Škirpa bu
vo darbo žmogus. Savo idėjas gy
vyb iniais mūstĮ klausima is j is 
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/940 111. Lietuvą įj1111g11s į SSSR, 1š kariuomenės buvau pal eislas į O/sargą, kurį 
laiką dirbau Ka11110 111. ko111u11a/i11io iikio valdyboj e pla1111otoju, po /o Kauno 

universitete kariniu dėstytoju. 

Kis.: Kuomet įsijungėte į akry viq amitm:vbinę veiklą? 

Ars.: Iki ka,v tarp SSSR ir Vokielijos veikė nelega li a111ita1ybi11ė orga nizacija _ 
LAF, kuri rengė ginkluotą sukilimą prieš Soviell( valdžią, kad alkiirus Nepr ikla,, _ 
somą Lietuvą {. . .}. Kai prasidėjo karas, LAF vadovaujanl prasidėjo sukilimas 
paėmė valdžią į savo rankas {. . .}. Buvo pask elbta per radiją ir spa udoje, kad 
pri valo registrnotis visi buvę Lietuvos kariuomenės karininkai, šau liai . Į šlabą 
paskambinau ir aš, atsiliepė buvęs 1110110 pažįstamas karini nkas Na rcizas Ta111vilas, 
kuris ir pasiiilė 111011 perimti vadova11/i sukilėlil( biiriui Žaliakal nyje. Aš sulikau 
ir 11110 bir:elio 25 d. perėmiau vadol'Ovimą biiriui { .. .}. Bii1J1e buvo per 200 vyn( 
{ .. .}. Tačiau bir:elio 26 d. Ka1111ą užėmę vokiečiai davė įsaA.Jm1ą visus sukilėli,( 

b11rius paleisti, o ginklus atiduoti į karo ko111e11da11t11rą. Bir že lio 28 d. vyrus 
paleidau ir ginklus. lengvąją mašiną atidavėme į ka,v komendanliirą [. .. ]. Visam 
s11kili11111i vadovavo K. Škirpa, bet kai vokiečiai neleido j am išvaž iuoti iš Vokielijos 
į Uewvą, visai LAF veiklai vadovavo Leonas Prapu olenis. Š!abas susidėjo iš 4 
skyrili: orga11i;aci11is-p oliti11is, kuriam vadovavau aš; karinis arba kitaip Tautos 
darbo apsaugos, vadovavo p11/ki11i11kas Mikas Mačiokas; propa gandos ir spaudos 
ir 1ikio s/..yriai {. . .}. Mano vadovaujamame si..Jll'iuje be manęs dar dirbo advokalas 
Twnas, apie 1910 111. gimimo, buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas Juoza s 
Steponkaitis (g. apie 1900 m.). Kauno universiteto medici nos fakulteto studen/as 
Vytautas Stonys (g. apie 1916 111.), taip pat dirbo buvęs Lietuvos kariuomenės 

kapitonas Jasi1111skis - j is nipi11osi kadn{ parinkimu pramonei [. .. ]. Gink/uolės 

arba TDA sJ..y riuje be minėtojo Miko Mačioko dirbo Narci zas Tautvilas, buvęs 

Lietuvos kariuomenės leitenantas Valeika ir kt. Spa udos ir propagandos skyriuje 
dirbo buvęs Lietuvos telegramos age11T11ros „ ELT'a" tamautojas Povilas Malinaus
kas. Pastarasis dalyvavo leidžiant pogrindi nius leidinius „Į Laisvę", biuletenius 
[ .. }. Be to, štabe įvairiose pareigose dirbo Deksnys, Nartjokaitis, Dambrauskas [. .. }. 
Bet pastarieji 1941 m. rugpj11čio mėnesį nwraukė ryš ius su LAF ir perėjo į Lietuvos 
11acio11alisT1( partiją [. . .}. Tiesa, buvo vy kdomos derybos su Lietuvos nacio11alistų 

parr_ija, _kad apsiju11gtų su LAF. Bet Prapuo/e11iui Leonui taip ir 11epasisekė susitarti. 
Pas1tan111uose dalyvavo 11110 LNP - Z. Bly11as, majoras Jo11as Pyragius, leitenantai 
Taunys,_ Stanevičius, Vokietaitis. Nesusitarta , 11es jie reikalavo, kad LAF įsijimgll( 
l LNP 1r kad LNP baTI( vadovaujami . 

KI.: Kokie buvo ryšiai su vokiečil{ okupacine valdžia? 

Ars.: [ .. } Vokiečiai, užėmę Lietuvą, žilirėjo įją kaip į vie11ą savo sričit(. LAF 
siekė atkurti savarankišką valstybę, todėl griežtai pasisakė prieš vokieči11 
okupacinį režimą ir ji( politiką. Dėl tokio pobūdžio prieštaravimt( 1941 m. 
nigpjiičio pabaigoje vokiečiai ir uždraudė LAF ir visus mus, tame taqJe ir mane, 
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i.r.f:aukė į gestapą ir par eikal avo pa si rašy ti, kad 

11ebe11žs iims i111e joki a po li tine veik la {. .. }. Daly va
vau ir .wkurianl „S avi saugos" daliniu s, kuriems 
vadovavo i.f: lietuvi!( pusės pulkininka s - leitenan
tas Špoke vil'ius ir jo š tabas, kurio virš ininku buvo 
pulkininkas R eklaitis. Buv o suda, y tos dvi apygar
dos - Kauno ir Vilniau s. Kauno apyga rdai vado
vavo pik. Labuti s, o Vilniaus - pik . Krc111nairis 
Į .. .). Užda riu s LA F. pik. Špokevičius pasikvietė 
pas save ir pasiiilė man užimti sav isaugos dalinit( 
Kauno apygardos š tab o virš inink o par eigas . Su
tikau ir tas pareiga s ėjau iki 1942 111. birželio 
mėnesio [ .. .}. Mes , buvę Lietu vos kariuomenės 
karininkai , kiirėme „savisaugos " daliniu s, daly
vavome j i( veikloj e, nes tikėjome, kad kar e, nusil
pus SSSR ir Vokielijai , s us idarys tokia politinė 
silllacija, jog mes galėsime atkurti Nepriklausomą 
lieltlvą, o ir m1is 1( kuriami daliniai sudarys miis11 
kariuomenės branduolį [. . .}. 

Vokiečiams uždarius LAF, daugelis narit1 tę
sė savo darbą pogrindinėje organiza cijoj e, taip 
vadinamam e Lietuvių fronte, kuriai vadova vo 
Ka11110 univer si tet o prof Juozas Ambrazevičius, 

to paties universiteto dėstytojas Adolfas Damuš is, 
žemėtvarkininkas Matas Mar/inaiti s, pulkininka s 
Vėbra ir kt. LAF uždarymas mus visus įtikino. 

kad klydome, tiek daug tikėdamiesi iš Vokietijos 
- kad leis mums atkurti Nepriklausomą Lietuvą; 

fašistinė Vokietija įvedė Li etu voje žiauriausią 
okupacinį režimą. Tai buvo savoti škas hi:i s ir 
daugelio mąstysenoje, nes daugeli s m1is1( supra
to, kad reikia orientuotis tik į Vakarns. į JAV. 
Angliją, kad po karo tik Jos , o ne SSSR ir 
Vokietija spręs ir Lietuvos laisvės klau simus{. .. }. 
Todėl Lietuvi1c fronto vadovybė ir stengėsi už
megzti 1yš ius s u Anglija, JAV. buvo siunčiami 
ivainis pranešimai į Šveicariją buvusiam Lietu
vos diplomai ui Turauskui , kad jis ir užmegzll{ tą 
ryšį{ .. .]. 

J. Jankauskas ir jo bendražygiai už tariamą 
,,Tėvynės i šdavimą" buvo įkalinti po 25 m. 
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dėstė laiškuose ir memorandu 
muose, kuriuos siuntinėjo mūsų 

veiksniam s, veikėjams ir kai ku
rioms oficialioms nelietuvių įstai
goms. 

Gali kilti klausimas, ar Škirpa, 
kaip Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės min . pinnininkas , fomialiai 
priklausė kokiai nors politinei par
tijai , nes ir pačioje vyriausybėje 
buvo galima jausti tam tikrus par
tijų koalicijos pagrindus . Kadan
gi Steigiamajame seime Škirpa bu
vo valstiečių liaudininkų frakci
jo s atstovas , kai kas buvo linkęs 
ir dabar j i priskirti liaudininkų 

grupei . Bet kuo jis pat s save 
laikė? 

195 1 liepos 20 rašytame laiške 
ji s mini, kad esąs sutelkęs medžia
gą knygai apie 1941 m. sukilimą, 
bet jai išleisti neturįs pinigų: 
,, ... je i priklausyčiau kokiai nors 
partijai, tai gal kas sukrapštytų 
pinigų knygos išleidimui vokiečių 
kalba" . Jis pats pinigų neturėjo, 
ir niekas anuomet negalvojo apie 
svarbą uždokumentuoti sukilimą 
vokiečių kalba. Vokiečių kalba ši 
knyga ir iki šio l nepasirodė, nors , 
atrodo , spaudai maž daug ir yra 
paruošta . Tačiau tai įdomu, kad 
minėdamas pinigų neturėjimo bė
delę Škirpa pasisako nepriklau
sąs jokiai politinei partijai. Atro
do , kad jis, kaip profesionalas 
kariškis ir diplomatas , nesirišo su 
jokia politine partija ir save laikė 
nepartiniu. 

Kazys Škirpa, Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės ministra s pir
mininkas , atstovavo lietuvių tau
tai ir Lietuvos valstybei pačiu 

audringiausiu mūsų tautai laiko
tarpiu . Jis su vyriausybe parodė 
pasauliui, kad lietuvių tauta ne
nori nei Maskvos, nei Berlyno . 
Kratytis Bcrlyno jungo tada bu
vo taip pat pavojinga, kaip ir 
Maskvos. 1941 m. birželio 23 d. i 
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5. LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
PRIIMTI ĮSTATYMAI, 

NUTARIMAI 

Bendrosios nuostatos Lietuvos valstybės atkūrimo ir jo s ūkio plėtotės 
klausimais išsakytos knygos pradžioje minėtuose LAF programiniuo se dokumen
tuose. Tačiau Laikinoji vyriausybė, atsižvelgdama į susidariusią padėtį, į tai, kad 
vokiečių kariuomenė okupavo kraštą ir, nenorėdama sudaryti jai ding sties 
areštuoti ar išvaikyti, kai kuriuose savo įstatymuose ir nutarimuo se atiduodavo 
duoklę ir nacių brukamai ideologijai. Kita vertus, bent pirmąją savaitę po sukilimo 
pergalės ir daugelis Laikinosios vyriausybės narių dar nepe1prato tikrųjų Vokietijos 
kėslų arba manė, kad vokiečiai juos pakeis, pamatę, jog Lietuva gyvena kaip 
nepriklausoma valstybė. 

Birželio 24 d. Laikinoj i vyriausybė savo atsišaukime į Lietuvą teigė : 

... Raudonosios Liewvos istorija baigta, ir jos puslapį užverčiam. Užverčiam 
kaip klaikt( košmarišką sapną, nes tie vieni metai ir aš tuonios dienos suspėjo 

sugriauti ar apgriauti tai, kas geriausia milsų darbo žmonių buvo sukurta per 
dvidešimt meti( { . .). Išvežė ar sukimšo į kalėjimus keliasdešimt hikstančii1 milst( 
tautos sūm{. O likusius vertė aklais savo rusiškojo imperializmo ir bolševikiško 
šovinizmo įran/.,.'iais. 

Paskutinėmis dienomis atstatytos nepriklausomybės faktą teko dar apmokėti 

labai gausiomis nnis11 nekaln1 civilinh1 gyventojų ir mūsi1 partizanų krauj o ir 
gyvybės aukomis. Šiandien sykiu su visa tauta mes lenkiam galvas pri eš šiuos 
didvyrius, kankinamus, nukankintus ar herojiškai kritusius kovoje. Tėvynės vardu 
lenkiamės pri eš jų tą didžiqją auką - auką dėl Tėvynės [. .. }. 

Naujos epochos, naujas gyvenimas, nauja k1i1yb a. Valstybės pasta ngos bus 
sutelktos pakelti gerovę ne vienos grupės ar par tijos, ne vieno žmogaus, bet tų 
vist( Lietuvos žmoni!<, kuriems nuoširdžiai rūpi lietuvių tauta. Šie sunkūs metai 
ir paskutinės dienos parodė, kas yra tautai ištikimi, kuo tauta gali atsiremti vargo 
dienomis { .. ]. Tai lietuviai iikininkai, darbininkai, inteligen tinis jaunimas . Kelti 
jų materialinę ir dvasinę gerovę, kelti gerovę visos ši tos tautos daugu mos , įtraukti 
j uos į valstybės valdymą pagerbiant kiekvieno savarankišką iniciatyvą - tai 
reiškia tiesti tautos gyve nimui tikruosius pagrindus. Ir ne tarpusavi o klasiz{ kova 
mums reikalinga. Nere ikia mums kovos tarp darbininko ir ūkininko, nes abudu 
yr a tokie pat darbininkai . Mes per maža esame tauta, kad galėtume vieni kitus 
taipusavio kovoj naikinti. Tegul tokią prabangą ir išsigimimą leidžia sau 

LIETUVOS LA IK INO JI VYRIAUSYBĖ 

šimtamilijoninės valstybės, o mums brangus kiek
vienas dora s lietuvi s be luomo ir pažiiirz( skir
twno. ir dėl to miisi1 vienas kelias - visi1 darbas, 
vist( sutartini s darba s [ .. .}. Darbas tam, kad 
pagerėtą gyv en imas visų ti1., kuri e dirba iikyje ar 
fabrik e, ar kontoroje, ar moks lo, meno srityje . 
Darbas tam, kad pat s dirbant ys is žmogus ir 
valstybės piliečių visuma paju st!(, kad gyvenim as 
gerėja [ .. .}. Gy venti dėl tėvynės yra taip pat 
heroizmas, kaip ir mir ti dėl jo s. 

Laikinoji Vyriausybė nieko nežada. Ji jaučia, 

kad ir be tL( pažadi( tauta jos sieki mus supranta 
ir pritaria . Tie gi sieki mai y ra ne laikino sios 
vyriausybės sudaryti , o tik jo s paimami iš visi1 
trij11 milijom1 širdžių ir jos formuojami - norime 
bt7ti nepriklau so mi, pasiryžę aukoti s ir viską 

atiduoti Li etuvai . 1 

Lietuviškosios administracijos 
formavimas 

Kaip rašy ta ankstesniuose skyriuose , dar 
pasirengimo suki limui laikotarpiu buvo parengti 
planai, kaip atkurt i Nepriklausomybės metų val
dymo struktūras. Manyta, kad vokiečiai prip a
žins ir visos Lietuvos nepriklausomybę. Tad jau 
pirmąją Laikin osios vyriausybės darbo dieną, 

birželio 24--ąją, savo veiklą pradėjo Kaun o 
burmistras K . Palčiauskas, Kauno karo komen
dantas pik. J. Bobelis. Rūpintis maisto tiekimu 
buvo pavesta pik. V. Grud zinskui. Tą pačią 
dieną darbą pradėjo ir Krašto gynimo taryba 
lietuvių partizanų pajėgoms va dov auti. Į Tarybą 
įėjo gen. S. Pundzevičius, gen. M. Rėklaitis, pik . 
J. Vėbra, K auno karo kom endant as pik . J. Bo
belis, Kauno burmistras K . Palčiauskas ir kt. 

Pradėta orga nizuoti pik. L. Butkevičiaus 
vadova ujam a vietinės apsa ugos rinktinė, kuri 
turėjo rūpintis gyve ntojq ir valstybės turto ap-

1 l Laisvę. 194 1 m. birželio 25. Nr. 2. P. 5- 8. 
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Laikinosios Lietuvos vyriausybės pa
reiškimą, kad „atstatoma laisva, de
mokratinė, nepriklausoma Lietuva" , 
Berlyno reakcija buvo greita - tuoj 
areštuojam as vyriausybės min. pinni
n inka s pul k. Škirp a Berlyne ir ne
leidžiamajam atvy kti į Kauną vado
vauti Vyriausybei. Naciai galvojo, 
kad tuo smūgiu iškart sugriaus Vy
riausybę. Bet ji negriuvo - atlaikė 

Berlyno trukdymu s, gestapo intrigas 
ir jam paklusnių saviškių organizuo
jamu s pučus. 

Škirpo s nedraugai , mažindam i jo 
reikšmę, prikiša jam pataikavimą na
ciams ir ryškina faktą, kad praktiškai 
vyriausybei ji s nevadovavęs. Tačiau 
Škirpos areštas kalba pats už save, 
kad jis buvo ne Berlyno iškamša, o 
sąžiningas lietuvis patriotas . Ir nacių 
arešte būdamas, Škirpa palaikė slap
tus ryšius su Laikinąja vyriausybe, ir 
visi vyriausybės nariai Škirpą laikė 
Min . pirmininku, nors tas pareigas 
laikina i esamose aplinkybėse buvo 
prisiėmęs prof. Juozas Brazaitis . 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė funk
cionavo vieną mėnesį. Kai Berlynas 
ją nušalino ir Lietuvai paskyrė gene
ralgubernatorių Rentelną, vyriausybė 

raštu pareiškė protestą, pasilaikyda
ma sau teisę vėl pradėti darbą, kai 
tik atsiras reikiamos sąlygos. Kazys 
Škirpa tai formulei pritarė ir Berlynui 
vergauti atsisakė. [ ... ] . 
Apgaulės kaukę nuo Maskvos vei

do galutinai nutraukė 194 1 metų 

lietuvių tautos suki limas. Kovod ami 
pri eš rusus ir prie šinda mie si vo
kiečiams, lietuviai išreiškė tikrąsias 

tautos laisvės aspiracijas. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė labiausia i repre
zentuoja lietuvių tautos valiai gyventi 
laisvai ir nepriklaus omai, be Mask
vos ir be Berly no . Visuose šiuose 
įvykiuose didelį vaidmenį vaidino pik. 

Kazys Škirpa . 
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auga: buvo paske lbta visq Lietuvoje csančiq karininkų ir puskarininkią 
mobilizacija ir kt. 

Kaip jau rašyta, birželio 24 d. Kauno komendantas pik . J. Bobe lis pasirašė 

įsakymą: 

Vokiečil{ kariuomenė su visais ginkluotais vyrais, 11et11ri11čiais atitinka 1111c 
įstaigi{ 1111statytos for mos raštiš!,.1c pa:ymėji1111( su Jtamp u ,. 1Vehrdie11st ", elgia si 
kaip s11 priešais , ir } 1l gyvybei gresia pai•oj11s. 

Ka11110 Karo Komendantiira 11110 l 5 val. šios dienos pradėjo i./Jdavinėti 
atiti11ka11111s paži,111ėjim11s. 

Kovos dali11ilc vadai privalo pasir iipinti visie ms j 1{ ::in ioje esa nti ems vy ra111s 
tokiais pažymėjimais. Pa:y111ėji111ai išduoda mi pagal sąrašus, pasiraJ y tus dalinio 
vado. Sąra.fo1 turi biiti t11oja 11 pristatyti į Kaun o Karo Kome11da11tiirą. 

Vietovėse, k11r dar nėra kome11dantii111, pa:ymėji111 1( i./Jdavimu n ipi nasi ati
tinkami kiti vietos organai . Pa:ymėjimas pag eid aujamas spa 11sd i11tas s u š iais 
:od:iais ir raidėmis: 

"Siche rheitsdienst " 
"L. N. p .. 
Ir kampe su cheminiais da::ais š tampu „ Wehrdien s t ". 
Pažy111ėjimai visur išd 11odami vardi11iai pagal sąrašą, patv1rt111tą ko vos 

dalinilc vado parafo. Pa:ymė1i111 11s išd11oda11čios įstaigos atsakingos už tai , kad 
pažy111ėji111ai 11epakliiit1c į netinkama s, blogais tikslais rankas. Pažy111ėji1111( ir 
štamp1{ padirbi mas y ra valstybės išdavimas , ir už Ji bus taiko m os griežčiausios 
bausmės. 

KAUNO KARO KOMENDANTAS 

Kauna s, 1941 m. bi rže lio mėn. 24 d. 

Kituo se įsakymuose buvo įsakyta nustatyti , kiek mieste turima maisto 
atsargų, vaistų įstaigoms ir atskiriems medikams nemokamai teikti sužeist iesie ms 
visą būtiną medicinin į aptarnavimą; nuo birželio 25 d. 23 val. uždraudė 

su ginklu rodytis gatvėje ir htoje viešoje vietoje. Visi parti z anai pri valo 

turi11111s g inklu s tuojau įregistruoti... Ir pan. 1 

Daug įsakymų, nutarimų tiek Kauno , Vilniau s, Šiaulių ir kitų miestų 
komendantūros, tiek Laikinoji vyriausybė pirmosiomi s dienomis paskelbė susi
jusių su gyventojų aprūpinimu maisto produktai s, geriamojo vandens tiekimu, 
sve ikato s apsauga, su valstybės ir gyventojų turto apsauga . 

... lie tuvil{ tautybės iuvusilųų, išveiflųi( i SSSR ar nežinia kur esančių piliečil{ 
paliktą kilnojamcu·i rurrą, je i jis neperimtas ir neva ldomas jų artimtŲll gimini l{ 
tautybės, vietos savivaldybės surašo ir p erduoda pagal aktus artimiausiems 
giminėms globot i. Giminil( nesa nt, tą turtą globoja vietos savivaldybės, 

1 Į Laisvę. 1941 m. birželio 24 - liepos l d. 
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skaitome Vyriausybės liepos l O d. nularimc „Dėl 

pasiša l i n iLĮ asmeną turto tva rkymo." 1 

Paren gia ir apskričią viršininkam s, bunnist
rams, savivaldybėms išsiuntinėta aplinkraščitĮ dėl 

vislĮ atvykstančiąjtĮ ir išvykstančiųjų registracijos 
ir kt. Tačiau tuo se įsakymuose, nuta rimuose 
aplinkraščiuose nėra pun ktq , nuk rciptq prieš 
vieną ar kitą Lie tuvos gyventojų grupę ar tautinę 
mažumą. A. Ga ižiCinas savo knygoje „Lie tuva 
dvicjtĮ okupacij tĮ rep lėse. 1940- 1944" apr ašo, 
kaip krašte bu vo atkuri ama lietuviška adm inist
racija: a tlieka nt šį darbą buvo atsižvelgiama į 
pogrindžio dar pri eš karo pradžią gautą instruk
ciją, kaip raud onu osius išv ijus turės būti atku
riama lietuv iška admini straci ja. Be to, buvo 
klauso ma per radiją skelbiamų paraginimų ir 
nurodymų. Vėliau vokiečiai radiją paėmė į savo 
rankas. Visa is įmanomais būdais įgal ioti asme nys 
iš dauge lio vietų vyko į Kauną ir tarėsi ji ems 
aktualiai s klausimais su Laikino sios vyriausybės 
nariais bei ki ta is pareigūnais. 

Bekompromisinė Škirpos asme
nybė labai tiko to meto sąlygomis. 

Jis nesilankstė naciams ir dėl lie
tuvių tautos interesų ėjo ge riau l 
kalėjimą. Ir vėliau jis laikėsi atsa
kominga1, kaip tikras valstybinin
kas. Jis nesididžiavo ministerio pir
m ini nk o titulu ir pig iai juo ne
sišvaistė. Reikalui iškilus, min. pir
mi ni nko pareigas perdavė prof. 
Juozui Brazaičiui, pala ikydamas su 
juo slaptą ryšį ir nuteikdama s vy
riausybę vienybei ir darnum ui. Sau
gojo Laikinosios vyriausybės oru
mo ir tc.stinumo ateičiai galimybe s. 
J is pats tikėjo ir k itus bandė įti
kinti, kad sva rbu išlaikyt i Laikino
sios vyriausybės tęstinumą ir įtei
sinti Ją tarptautinėje dip loma tijoje . 
Bet jis nesiskubmo, atsižvelgda
mas i kitų nuomones, ir neišsišoko 
su Laiki nosios vyriausybės atgai
vinimu . Ir jam mirus, tebegalioja 
JO taktika: kantriai lauk ti ir, tik 
reikalui pribrendus, Laikinąją vy
riausybę atgaivi nti ( ... ).'' 1 

Buvo organizuojama vietinė apsauga , ėmė 

dirbti nepriklausomybės laiką tarnaut ojai. Jiems 
neatsiliepus buvo skiriami nauji , organizuojamas 
gyventojtĮ aprūpinimas produktai s ir t.t. Kaip 
lietuviškoj i administracija buvo atkuriama pro
vincijoje , ga lim e matyti iš gana būdingo Zarasq 
pavy zdžio. Miesto pareigūnai, daugiau ne i dvi 
savaites neturėdami jokio ryšio su Kaunu, sudarė 
komisiją įvairiems pareigūnams ski rti , kurios 
nariai buvo agro nomas, vienas iš partizanų vadq 
V. Butkys , raudonqjlĮ nužudyto Zarasų karo 
komendanto pik. l. Pa šilio našlė Pašilienė ir 
nepriklausomybės laikų Zarasą policijos nuova
dos v iršininkas J . Juodvalki s . Išlikę Lietuvos 
Respub likos pareigūnai buvo paskirti į anksčiau 
eitas pareiga s. Nuovados viršininku tapo J. Juod
valkis. Kadangi buvusio Lie tuvos banko direk -

Jonas ŠLEPETYS. Gimė 1894 m. 
vasario 27 d. Utenos apskrities Dau
gailių valsčiaus Narvydžių kaime. 
1914 m. Petrap ilyje baigė auk šte
sniąją mokyklą, po poros metų Ode
soje - aukštuosius karininkų kursus . 
1918 m. žiemą, grįžęs į Lietuvą, savo 
gimtinėje įsteigė vakarinius švietimo 
kursus ir juose dėstė. Vokiečiams 

pasitraukiant. suorganizavo lietuvių 

miliciją, o 1919 m. pradžioje įstojo 
į Lietuvos kariuomenę ir buvo pa
skirtas sunkiųjų kulkosvaidžių kuo
pos vad u Kauno įguloje, daly vavo 
mūšiuose su bolševikais ir bermon 
tininkais. Po Nepriklausomybės kaių 
paskirtas Mažeikių, vėliau - Šiaulių 
miestų ir apskričių karo komendantu . 
Baigęs Aukštuosius karininkų kursus, 
1930 m. paskirtas i Lietuvos kariuo-

1 Į Laisvę. 1941. Nr. 17. P. S. 
1 Į Laisvę. Nr. 80 ( 117) . P. 57, 58. 
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toriaus surasti nepavyko, toms pareigoms paskirtas šio bank o buhalteri s Škirp a, 
Vėliau, užmezgus ryšius su centru, kai kuriuo s parcigfmu s paskyrė mini sterijos. 
Pavyzdžiui, Zara suose policijo s vadu paskirta s J.Ju odva lkis v ietoj sovietų 
deportuoto apskrities policijos vado B. Svilo. Tačiau, atsiradus 1yš iams su centru, 
daugelis minėtos komisijos paskirtų pareigūną ir toliau ėjo savo pareigas . O pinigi.l 
apmokėti pareigūnams už darbą gauta tik karo sąlygomis įmano1_nu būdu . Rusai, 
sunkve žimiu vežę Panevėžio banko pini gus , riedėjo per Raudmės upe lio tiltą 
ir įlūžo. Daug pinigi.Į ryšulitĮ iš sll!lkvežimio suk:Iito į vandenį. Rusai sunkvežimį 
iš upelio ištraukė, bet pristigo laiko pinigams surinkti , tad paliko ju os vandenyje . 
Rusams nuvažiavus, įvykį mat<._ vietos gyventojai subėgo tų pinigų rinkti . Kadangi 
Raudinės upeli s yra prie pat Latvijos sienos, tuo s pinigus rinko ir lietu viai, ir 
latviai. Sužinojusi apie tai, ZarastĮ partizaną vadovybė pasiuntė būrį vyrų, kad 
bent dalį ttĮ pinigtĮ iš juos surinkusių ūkininkų atgautą. Partizan ams iš lietuvių 
ir latvių pavyko surinkti apie pusantro milij ono rublių. Pini ga i buvo padėti į 
banką ir jais mokėtos apskritie s tarnautojų algos. 

Šitaip buvo atkmiama lietuviškoji provincijos administracija šiaurės Lietu
voje, iš kurios raudonieji išginti vėliau. Kaip tas pats darbas vyko vietose , 
buvusiose prie Vokietijos s ienos, parodo liepos l O d. numerio „Į Laisvę" 
korespondencija iš Kybartų. Ten rašoma: 

Birž elio 22 d. Kyb artus pažadino pir m ieji sprogimai tuoj po 4 val. (Ma skvos 
/aik11). Kaip pasi enio miest11i, n11kentėti daug neteko: sudegė keleta s nam11, žuvo 
kiek c ivili!{ gyven toji{. Bolševi'-,{ da11guma tuoj po pir111ųj1{ šiivių pabėgo. Tik da lis 
laikėsi 11::.sibarikada vusi komendantūroje. kiti slapstėsi namų rūsiuose. Bir že lio 
24 d. [korespond encijoj klaidingai išspa11sd inta liepos 24 d. - A.L.} sudarytas 
vietos Lietuvos aktyvistų komitet as, vadovaujamas Kilikevičiaus, ėmėsi energingai 
veikti: suorga nizavo policiją, kuriai vadov auja ats. /ei t. Au šro tas, paskyrė savo 
atstovus į miesto ir valsčiaus sav ivaldybes, pasiriipino vietos prekybos ir 
pramonės įmonil{ kontrol e ir apsauga. Nuo pat pradžios suėjus į kontaktą su 
vokiečil{ karin e vadovybe, dar bas ėjo sėkmingai. Miest o gyventojai aprūpinti 

maistu ir kitomi s pirmo reikalingumo prekėmis. Darbas komitetui palengvėjo, kai 
iš Kaim o sunk. d. kalėjimo sugrįžo birželio mėn. pradžioje su imti ej i kai /...,,rie 
Kyb arll{ veikėjai. Vienas iš ) 11, žino masis koop eratininkas St. Orentas, vėl stojo 
vadova 11ti Kybartų ūkinin/...,{ dra ugijai . Juoza s Prapuolenis perėmė miesto bur
mistr o pareigas , kurias jis y ra ėjęs ligi perei/l{ metų vasaros . Žmonės džiaugiasi 
pasijllfę išva duoti iš bolševikų jungo. 

Panašiu būdu palyginti greitai atsikūrė lietuviškoji apskričių, valsčią ir miestų 
admi11istracija . Apie šį spartų procesą „Į Laisvę" liepo s 12 d . numery rašė: 

,, Besiba ig iant trečiajai savaitei nuo išvadavimo karo pradžios, gyve nima s mŪSl{ 

kraš te sparčiai žengia tvarkos link. iš kompetentingų šaltini!{ patyrėme, Jog 
visame krašte atkuriama civilinė administracija. Pareigiinai, dirbę ligi 1940 111. 
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bir:elio l 5 d., grįžta i savo senąsias vietas; kur menės Vyriausiąjį š1abą, gavo pulki

toki1{ ž111oni1{ nėra, tenai kadrai papi ldomi nau- ninko laipsnį. 1936 m. pasi1rauk<.-~ iš 
Jais pareigiinais . l normalia s vėžes įeina ir sa- kariuomenės, dirbo Zarasų, po to 

vivaldyb i11 darbas; beve ik visose apskri tyse eina Panevėžio, Vilnia us miestų ir ap
pareigas apskričii{ vir.f:ininkai, policijo s vadai ir skričių virši ninku . 1941 m . sovietą 
kiti p ilid il( sa ugum o parei g1inai." areštuotas, kankin 1as, kalin tas. Tik 

Svarb iausius vietinės admini str acijos pos- Birte lio sukilėlią iš kalėjimo išlaisvin
tus, apskričil( viršininkų par eigas, 11žėmė i jas tas, išrinktas į Laikinąją vyriausybę, 
grįžę arba ;,:;, na ujo paskirti : Alyta us _ M. Maliaus- paskirtas Vidaus re ikalų mini stm . 

kas, Biržt{ - J. Zovė, Kauno _ kpt . V. M.oras, Vyriausy bei nut rau kus darbą, 
Kretingos _ pa skirta s o. t advyda s, Marijamp o- užsiėmė advokatūra, dirbo juris kon
/ės _ V. Goštauta s, Maže ikit{ _ kpt. Jatulis , Pane- sulta ntu . 1944 m. vasarą pasitraukė 

į Vokietiją, kur buvo prancūzą zo
vėžio - T Vidug iris, Rase inil( - A. Sabaliauskas, 

noj e lictuvią tremtinią komiteto pir-
Rokiškio - J . Mikėnas, Seint{-Lazdijų - J. Rugys, mininka s. 1950 m. emi gravo į JAV, 
Sakil{ - K. Karaliu s, Šia ulit{ - J. Urbaitis, Taura- d' b da b' · 1r o r mmku Niujorke ir kitose 
gės - V My lima s, Te/šil{ - Ramanauskas, Trakt{ - vietose . 1955 m . iš rinktas JAV lic-
P. Brakauskas, Ukmergės - V Vitkus, pav. - Kazys tuvią iarybos pirmi ninku, Pasaulio 
Petrulis, Utenos - B. Stasiūnas, S. Žukintis, Vil- lietuvių tarybos nariu, į Lietuvių te i
niaus - B. Drau gelis, ZaraS l( - L. Gumbinas sininkų draug ijos centro valdybą ir 
ir kt. t. t. J. Šlcpetys buvo larp aktyviau -

Didesnitl}ų Lietuvos miestų burmistr11 parei- s ių lietuvių išeivių visą gyvenimą. 

goms buvo pas kirti Vilniaus - K. Dabulevičius, Mirė Ni ujo rke 198 l m . lapkričio 

Kauno - K. Palčiauskas, Panevėžio - inž. K. Rei- 15 d. 

sonas ir Šiaulh( - P. Li11kus-Linkevičius. Albertas ŠVARPLAITIS . Gimė 
Sukiirus liet11višką administraciją reikėjo m,- 1911 m . ba landžio 19 d. Šakių 

spręsti: mokėti p rieš sovietinę okupaciją b11v11- apskrities Sintautų valsčiaus Ežeriūkų 
sias algas ar nustatyti naujas . Laikinoji vyriau- kaime. l 930 m. Marijampolėje ba i
sybė, norėdama pabrėžti, kad ji kreipian ti dides- gęs gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą 
11į dėmesį į socialinį teisingumą, nei kad liaudies Ją baigęs buvo paskin as į 7 pėsti
draugais skelbęsi raudoni ej i o/...,,pantai ar netgi ninkų pulką Klaipėdoje . Pagarsėjo 
Lietuvos Respubl ikos vyriausybė, nusprendė 1w- kaip geras lengvaatletis, bėgikas, daug 

rašė spaudai, ypač skautų, išvertė į staty ti naujus valstybės tarna11toj1{ atlyginimus. 
lietuvilĮ kalbą Kuperio romaną „Pėd

Laikinoj i vyriausybė paskelbė: 
se kys" . 1937 m . perėjo tarn aut i į 

Atsižvelgdamos į tai, kad bolševik1{ laikais karo aviaciją, gavo kapitono laipsnį. 
atlyginimo sr ityje tarp aukš tesniltJ1l ir žemesni!{- Sovietanis okupavus Lietuvą, pabė-
1'l valstybės tarn autoj i( buvo s11darytas labai go į Yokic1iją, kur Bcrlyne įsijungė 
didelis ir socialin iu poži iiriu nepate isinamas skir- į L/\F organizacinę veiklą. Su LAF 

t11111as a11kštes ni1U1l tama11toj 1{ naudai, kompe - uždu otimi A. švarpl ai tis 1940 m . 
tentingos įstaigos nuwrė: gmodžio mėnesi, slaptai perėjęs sic-

Visose valdinėse įstaigose ir įmonėse /ar- ną, nu vyko į Kauną, po to į Vilnių, 

11c111toj11 mėnesinio atlyg in imo maksimwną n11sta- kad instmk tavus lietuvi us pogrindi
lyti l 000 rnbli11., o minimumą 250 rubli1(. ninkus, išsiaiškinus jų rengimąsi gin

Atlyg inimams - čia nustaty ti{ maksimumo ir kluotam sukilimui. Tačiau, pastcbė-

111i11i111u1110 rib ose - s11reg11/i11oti 11etrnk11s b11s jęs, kad yra saugumiečilĮ sekamas , 
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parengta atitinkama lentelė, kuria vadovautis įpareigojamos visos įstaigos ir 
įmonės." 

Apie tai liepos 29 d. ,.Į laisvę" rašė: 

Dėl įstaig11 etatl( 
Kaunas. /1/1.28. ELTA. Visoms l'alstybi11ė111s įstaigoms pav edama parengti 

savo įstaigi( laikinuosius etatus, lmrie pradės veikti 11110 š. 111. rugpjiičio l d. 
Sudarant etatus, lail-ytis šil( nurody1111(." 

Valstybiniz{ įstaigi( s1ruktiir11 ir tmpusavi o priklar1so111ybiz1 pagrindu imti tuos 
santykius, kurie yra buvę valstybės aparate ligi 1940 111. birže lio 15 d. Jei dėl 

pasikeilllsil1 sąlyg1( negalima biifl/ j11 atstatyt i, tai leid::iama suprojektu oti etatus 
pagal naujas įstaig11 schemas. 

Rengiant etall{ projektus, kaip bf,tinos sąlygos, lai/...J1tis didžiausios ekono
mijos, o taip pat aišk111110 ir paprastu mo. 

Bet tas potvarkis nespėjo įsigalioti generaliniam komisarui von Rentelmii 
paskelbus , kad visos lielllv os valdymą j is perima į savo rankas . Tačiau vokiečiai 

sukurtają vietinę administraciją perima į savo rankas ir civilinę valdžią, mažai 
tepertvarkė; j ie norėjo, kad krašte neišplisti{ chaosas, kad būti{ vykdomi jų 
nutarimai, kuriuos skelbė, neatsi: velgdami į analogiškus liet11vi1( adminis tra cijos 
priimtus . Taip jau birželio 25 d. vokiečiz{ karo viršininkas Kaun e paskelbė, kad 
„ vis i valdininkai, tarnautojai ir darbininkai wri tuojau pradėti darbą savo 
ikišiolinėje darbovietėje. Niekas neturi teisės da rbo vietos palikti. Priešingu 
atvej u bus baudžiamas. 

Pre/-J,bos įstaigos ir "7-autuvės, ypa tingai maisto krautuvės turi bz7ti atida-

1ytos [. . .}. Vokietijos Reicho pinigai galioja santykiu l markė lygi l O rubliz{. 1 

O kitą, birželio 26 d., okupantai paskelbė tokį atsišaukimą: 

LJETUVJAJ! 

Nenugalimi Didžiosios Vokietijos kariai ateina kaip JiiSI( DRA UGA J IR 
GELBĖTOJA! NUO BOLŠEVJKŲ JUNGO. 

Mes nešam Ju111s laisvę ir grąžinsime žmoniškas gyvenimo sąlygas. KAS 
LAJKYSJS RAMIA! IR PILDYS VJSUS VOKIEČIŲ KARJNJŲ ĮSTAIGŲ ĮSAKYMUS, 
TAM NERA KO BIJOTI. 

Ginklus, amuniciją ir visokią karo medžiagą, taip pat sum uštosios Raudo
nosios armijos ir soviell{ įstaig11 nuosavybę tučll/ojau reikia perduot i ar timiau
siam vokiečii{ kariuomenės daliniui arba artimiausiai komendantiirai arba 
pr anešti, kur tai y ra. Tučtuojau reikia pran ešti vokiečii( karinei įstaigai, kur y ra 
paslėpta ginklz1, amunicijos, karo medžiagos, maisto sandėlitt ir kt. Taip pat reikia 
tuojau prane š ti, jei kur yra pasislėp11sit1 sovietų karinink11, kareivit1 ir bolševik 11 
ko111isan1. 

1 l Laisvę. 1941 m. Nr. 3. P. 3. 
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Kas nuslepia sovietų karius arba ginklus, 
am1111iciją ir kitokią Raudon osios armijo s ir SSS R 

11110savybę arba ją pasisavina , bus suša udytas . 
Taip pat bus sufoud y tas, kas pa sipriešins arba 
bandys susisiek ti su prie šu. 

DRAUD ŽIAMA KELT! KAINAS arba iš gyven
tojzl ir vokiečiz{ karių reikalauti didesnh( kaimi 

11egu iki šiol y ra buv usios arba vokiečitt karinit( 
įstaigt( y ra nustatytos . Pri eš ingu atveju visos 
prekės bus konfi skuoto s, krautuvės užda, y tos ir 
kaltininkai suimti . 

po poros sava ičitĮ ryžosi grįžti i 
Vokietiją. Per sieną turėjo pervesti 
pusbrolio ūkininko supažindintas 
Jančaitis, kuris lydėjo jį nešdamasis 
kirvi, girdi, kad rusams pavaidinus, 
jog eina malktĮ kirsti. Bet, pasirodė, 

kad ji s buvo enkavėdistų agentas . 
Netoli sienos j is smogė A. Švar
plaičiui kirviu ir sunkiai sužeidė. Iš 

Mokėjimams naud oja mi ir toliau iki š iol 
apy vartoje esan tieji banknotai , o taip pa t Vo
kieči1( Reicho pinigai (kursas : l reichsmarkė -
10 rubli1/). 

Krautuvės, prekybinės įstaigos, viešbuc'iai ir 
kt. turi b11ti atdari, K!EKVIE NAS PR/VALO BŪTI 
SAVO VJETOJE. 

Kas sava vališkai paliks savo tarnybą arba 
darbo vietą, kas uždar ys sa vo krautuvę arba 
įswigą, tas be pasigailėjimo bus traukiama s 
atsakomybėn. 

VYRIAUSJAS VOKJEČIŲ ARMIJOS VADAS' 

Kaip matome nėra nė žodžio apie sukilimą, 
Laikinąją vyriausybę. Tai visame krašt e žadino 
neapykantą naujam atėjūnui, nors manyta ir 
t ikėta, kad j is bus išvaduotojas. 

Daug ką sukrėtė ir vokiečit! įsakymas su
kilėliams-paitizanams nusigink luoti. Api e taf 
A. Žem ribas rašo 1964 m. kovo 18 d. ,,Draugo" 
laikraštyje: 

Birž elio 27 d. buvau paskirtas m11s11 vyriau
sybės 1yšio karininku pri e vokiečiz( karinės va
dovybės. Feldkomendantas buvo austra s gen. 
Polz/. jo pavad11otoja s maj. H e11tsc/1el. Bi11elio 28 
d. pats patyręs, kad g inklas daugely je vietl( yr a 
patekęs į neatsakin go element o rankas , patariau 
gen. Po/zl įsal..yti ko111enda11t11roms Liet111•oje iš 

civili11 ir b11vusi11 kariškilt gi11k/11s suri nkti. Toks 
isal-}'mas tą pačią dieną. man o suredag uotas, 

1 l Laisvę. 194 1. Nr. 3. P. 3-4. 

krūmlĮ iššokę saugumiečiai taip pat 
ėmė Ui šaudyti ir dar sužeidė ir, jau 
netekusį sąmonės A Švarplaitį suėmė, 
kiek apgydę smarkiai ir ilgai kankine;, 
norėdami išgauti žinilĮ apie lietuvi l! 
pogrindį. Tačiau nieko neišdavė. Ka
rui prasidėjus buvo išvežtas i Minsko 
kalėjimą ir ten sušaudytas. 

Pranas VAINAUSKAS. Gimė 
1899 m. sausio 26 d. Š iaulilĮ apskri
ties Joniškio valsčiaus Gasčiūnų kai
me. Mokėsi Mintaujos, po to M. Yčo 
gimnazijoje Voroneže. Ginmaziją bai
gė 1919 m. Šiauliuose ir savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenc;, po to 
į karo mokyklą, kurią baigęs 1922 m. 
leitenantu , išėjo at5argon ir ėmė stu
dijuoti Lietuvos universitete teisės 
mokslus. l 923 m. dalyvavo Klaipė
dos sukilime. Grįžęs i Kauną dirbo 
apskrities žemės tvarkytoju, Žemės 
departamento direktoriumi , nuo 
l 927 m. - Finansų ministerijos pre
kybos departamento vyr. referentu, 
KJaipėdos uosto muitinės viršininku. 
1939 m. pavasarį dalyvavo derybose 
su Vokietija dėl laisvos ios zo nos 
Klaipėdos uoste. Sovietams okupa
vus Lietuvą, įsijungė į pagrindinę 
antisovietinę, i LAF veiklą. Laimėjus 
Birželio sukilimui, buvo paskelbtos 
Vyriausybės nariu, Prekybos minist
ru. vėliau Valstybės kontrolieriumi . 
Laikinajai vy1iausybci nutraukus dar
bą, įsijungė į pogrindinq antinacinq 
veiklą. Artėjant frontui, pasitraukė i 
Vakarus. Gyveno įvairiuose lietuvių 
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bu1·0 pagarsinras per Ka11no radiją. Išimtis b11vo pada1J'la Vietinės apsa ugos š tabo 
nariams, Jonavos rajonui 11· viet01•ėms, k11rios dar vokiečir( kariuomenės neapva/
dyros. Kaune račiau ginklus turį, _1pač buvę neprikla usomos lie111 1•0.1· kariškiai, gen. 
Pohl įsaky11111 111rėjo biiri apjungti į savisaugos batalion us. Jie btisią reikal ingi, kaip 
paaiškino komendanras, frašte 11•arkai palaikyti . MtiSt( to meto laikinoji vyriausybė 
galvojo, kad wi yra 11:110111a:ga atsikiirusios l1e1111•os kariuomenės ir tam reikalui 

vadovauti pas/..J•rė pulk. A. 8111kii11ą. 

Tame pačiame „Draugo" numeryje D. Bičiulis pn s11rnnc: 
... Sunkiai skyrėsi su ginklu daugelis se11es11i1(it( kovo roj1(. Ypatingai p er

gvveno ge11. G. B. Jokios pastangos nepadėjo Jam pasi laikyt i g inkl o. Savaime 
aišku, kad kiekvienas okupantas pir miausia pas istengia surinkti ginklus . Tai 
diem1 klausimas. Tačiau negerai, kad 1•is savieji „pas itamauja ". 

Daugelis sukilėlių tikėjo, kad vokiečiai leis atkurti ir Lietuvos kariuomenQ. 
Ypač to tikėjos i partizanai. Tačiau vokieč ia i neleido. Apie tai gen. S. Raštikis 
prisimena: 

Man, kaip "7-ašro apsaugos ministeriui, beveik nebuvo darbo , nes nebuvo 
sąlyg11 tam darbui plėsti. Vadinamoji sukilėlit1 karinė vadovybė j au anksčiau ne 
1110110 buvo paskirta . Ir ji ja u buvo atlifosi savo pareigą. Kaun o ir kilt( mieSII( 
lie111v111s kome11dan111s vokiečiai paėemė savo vald:ion ir naud ojo sa vo reikalams . 
A.f 11et11rėjau jokios įtakos tiems reikalams ir to meto sąlygomis negalėjau turėti. 

[. .. / Iš pradžit( aš kėliau klausimą ir apie Lietuvos kariuomenės atgaivinimą. 

Tuometinės beveik visos rawos nuotaikos šiam reikalui buvo labai palanhos . Be 
to, maniau, kad, turint savo kariuomenę, biitt( lengvesnė kova ir dėl politinės 

Lietuvos 11eprikla11somybės. Per tą patį gen . vo11 Rocque įteikiau 1110 reikalu raštą 

vyriausiajai kariuomenės vadovybei. Raštas ilgai ten gulėjo ir p er tą laiką visiems 
mums paaiškėjo vokieči11 siekiai Lietuvoje, todėl neradau Jokio reikalo toliau 
riipintis 1110 kla11sim11, ir jis tapo 11eaktual11s.1 

Vokiečiai ir tuos lietuvius karius, priverstus tarnauti sovietinėje okupacinėje 
kariuomenėje ir, prasidėjus karui, perėjusius į suki lėlių pusę, laikė karo 
belaisviais, nes daugelis jų kovojo sukilėlių barikadose dar apsirengę raudonar
miečių uniformomis. O birželio 27 d. vokiečiai paskelbė, kad Lietuvos 
kariuomenė neegzistuoja. 1941 m. liepos 21 d. buvo išformuoti ir Lietuvių 
savisaugos daliniai. 

l 941 m. liepos 14 d. vokiečiai paskelbė, kad visa valdžia priklauso tik 
jų kariuomenės viršininkams: 

Atsišaukimas į gyventojus 

Vokiečit1 kariuomenės užimtuose kraštuose aukšbausioji valdžia priklauso 
kariuomenės viršininkams. J11 nurodymai turi btiti vykdo mi. 

1 Raštikis S. Kovose dėl Lietuvos. T. 2. Los Angeles. 1957. P. 302. 

ALGIMANTAS LI EKI S 

Per 24 val. 11110 šio atsišaukim o paske lbimo 
reikia grąžinti: 

visus ginklus , r1111 11111c1ją, ra11ki11es granatas 
ir kitus karo reikmenis ; 

visą sov ielt( kariuomenės ir soviett( valdžios 

111rrą; 

visas prokla ma cij as . 
Nusiže ngi mai bus baudži am i pagal karo įs

,arymus . 
Išvardinti daiktai grąžinami į vokiečit( ko

mendantiiras arba, kur tokii( nėra, į mieslo sa
vivaldybę arba valsčiaus viršaičiui. Šie yr a at
sakingi už /1( daiktl( tvarkingą sukrovimą ir 
saugojimą . 

Tuojau reikia pranešti : 
apie gi11kh1., amunicijo s, karo reikme1111., mais

to ir pašar o sandėlius bei kitokį sov ielll kari 11o
menės turtą; 

apie besislapstančius sov ietl( kariuomenės 

karininkus, kareivius ir komisarus bei kilus so
vietams dirbančius asm enis: 

apie pastebėtus para ši utu nusileidžiančius 

asmenis; 
api e visus ginkluotus vyrus . 
Už anksčiau m in ėtų asm enl( perda vimą 

valdžios organams y ra numat y tos pr emijos. 
Mirti es bau sme baudžiama : 
kiekvi enas vokiečii( karininko , kareivio ar 

tarna1110Jo užpu olima s; 
kiekvienas pasikėsinimas pri eš vokiečit( ka

riuomenės įre11gim11s, susisie/..imo priemones ir 
bet kokias įmones; 

sov iell( kariuomenės karini11/..11., kareivit1., ko
misanl ir kiti( sovietams dirbančii( asmem( slė

pimas bei še lpimas ; šie asm enys tuojau perduo
tini valdžios o,ganam s. 

Be to, draudžiama ir pagal karo įstaty11111s 

baudžia ma : 

kari ški( ži11i1c p erda vimas žo d:iu , raš/11 ar 
kitok iu bzidu; 

ne Did:iosios Vokietijos ar ne l'Okieči1c užim-
11l kra.f:11c radijo stočitc klau sy mas ; 

žydams turėti radijo aparaw s; 
užda, y ti krn11111ves, valgy klas 11· restoranus ; 
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pabėgėlių stovyklose. 1949 m. 
emigravo į JAV. Ir čia buvo tarp 
veikliausių l ietuvilĮ: Lietuvos lais
vės komiteto, VLIK 'o, Pavergtųjų 
tautų seimo l ietuvių delegacijos 
nariu, atcitininkų (JAV) pirminin
ku, Vidurio Europos krikščionių 
demokratų sąjungos tarybos ir 
jos vykdomojo komiteto nariu. 

Pr. Vainauskas visą laiką cfaug rašė 
l ietuvių spaudai . Mirė 1979 m. 
birželio 18 d. iujorke. 

Juozas VĖBRA. Gimė 1901 m. 
balandžio 20 d. Rokiškio apskrities 
Kamajų valsčiaus Gentupių kaime. 
Savanoriu įstojęs į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę, dalyvavo mūšiuo

se su bolševikais, lenkais. 1919 m. 
baigė Karo mokyklą Kaune, 1923 m. 
Artilerijos mokyklą Vokietijoje ir tais 
pačiais metais Kaune Aukštuosius 
Karininkų kursus. 1923 1925 m . 
studijavo Lietuvos universitete , o 
1925- 1930 m. - Tulūzos universite
te, kur gavo chemijos inžinieriaus 
diplomą, apgynė matematikos licen
ciato ir chemijos daktaro disertaci
jas. 

Įgyjęs daug patirties užsienio che
minėse labomtorijosc, gri.~ į Kauną 

įkūrė cheminio tyrimo laboratoriją 
(kuri vykdė daugelį ir Ginklavimo 
valdybos užsakymų. - aut.), ir jai 
vadovavo. Tai buvo moderniausia 
laboratorija ne tik Pabalt ijyje, bet 
Šiaurės ir Rytų Europoje, buvo išrink
tas VDU organinės technologijos ka
tedros vedėju. 

Prasidėjus sovietinei okupacijai, 
prof. J. Vėbra buvo tarp antisovie
tinio pogrindžio organizatorių ir da
lyvitĮ, vienas iš LAF įkūrėjq ir suki
limo organizatorių. Sukilimo dieno
mis, būdamas didelis patriotas , ji s 
veržėsi į pavojingiausius kovos ba
rus. Su grupe sukilėliq saugojo Ra-
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Domas Gaigalas, 
sukilėlis-partizanas, bolševikų 

nužudytas 1941 m. birželio 2 1 d. 

Anupras Kavoliūnas , sukilėlis

partizanas, bolševikų nužu
dytas 1941 m. birželio 29 d. 
Juodėnų miške pri e Molėtų 

NEIŠVYDĘ AUŠROS 

Juozas Ju rgelionis , sukilėlis
partizanas iš Rokiškio , žuvęs 
kovose su raudonarrniečiais 

Adomas Kliunka, sukilėlis

partizanas, žuvęs kovose su 
raudonarmiečiais Vilniuje 

(1941 06 24) 

NEIŠVYDĘ AUŠROS 

,, l 

Viktoras Lapas, sukilėlis

part izanas , žuvęs ko vose su 
raudonaisiais okupantais 

Stasys Nenys, sukilėlis
partizanas, žuvęs Kaun e, 
A.Fredoje , susirėmimo su 

bolševik ais metu 

l 
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Kazys Meliūnas, sukilėlis
partizanas žuvęs Rokiškyj e 

kovose su bolševikais 

Ju ozas Pad elskis, 
sukilėlis-partizanas, žuvęs 

A.Panemunėje kovos su 
raudonarmiečiais metu 

(19410623) 
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kai111( kėlimas, pa rd11oda11t vokiečių kariškiams ar gyventojams. Nep ildži us šio 
įsa!.ymo b11s baudžiama 11ždara11t pard110111vę ar ko11fiskuoja11t prekę; 

išeiti iš 11am1( nuo 22 val. iki 6 val., žydams 11110 20 val . ild 6 va l.; 
vaikščiojimas taip vietovii( anksčiau 111inėt11 laiku ; žydams ap lam ai draud žia

ma apleisti g)'Venamas vietas. 
Visi gyv entojai privalo dirbti savo darbą ir laikytis ramiai . 

Karo vadas' 

Vokiečiai labai apribojo benzino, žibalo pardavimą, įvedė kortelių sistemą. 
Nuo liepos 22 d. uždraudė iškelti ir Lietuvos trispalvę vėliavą. Paskelbė ir 
daugybę kiti.Į draudimų: be leidimų vaikščioti nustatytomis valandomis, rengti 
susirinkimus ir viešas paskaitas, taip pat be leidimtĮ išvykti iš savo gyvenamosios 
vietos; buvo paskelbtos mirties bausmės už vokiečio kareivio , karininko ar 
tarnautojo užpuolimą, sovietų kareivių, komisarų ar kitų sovietams dirbusių 

asmenų slėpimą bei šelpimą ir t. t. Uždrausta klausytis užsie nio šalių radijo 
(o žydams ir iš viso turėti radijo aparatus), kelti kainas , išeiti iš namų nuo 
l O val. vakaro iki 6 val. ryto (žydams nuo 8 val. vakaro iki 6 val. ryto). 
Ir t. t. 

Katalikiškąją Lietuvą nustebino ir tai, kad „kultūros nešėjai" - vokiečiai 

įsakė Kauno miesto savivaldybei įsteigti tik jiem s ski1tą viešnamį. 

Taigi dar prieš civilinės valdžios įvedimą vokiečių karinė valdžia visai 
nepaisė Lietuvos valstybės įstatymų ir į Laikinąją vyriausybę žiūrėjo tik kaip 
į savo nutarimų vykdytoją. Tno tarpu Laikinoji vyriausybė, lietuviškosios 
savivaldybės žemesnėse grandyse steigė lietuviškąsias valdymo struktūras, 

turėjusias bent sušvelninti vokiečių okupacinį režimą. 

* 

* * 

Lietuvos valstybės centrinio archyvo (Vilniuje) Laikinosios vyriausybės 
fonduose (F. R. - 496, F. R. - 635, F. R. - 739) yra beveik visų jos priimtų 
įstatymų, nutarimų ir potvarkių kopijos - nuo 1941 m. birželio 24 d. iki rugpjūčio 
5 d. Gaila, kad iki šiol nepasisekė aptikti Laikinosios vyriausybės posėdžių 
protokolų (išskyrus tris), kurie galėtų pasitarnauti ir nustatant įstatymų, nutarimų, 
aplinkraščių tikrumą, jų iniciatorius. Tačiau sulyginus minėtus dokumentus su 
spausdintais „Į Laisvę" ar kituose okupacijos metų lietuvių leidiniuose , visus 
Laikinosios vyriausybės priimtus dokumentus teminiu-probleminiu požiūriu ga
lima būtų suskirstyti į tokias grupes: 

' Į Laisvę. 1941 m. Nr. 18. P. 5. 
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Valstybės valdymo . Pirmiau sia susiję su 
valstybės įstaigomis, valstybės aparato pertvar
kymu. Tokį įstatymą Laikinoji vyriausybė priė

mė liepos 2 d. , jame nurodyta , kokios įstaigos 
perduodamos naujai suformuojamoms ministe
rijoms. Vidaus reikalų ministerijos žiniai perduo
tas sovietmečiu ve ikęs Vidaus reikalų liaudies 
komisariatas (be Plentų, Kalėjimų valdybų, Ar
chyvų įstaigos), Saugumo komisariatas, Civilinės 
būklės aktų įrašų skyr ius ir Vykdomieji komi
tetai; Švietimo ministerijai - Švietimo liaudies 
komisariatas, Valstybinė leidykla, Kultūros pa
minklų apsaugos įstaiga, Meno reikalų valdyba, 
~okslų akademija, Veterinarijos akademija, 
Zemės ūkio akademija, Archyvų įstaiga, Fizinės 

kultūros ir sporto komitetas, Hidrometeorologi
jos tarnybos valdyba; Finansų ministerijai -
Finansų liaudies komi sariatai, bankai, Valstybės 
darbo taupomosios kasos ir Kredito valdyba, 
Liaudies ūkio apskaitos valdyba, Matų ir ma
tuojamų prietaisų komiteta s, Valstybės loterija, 
Valstybinio draudimo valdyba; Pramonės minis
terijai - Vietinės pramonės liaudies komisariatas, 
TSRS Pramonės liaudies komisariato įgaliotinio 
valdyba, Maisto pramonės l. komisariatas (be 
Žemės turto ir Šventosios uosto), Mėsos ir pieno 
pramonės l. komisariatas, Miškų pramonės l. 
komisar iatas (be Miškų valdybos), Vyr. kuro 
valdybos durpių trestas, Geologinė valdyba, Vyr. 
energijos valdyba , Respublikinė gamybinės ko
operacijos valdyba , Pramonės projektavimo kon
tora ir Pramonės statybos trestas. Ir t. t. 1 

Pagal tą įstatymą perskirstytos sovietmečiu 
veikusios ir naujos įstaigos Laikinosios vyriau
sybės sudarytom s ir kitoms ministerijoms -

' Lietuvos laikinosios vyriausybės įstatymai, 
nutarimai, potvarkiai ( 1941 06 23 - 1941 08 05). 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas (toliau 
LRKT). P. 74. L. 1-5. 

dijo stotį Ąžuolyne, gynė Kauno 
tiltus ir kt. Laikinosios vyriausy
bės buvo paskirtas Krašto gyny
bos tarybos nariu. Vokiečiams pri
vertus Laikinajai vyriausybei nu
traukti darbą, J. Vėbra atsidavė 
pogrindiniam antinaciniam darbui, 
buvo VLIK'o karinio skyriaus va
dovu, slaptai vyko į Švediją nu
pirkti lietuvių pogrindžiui ginklų, 

bet buvo gcstapo iššifruotas ir 
suimtas ir 1944 m. gegužės mėne
sį įkalintas Vokietijos kalėjimuose. 

1949 m. emigravo į JA Y. Ten dirbo 
Oliso tyrimų centre, kitose sprogs
tamųjų medžiagų tyrimo laborato
rijose, paskelbė daug mokslo 
straipsnių JAV specialiuose leidi
niuose, nemažai rašė ir lietuvių 

spaudai. Mirė 1994 m. vasario 9 d. 
JAV. Palaidotas Vilniuje, Antakal
nio kapinėse. 

Ksaveras VENCIUS . Gimė 

1906 m. spalio 30 d. Marijampolės 
apskrities Gudelių valsčiaus Asiūklės 
kaime. Mokėsi Prienų gimnazijoje. 
1928 m. baigęs Kauno „Aušros" 
berniukų gimnaziją, studijavo medi
ciną VDU. 1935 m. gavęs gydytojo 
diplomą, įstojo į Karo mokyklą, ku
rią baigė l 936 m. leitenanto laipsniu 
ir ėmė dirbti Ausų, nosies ir gerklės 
ligų klinikoje gydytoju, užsiėmė ir 
mokslo tiriamuoju darbu, skaitė pa
skaitas medicinos klausimais VDU. 

Sovietams okupavus Lietuvą, da
lyvavo pogrindžio veikloje, buvo tarp 
aktyviausiųjų LAF narių, Laikinosios 
vyriausybės paskirtas sveikatos 
ministru. 

Artėjant frontui pasitraukė į Vokie
tiją, apsigyveno Lemberge. Pasibai
gus karui norėjo apsigyventi lietuvių 
pabėgėlių stovykloje Bad Rehburge. 
Vyko ten automobiliu drauge su žmo
na Elzbieta Riaubaite, bet kelian-
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Prekybos, Žemės ūkio, Darbo ir socialinės apsaugos, Susisiekimo, komunalinio 
ūkio, Krašto apsaugos, Teisingumo, Sveikatos. Pati Laikinoji vyriausybė _ 
ministrų kabinetas perėmė sovietmečio Aukščiausiąją tarybą ir jos Prezidiumą 
(išskyrus Malonės skyrių), Liaudies komisanĮ tarybą, Valstybinę plano komisiją, 

viešbutį, atstovybes ir kt. 
Liepos 10 d. istatymu Vykdomąjų komitettĮ Darbo ir socialinio ap1ūpinimo 

skyriai perduoti Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai. 1 

Pastebimas didelis Vyriausybės rūpinimas valstybės tarnautojais. Liepos 2 
d. įstatymu nustatyti valstybės tarnautojų atlyginimų dydžiai. ,,Visose valdinėse 
įstaigose ir įmonėse tarnautojų mėnesinio atlyginimo maksimumas nustatomas 
1000 rublių, o minimumas - 250 rublių. 

Atlyginimui čia nustatytojo maksimumo ir minimumo ribose sureguliuoti p. 
finansų ministrui pavedama sudaryti atitinkamą lentelę, kuria vadovautis 
įpareigojamos visos valdinės įstaigos ir įmonės. 

„Šis nutarimas galioja nuo liepos l d." - skaitome ministro pirmininko 
J. Ambrazevičiaus ir minist11J kabineto reikalų vedėjo J. Švelniko pasirašytame 
įstatyme.2 

Buvo priimtas istatymas ir dėl atleidžiamLĮjų iš darbo valstybės tarnautojų 
kompensacijos, pagal kurį „Valstybinių ir savivaldybinių įstaigų tarnautojams, 
atleidžiamiems iš tarnybos po l 941 m. liepos l d. ir neįspėtiems apie atleidimą 
prieš penkiolika dienų, išmokėti pusę paskutinio mėnesio jLĮ gautos algos ... "3 

Įmonėse ir įstaigose nustatytas darbo laikas „šiokiomis dienomis nuo 8 iki 
15 val. ir šeštadieniais - nuo 8 iki 14 val."' 

Mokesčiai. Laikinoji vyriausybė savo įstatymais ir nuta.rimais reglamentavo 
ir mokesčių sistemą, panaikino sovietmečiu įvestus didžiulius suvaržymus 
amatininkams, prekybininkams, pramonininkams, taip pat ir ūkininkams, panai
kino visas sovietmečio rinkliavas savivaldybėms. 

Diegta tokia mokesčiLĮ sistema, kuri skatintLĮ kuo daugiau gaminti, našiai 
dirbti. 

Prekyba, pramonė ir draudimai. Tai kitas Vyriausybės įstatymų, nutarirnLĮ 
blokas. Norint išvengti dar didesnio prekių trūkumo, Vyriausybei teko priimti 
ir nepopuliariLĮ įstatymų. Tarp jų liepos 2 d. ,,Dėl draudžiamų be leidimo 
pardavinėti prekių", kuriame nurodyta: ,,Ponui Prekybos ministeriui pasiūlius, 
MinisteriLĮ kabinetas priėmė šį draudžiamų be leidimLĮ pardavinėti prekių sąrašą: 
oda, odos avalynė, gumos avalynė; odiniai portfeliai, tekstilė kostiumams, 

1 Ten pat. L. 3. 
2 Ten pat. L. 5. 
3 Ten pat. L. 5. 
' Ten pat. L. 7. 

LJETUVJŲ TAUTA 

paltams, drabu žiai, kailiai ir jLĮ dirbiniai, skalbi
niai, viršutini s ir apa linis triko tažas, išskyrus 
kojines , vilnone s ir šilkine s kojines , odinės ir 
vilnonės pirštinės" . ' 

Labai svarbus buvo liepos 19 d. Vyriausybės 
,,Prekybos ir viešoj o maitinimo įmonių denaeio
nalizacijos įstatymas": 

l§ Okupacinės bo/šev ikt( valdžios naciona
lizuotos pr ekybos ir viešojo maitinimo įmonės 
grąžinamos ji( buvusiems savininkams - fizi 
niams ir juridiniams asmenims, privačion nuosa
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tis per Vezerio upę, automobilis 
nusi vertė nuo kelto ir K. Vencius 
ir jo žmona nuskendo. 

Balys VITKUS. Gimė 1898 m. 
kovo l d. Utenos apskrities Dau
gailių valsčiaus Staškūniškio vien
sėdyje. 1916 m. baigęs gimnaziją 
Petrapilyje, istojo studijuoti į 
Maskvos žemės ūkio akademiją. 
Studijas tęsė Breslau universite
te, kuriame gavęs agronomo di
i:>lomą, grįžo Lietuvon, ėmė dirbti 
2emės ūkio akademijoje Dotnu
voje iš pradžių asistentu, lektoriu
mi, docentu, o nuo 1938 m. -

. . • profesoriumi, mokslinės tarybos 
2§ Nac1onahzuo tos zy dii ne Lietuvos pi- sekretoriumi, 0 vokiečių okupaci-

vybėn. 

/iečių ir asmemi aktyviai veikusių pri eš lietuvių jos metais - Akademijos rektoriu
tautos interesus pre!..y bos ir viešoj o maitinimo mi. Rėmė antisovietin~ po to an
įmonės buvusiems savininkams negrąžinamos[. . .}. tinacjnį pasip_riešinimą, LAF: bu-

. . , . . . . . . . vo 1snnktas l Lietuvos laikmąią 
4§ Įmone, 1shkus1 po nac1onal1zacyos nehk- vyriausybę, paskirtas žemės ūkio 

viduota arba nepnjungta prie kitos, grąžinama ministru. 1944 m. vasarą pasitrau
buvusiam savi ninkui tokia, kokia ji dabar yra, kė į Austriją, o 1948 m. pabaig~je 
nustačius įvykusius pasikeitimus, lyginant per- em1grnvo 1_JAV,_dalyvavo VLIK_o, 

. . . kitų lietuvių 1še1v1JOS organizac1Jų 
duodamus a_ktyvus 1r pasyvus su tos 1mo11es veikloje. Mirė 1988 m. spalio 7 d. 
11acw11ahzacyos akto dav111w1s [. . .). Čikagoje (JAV). 

6§ Atsiskaitant už de11acionaliz11otas pre/,.y - Stasys ŽAKEVIČIUS-ŽYMAN-
bos ir viešojo maitinimo įmones: TAS. Gimė 1908 m. sausio 22 d. 

Kijeve. Mokėsi „Aušros" gimna-
a) už nacionalizuotas prekes grąžinamos zijoje Kaune ir studijavo teisę 

ji( vertės 1940 m. spalio l O d. kainomis ekviva- VDU, kurią baigė 1933 m. Toliau 
lentas prekėmis šio įstatymo priėmimo dienos gilino žinias Paryžiaus Harvardo, 
kainomis; Cikagos ir Londono universite

tuose. Nuo 1937 m. VDU dėstė 
administracinę teisę, dirbo eks
pertu Finansų minister ijos 
biudžeto ir valstybės tarnautojų 
atlyginimo reformos komisijoje ir 
kt. Atgavus Vilni11, paskirtas Lie
tuvos vyriausybės įgaliotiniu Vil
niaus miestui ir sričiai teisės klau
simais, išrinktas Vilniaus universi
teto Teisės fakulteto docentu, pro
dekanu, dekanu. 

b) už kitus aktyvus ir pasyvus atsiskaito
ma prekėmis, šio įstatymo priėmimo dienos kai
nomis, pagal nacionalizacijos akte pažymėtą įver
tinimą, atskaitant sumas, sumokėtas kreditoriams, 
taip pat mokesčilt ir kitas sumokėtas tt( naciona
lizuol!( įmonii( sumas bei grąžinant atgautas iš 
debitorių sumas. 

7§ Perduodami{ vertybil( suma, atėmus iš jos 
perduodamus įmonės pasižadėjimus, jei ji yra 
didesnė kaip 100 000 rublili apdedama vienkar
tiniu progre5yviniu krašto atstatymo mokesčiu. 

' Ten pat. L. 9. 

Nuo pirmųjų okupacijos dienų 
dalyvavo antisovietinio po
grindžio, LAF veikloje, buvo LAF 
Vilniaus štabo narys, prasidėjus 
karui, LAF vardu išleido atsišau
kimą, davusį ženklą lietuvių su-
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Krašto atstatymo mokesčiu apdedama didėjančia aritmeti'.1e pro~r esija p o JO % 

11: kiekvieną /00 000 rubli11 arj11 dalį, viršijančit{ 100 000 rubl111 grązmamt( vertybi11. 
8§ PreJ..·yhos ir viešojo maitinimo įmonitc denacionali=ac~a . vykr~oma buvusii( 

savinink1c ar jie įpėdi11i1( prašymu, paduodamu PreJ..ybo:r M11'.1sten111._. . •. 
9 ~ Nacionali=t,oll( įmonitt grą:inimą \J1kdo ir tuo re1kal11 tnstruk cy as le,dz,a 

PreJ..yios Ministeris, susitaręs su Finans11 Mi11isteri11 ir Valstybės Kontrolieriumi 

[. . .)1Vyriausybės liepos 29 d. įstatymu panaikinta ir valstybinė mažmeninė 
prekyba. Įstatymo 3§ nurodyta , kad 

likviduojamos valstybinės preJ..ybos įmonės negali b17ti p erleistos 1111osavybėn 
žvdams ir asmenims, atsakingai veikusiems prieš Lietuvit{ tautos interesus ... 1 

· Laikinoji vyriausybė stengėsi atkurti iki okupacijtĮ veikusius Prekybos , 
pramonės ir amatų rūmus. Dar liepos 2 d. ji priėmė atitinkamus įstatymus: 
Prekybos Pramonės ir Amatų rūmai steigiami prie MinisterilĮ kabineto ", -

;~urodoma ;os dienos įstatyme. Jiems organizuoti buvo įpareigotas ekonomistas 
Stasys Lušys. 

Liepos 11 d. Vyriausybė patvirtino „Prekybos registrą", kuriame nurodė, 

kad į 
Prel.J1bos registrą turi įsirašyti: l) vienasmeniai pirkliai, i.fakyrus smulkiuo

sius, 2) prekybos bendrovės, 3) kooperacijos bendrovės ir j i( sąjungos [ .. .]. 3 

Liepos 22 d. Laikinoji vyriausybė priėmė „Pramonės įmonių denaciona
Iizacijos" įstatymą: 

l . Okitpacinės bolševiki( valdžios nacionaliwotos pramonės įmonės grąžina

mos jt( buvusiems savini nkams - fizinia ms ir j uridiniams asmenims - privačion 

nuosavybėn .i:io įstatymo pagrindais. 
2. Nacio nalizuotos žyd11, ne Lietuvos piliečilt ir kitt{ asmemc aktingai veikusit{ 

prieš lietuvitc tautos interesus, pramonės įmonės ji( buvusiems savininkams 
negrąžinamos. 

Šiame straipsnyje išvardinll( asmenų sąvokas nustato Ministerii( Kabineto 
instrukcija . 

3. Jei pramonės įmonėje dalyvavo asmenys, turį teisę pagal šį įstatymą 

atgauti j t( nacionali=uotą turtą, ir žydai, tai pirmiesiems dalininkams grąžinama 

j iems priklausanti dalis tik tuo atveju, kai tokioje įmonėje žyd 1c kapitalo buvo 
ne daugiau kaip 50 proc. 

4. Įmonė, išlikusi po nacionalizacijos nelikviduota arba neprijungta prie 
kitos, grąžinama buvusiam savininkui tokia, kok ia ji yra, nustačius įvykusius 
pasikeitimus, lyg inant perduoda mus aktyvus ir pasyvus su tos įmonės 11aciona/iza
cijos akto davi11iais. 

1 Ten pat. L. 9. 
2 Ten pat. L. l l . 
3 Ten pat. L. l 5. 
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Apskai ty mas vykdomas 6 ir 7 st1'. nurody ta 

t1•arka. . . . . 
5. Jei na c10naltz 11ota Įmone buvo likviduota 

ar prijungta p1:ie kit~s i~- neg~lima . grąžinti kaip 
atskiros įmones, ta, uz nac1011altz11otqjį turtą 
atsiskaitoma 6 s/1: nurod y ta tvarka . 

6. Atsiskaitant 11ž nacionalizuotos įmonės 

trobesius, maš inas, įrengimus, žaliavas, Jabrika
/llS , pusfabrikatus ir kitą turtą atlyginama natt7ra 
pagal nacionaliza cijos akte pažymėtą vertę .šio 
įswtymo priėmimo di en~s kainomi s. 

Už ki tus aktyvus 1r pasyvus atsiskaitoma 
pagal nacionalizacijo s akte pažymėtas kai11as, 
atskaitant sumas, sumokėtas kredi toriams, taip 
pat mokesčio ir kita s sumokėtas 11acionaliz11ofl( 
įmoni1( sumas ir grąžinant iš debitorių atgautas 
Sllllla S. 

7. Grąži11ar111( vertybių s uma , atėmus 1s JOS 

perduodamus įmonės pasižadėjimus, kiek ji yra 
didesnė kaip 100 000 rnbl. , apdedama vienkar
tiniu krašto atstatymo mokesčiu 11110 5 iki 50 % 
grąžinamojo turt o vertės. 

8. Krašto atstatymo mokesti 7 st1: nurody tose 
ribose nus tato Pramonės mi11isteris, susitaręs su 
Fi11ans1c mi11ister iu. 

9. Pramonės įmonitc denacionaliza cija vyk
doma buvusiil)ų savini11kų arjt{ įpėdini1(prašym11., 

paduodamu Pramonės mini steriui. 
l O. Nacionalizuotų pramonės įmonizc grą=ini

mą vykdo ir tuo reikalu instrukcijas leidžia Pra
monės mini s teris, susitaręs s 11 Fi11a11St( mi11isteriu 
ir Valstybės kontrolieriumi. 

11. De11acio11aliz11ot1( pramonės įmo11i1{ vei
kimą prižiiiri ir ji( likvidavimą sprendžia Pramo
nės ministeris. 1 

Liepos 26 d. priimtas įstatymas ir dėl 

,,Farmacijos įmonių denacionalizacijos ". 

l . Okupaci11ės bolševikt( valdžios nacionali
zuotos prekybos pobrid žio farmacijos įmonės: 

vaistinės, urm o sandėliai, chirur gijos. optikos ir 
odo11tologijos įra11ki1c bei kosmetikos ir parfume
rijos parduotuvės grąži11amos j1( buvusiems savi11in-

l l ' en pat. L. 16. 
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kilimui Vilniuje ir krašte, buvo 
išrinktas Vilniaus miesto ir srities 
piliečių komiteto pirmininku, pa• 
skirtas Laikinosios vyriausybės 
įgaliotiniu Vilniuje. 

Okupantams vokiečiams priver
tus Laikinajai vyriausybei nutraukti 
darbą, sustabdė savo veiklą ir 
S. Žakevičiaus vadovaujamas komi• 
tetas; jis įsijungė į Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungą, vadovavo Vilniaus 
štabui, redagavo pogrindyje laik• 
raštį „Laisvas žodis". Pogrindžio Vy
riausiojo lietuvių komiteto, vėliau -
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto įgaliotas, dalyvavo slaptuose 
pasitarimuose su Latvijos, Estijos 
pogrindininkais, su lenkais. Buvo 
vienu iš VUK'o delegatūros užsie• 
nyje projektų autorių. 

1944 m. vasarą pasitraukė į Vo• 
kietiją. Daug prisidėjo atgaivinant 
VLIK'o veiklą, buvo vienu iš ryšių 
su kovojančia Lietuva organizato· 
rių, kartu ėjo Pabaltijo universiteto 
profesoriaus pareigas. 1949 m. pa• 
vasarį S. ž.akevičius-Žymantas per• 
sikėlė į Stokholmą, kad galėtų atlikti 
Bendrojo demokratinio pasipriešini
mo sąjūdžio Lietuvoje atstovo 
už..sicnyjc pareigas. Tačiau išaiškė
jus. kad tie ryšiai yra kontroliuojami 
KGB, persikėlė į Londoną, dirbo 
mokslo darbuotoju, buvo tarp Lie
tuvių rczistcncinės santarvės įkūrė
jų, O. Britanijos lietuvių sąjungos 
centro valdybos pinnininku, dau• 
gelio Lietuvos laikraščių ir žurnalų 
bendradarbiu, Liberalų internacio
nalo vykdomojo komiteto nariu, vė
liau „Amerikos balso" Miunchene 
darbuotoju. 1959 m. rudenį persikė
lė į JAV, įsijungė į lietuvių veiklą, 

daug rašė lietuv iškai spaudai 
Žymanto pavarde ir J. Kerniaus, 
A. Tautragio, T. Leono, Jotvingio ir 
kitais slapyvardžiais. Mirė 1973 m. 
balandžio 19 d. Los Angeles. 

Prie jo kapo buvęs bendražygis, 
Bid.elio sukilimo dalyvis Mykolas 
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b . l Prek:ybos ir Viešojo maiti11imo įmo11it1 de11acio11alizacijos kams 1111osavy e11 paga 

įstatymą. - -• fi · · · · · Į · · fi. 
N . 1. tos 1,,ramonė5 pob11dz10 armacyos 1mo11es. e 1e111yos- arma-2. ac1011a IZIIO , . .. . . . . · . 

.. 1 b •· · . fiabrikai chirurgyos, opllkos 1r odo 1110/ogyos iranki, 1 cyos a orator11os 11 • • • . . 1 b . . · · · . • . . 
. b • · . fi b ·k·a,· kosmetikos 1r pa1f 11me1110s a 01 ato1 yos II d11 btuves d1r 111ves II a n . . _ _ , 

•· 
1
-11 buvusiems savininkams n11osavybe 11 pagal Pra111011es 1111011ių grą:111amos 

de11acionalizacijos įstatymą. . . . 
3. Farmacijos įmonil( de11acio11alizacija v~kdoma _b11vus1,11 sav111111k11 ar jų 

įpėdinii( pra šymais, paduodamais Sveika tos 1111111ste n111 [. . .}. 

Vyriausybės mgpjūčio 4 d. nutarimu v ietoje likviduot os „Pramonės projek

tav imo kontoros" įkurta akcinė bendrovė „S tatyba ".
2 

Bank, 1 ir kredito reikalai - tai vėl atskira Laikinosio s vyriausybės 
įstatymų ir nutarimų gmpė, kuriai s panaikinta ~ovietinių metų ir pra kti škai 

mėginta atkurti ne~ri~lausom os Lietuvos me~ s1sten:ia. _ _ . _ _ . _ 
Įstatymu „Dėl mdehų rr emrunŲJų sąskaitų numate grązmti „mdelininkams 

priklau siusias sumas į jų einamąsias ir indėlių sąskaitas [ .. . ]. Sumos dalis, 
viršijan ti 200 000 rublių, apdedama vienka rtiniu krašto ats taty m o mokesčiu nuo 

5 ligi 50 % tos dalies did umo". 3 
. _ _ _ _ • _ __ • "_ 

Priimta s nutarimas „Dėl vertybnuų 1r procentm1ų pop1enų grązm1mo JŲ 
sav inin kam s, taip pat nutarima s „Dėl Žemės ūkio kredito draugijų veiklos 

atkūrimo."" 

Laikinoji vyriausybė priėmė įstatymus ir nutarimus be ve ik visai s Akcinių 
ir kooperacinių bendrovių, veikusių nepriklauso moje Li etuvoje, atkūrimo ir ve iklos 
plėtojimo klausimai s, taip pat to pobūdžio organizacijų sukurtų sovietų veik los 
apribojimo ar sustab dymo . 

Taigi liepos l O d . panaikintas sovietmečio pa likima s - Lietkoopsąjunga, o 
vie toje jos atkurta Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis", kurio 

va ldybo s nariai s patvirtinti dr. Man elis, V. Meilus , P. Počkaitis, A. Steikūnas, 
J. Stu lpin as, Bubl ys , Grincevičius.5 

Liepos 19 d. pri imt as nut arimas dėl akcinės bendrovės „Valgis" 
atkūrimo, paski riant laikinojon jo s va ldybon : A. Zubrį, K . Kleiną, P. Gavėną, 
B . Užumecką ir A. Reventą. Priimti įstatymai, nut arimai ir dėl kitų 

akcinių bendrovių, kaip „Maisto" , ,,Sodybos" , ,,Statybo s", susisi ekimo ,,Auto", 
,,L ietuvos Baltijo s la ivyno" , ,,Kooperacijos" , ,,Spinduli o", ,,Varpo", ,,Ža ibo ", 

1 Ten pat. L. 18. 
2 Ten pat. L. 19. 
3 Ten pat. L. 2 1. 
' Ten pat. L. 22. 
5 Ten pat. L. 23. 
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Raidės", ,,A lau s" , _,,Drobės", ,,Ne rie s", ,,Mo- Naujokai tis „Į Laisvę• (Nr. 58), rašė: 

l. " Birutės", ,,L ie tu vos muil o", ,Amerikos „Sudreba širdis ir dreba lūpos, sa-
10 , " • ' kant sudie didžiausiam lietuvitĮ tau-

ll·etuvitĮ", ,,Pa lemon o", ,,Lietu vos lino", ,,Meta lo" 
los sūnui, nepailslamam jos laisvės 

ir kt. 1 kovotojui [ ... ). Gili lėvynei meilė 
Visom s a tkuriam o ms bendrovėms patvirtin- buvo jo gyvenimo kelrodis. Tad 

ldybos joks darbas jam nebuvo nei per 
tos va · . . . . ma~ s, nei per sunkus, nei per 

Vyriau sy be, pmm dama Įstatymus dėl turto pavojingas[ ... ). Vilniuje rusų ir vo-
grąžinimo bu: usi~ms sav~i~kam _s'. dėl gamybos kiečių okupacijtl melais, būdamas 

· · l t t h · universiteto vadovybėje, prof. 
atga ivinimo ir P e O cs, rupm os t tr JŲ tee nme S. Žymantas pademonstravo aukš-
bazc , gaminių standartais. Tuo tik slu liepos 5 d. 10 laipsnio diplomatijos, gudrumo, 
priėmė įstatymą „Dėl matų ir probavimo rūmų", atkaklumo ir užsispyrusio karingu
kuriuo panaikin ta sovietmečio Matų ir matuoja- mo, gindamas universiteto egzis-

tenciją ir studentus. Tiek rusai, tiek 
mųjų prietaisų komi teto įgaliotinio va ldyba ir vokiečiai siengėsi sužlugdyti kiek-
vietoje jo s a tkurti Vyriau si matų, saikų, svars - vieną lietuvių 1autos pasireiškimą 

tyklių ir prabavim o rūmai prie Finansų mini s- [ ... ]. Po Birželio sukilimo tampa Vil
niaus krašto komitelo pirmininku. 

terijos „pa ga l įstatymus, veikusius iki 1940 m. Komitelas buvo tarsi Laikinosios 
birže lio 15 d ." . Ir toli au nurodė, kad : vyriausybės ranka Vilniaus krašte 

[ .. .). Karui pasibaigus, užsienin pa-
··· aukščiausioji matų ir mat1wj am11 prietais11 sitraukusius lautiečius pasiekė žinia 

tikrinimo įstaiga yr a Matų ir Praba vimo rūmai, apie krašte kovojančius partizanus. 
vedami direktoriaus [. . .}. Pri etaisai turi biiti {. .. } Prof. Žymantas nesijaulė galis ra
tikrinami ir plombuojami. Pakar101inas patikrini- miai ir saug_iai _leisti kei_sti laiką,_!<ai 
mas wri biiti atliekamas kiekvienai s kalendori- JO bendrammč1a1 kovoJo bev1lt1ską 

. . . 1 tautos vadovavimo kovą[ .. .). Apte 
mms metais f. . .J. ką sukosi prof. Žymanto mintys, 

Susisiekimas. Pri e š ios grupės pri skirti kuo jis rūpinosi? Atsakymus ran-
dame jo palies pasakytuose ar pa

įstatymai ir nutarimai , reguliu ojantys paštą, lai- rašytuose žodžiuose [ .. .). Jis manė, 
vininkystę. Bu vo numatyta s naujas pašto patar- kad Naujoji Lieruva bus tikrai de
navimų tarifa s. Pav yz džiui , įstatymo 40§ skai- mokra1inė, kad joje bus laiduota 

. . . . . . . . . • • gerovė visiems jos gyventojams, 
tome : ,,Atskirais ats 1tikima1s Sus1S1ekimo mm is- kad bus įgyvendintas socialinis tei-
teris ga li leisti siųsti siunt as skol on. Už tų siuntų singumas, kad visiems bus užtikrin-

. · [ ] "l 1· bės nevaržomru naudous persmnttmą apmoka adre satas . . . . tos ga 1my . . . . . .. · - . · r visais tautos kultūnma,s la1meJ1-
L1epos 29 d . Įstatyme „D el Lietuvos urų mais kuriuos sukurs savoje laisvo-

ir upių prekybos laivyno den ac ion alizacijos " je v;lstybėje naujai atgimusi lietu-
parašyta· vių taula ... " • . •. 

· Minint prof. S. Zakev1c1aus-
Ok11pacinės bolševik i( valdžios nacionali- Žymanto mirties 15-metj, ,.Į La\sv,f 

z11oti j iin ( ir 1tp il( laivai grąžinami j i( b11vusiems (1988 Nr. 104) buvęs Jo bendražygis 
· ir kolega Vytautas A. Dm11br~~a 

savininkams - fi ziniams ir juridi11iams asmemms, rašė: ,,Penkiolika metų, kat m1rt1s 

išplėšė iš lietuvių tremties profeso
rių Stasi žakevičių-Žymantą - aka
demiką, politiką ir rezistentą. 

1 Ten pat. L . 24-37. 
2 Ten pat . L. 37- 38. 
1 Ten pat. L. 40. 
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n11osavybė11 šio istatymo pagrindais[. . .]. Laivai grąži11ami buvusie ms s avininkam 
tokie ir toje vietoje, lmr ir kokie jie yra šio įstatymo priėmimo dieną[. . .]. Grąžina,,,; 
savi11infoi laivo su prik/a11si11iais verte laikoma ta vertė, kuri 1111staty ra lai vo 
11acio11ali=acijos akte [. . .}. Grąži11am 1{ vertybi r{ suma, /..iek ji y ra dides11ė kaip l 00 
000 nib ., apdedama vie11kartini11 ATašro ats tatymo mokesčiu 11110 5 iki 50 % 
gra=i11amojo 111rro /errės [. . .]. De11aciona/i=lw111 laiv1{ eksploataciją prižiiiri Sus i
siekimo ministeris. 

Ūkis. Liepos 4 d. Vyriausybė pasirašė „Laik inuos ius nuostatus darbo jėgai 
tvarkyti": 

Siekdamas pan"ipinti darbo jo 11et11ri111iems ir tvarl,.yri darbo jėgos naudojimą 
suderi11amai su tautos ūkio i111eresais. Darbo ir sociali11ės apsa ugos m inisteris 
įsal,.ymais arba arskirais pat varl,.ymais 11m· teisę: 

a) 1111statyti darbo jėgai samdyt i tvarką. . 
b) tvar/,.J,ti darbo jėgos registraciją ir skirstymą, 
e) grąžinti darbininkus į Ią darbo srirį, "1irioje j ie dirbo per pas/,.1,t inius 

dvej us merus, jei to reikia rautos iikio gero vei kelti, 
d) reikalui esant. įvesti darbo prievolę atskiruose respublikos rajonuos e ir, 

Ministeri11 kabinetui pritarns , 1•isoje rerirorijoje, 
e) įvesti visiems dirba111iems privalomą registravimąsi, 

j) orga11i=1101i laisvas arba privalomas darbo talkas , 
g) įvesti darbo "7rygeles [. .. j. 1 

Bet tos pačios dienos yra „Deklaracija ūkio reikalais", nor s ir niekieno 
nepasirašyta. Deklaracija skiriasi nuo anksčiau minėtų Laikinosios vyriausybės 
dokumentų tuo, kad joje jau reiškiama ir padėka Vokietijai už „išvadavimą", 

bet toliau nurodomi tie principai, kuriais bus atkuria mas Lietuvos ūkis: 

Išlaisvintosios Lietuvos ūkis grind::iamas priva tine 11uosavy be, kuri , ša lia 
vie.fosios tai/los 11uosav_)lbės, yra biitiniau.sia sąlyga tautos gerov ei kelti . 

Valstybė. sta tyda ma bendruosius rautos ,,kinius ir sociali nius interesus 
aukščiau už atskin{ asmem1 reikalus, derina privatinės nuosavybės iikinę veiklą 
su viešaisiais tauros u::daviniais [. . .]. Valstybė, s iekdama įgyvendinti sociali11į 

teisingumą bei so/idanimą ir apsaugoti darbo žmonių interesus, laikysi s dėsnio: 
„ viešoji nauda - virš privatinės naudos ". Tam tikslui dirb anti eji bus įtraukiami 

į įmo11iz1 tvarJ..y mo, gamybos racio11alizavi mo ir darbini11kų eko11ominil{ bei 
kultūri11i11 reikalr{ geri11imo darbą. l 

Tą pačią dieną pri imtas nutarimas ir „Dėl žemės ūkio tvarkymo", kuri s 
įpareigojo visus 

zikinink11s ir 11aujakurius nipintis derliaus 11uėmim11 ir tolimesniu žemės 
žiemke11Čiz( sėjai pama šimu 111ose plotuose , kuri uos ji e valdė š. m . birže lio mėn. 

22 d. 

1 Ten pat. L. 40-4 1. 
2 Ten pa t. L. 42-43 . 
3 Ten pat. L. 43-44 . 
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Perž iririnl ir p ertvarka11/ žemės paskirstymą. 

bus atsižve lg ta į įdė1ą darbą bei pada rytas išlaidas 
ir už tai 1eis i11gai at lyg inta [. .. j.1 

Kitu liepos 4 d. nutarimu, nuspręsta grąžinti 
ūkininkams iki 30 ha žemės.2 

Liepo s 11 d. nutarimu vietoje sovietinio 
Va lstybinės sėkltĮ fondo kontoro s buvo atkurtas 
,.Lietūkio" va lstybi nis sėkllĮ fondas, kuriam pa
vesta rūpintis 

vis1c žemės iikio augalų veislinės ir iiki.škos 
sėklos a11gi 11im11, s upirki mu ir panio .šimu. taip 
pat sėkh1 importa vimu ir pa sk irsty mu krašte bei 
sėkh{ supirkim u ir ekspor tavimu ... J 

Liepos 11 d . pri imtas nutarimas ,,Dėl žiem
kenčitĮ ir dobiltĮ sėjos", kuriame mėginta regla
mentuoti kylančius ginčus tarp buvusių žemės 
savininklĮ ir naujakurių, ypač dėl pastarųjtĮ 

sklypuose csančitĮ žiemkenčitĮ ir dobilų perėmi
mo ir sėjos. Nurod yta , kad 

Gavę žemės pri edus mažaž emiai, nors jie ir 
biitz{ pradėję dirbti gautąją žemę, turi teisę 

nusiimli liek j t( pačii( įsėtus pasėlius [. .. } . Nau
jal,.11riai, kuri e ga utos žemės nėra pradėję dirbti 
arba prie bol šev ikt{ valdžios yra pasižymėję 

1111"is1l kra.št11i kenksmingais veiksmais , ką nusta to 
vietos savivaldybės, i}z{ s klypuos e įsėtus buvusių 
savininkų pasėlius j okizc reisi z1 neturi [. . .}.' 

Liepos 15 d . nutarimu pasirūpinta ūkinin

kais, nukentėjusiais nuo karo , ir jtĮ aprūpinimu 
miško medžiaga. Šiuo nutarimu miško medžiaga 
ūkininkams turėjo būti teikiam a išsimokėtinai 

penke riem s met ams be palflkantĮ.5 

Liepos 17 d . Vyriausybė patvirtino ,,Žemės 
denacionalizac ijos įstatymą", kuriame nurodyta, 
kad 

asm enim s, ka ip fiziniam s taip ir teisiniams , 
k11ri11 žemė ol,.11paci11ės bo lše vik11 valdžios buvo 

1 Ten pat. L. 45 . 
2 Ten pat. L. 45 . 
3 Ten pat. L. 46 . 
• Ten pat. L. 46 . 
5 Ten pat. L . 4 7. 
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Stebėtinai tylūs buvo tie metai , 
mums jį praradu s; spauda lyg 
žado netekusi. Tik iš anapus ge
ležinės uždangos driokstelėdavo 
neapykan tos žaibas, ir propagan
dos griaustinis piktai prim indavo, 
jog jis tebėra „liaudies priešas" 
[ ... ]. Stasys amžinai kankino si dėl 
idealizmo stokos ir opor tunizmo 
pertekl iaus lietuvių išeivijoje . Žu t
būtinėje kovoje su priešu jis ne 
kartą jautėsi tiktai „balsas tyruo
se" , i kurio šauksmą daugel is ran
ka numojo [ ... ]. Žyma ntas buvo 
kietas kovos žmogus, bekompro
misinis Lietuvos laisvės klausimu , 
tačiau širdy nekerštingas, visuo
met džentelmeni škas, kultūringas, 

kartais sentimental iai ja utrus ir vi
suomet krikščioniškai atlaidus -
net savo priešams [ ... ]. Pats sėk
mingai dirbęs okupacijų metais , 
Žymantas pateisi no valenrodišką 
veiklą, jeigu tarnaujama ne savo 
naudai, o tautai . 

Jis pritarė latvių iš pat pradžių 
naudotai taktikai : stok, užimk pos
rus, vadovaujančias vietas ir stumk 
lauk ruskius! Ir j is pasisakė prieš 
neatsargią propagandą, smerkiant 
ne komunizmą, o partija i prikla u
sančius, be jokios išskyros. .,Ar 
neskaudės kam širdį, - rašė jis, -
tam , kas ja u yra partijoje? Ar sta
tys tuos į nepatogią padėti, kuri e 
ten nuėjo, nes per tai manė lietu
viams geriausiai galėsią padėti . Ir 
tuos, kurie nėra partijoje , nustatyti 
prieš tuos , kurie yra (kurst ymas 
lietuvių neapykantos prieš lietu
vius visa is būdais vengtin as) ... 

Stasys vaižgantiškai mylėjo Lie
tuvą, nes ji buvo tikroji j o gyvybė, 
džiaugsmas, pasididžiavimas : .,Lie
tuvių tauta yra istorinė tau ta, -
sakė j is, - j i žino paskirtį ir ji ras 
kelią, kuris ją į Ią tikslą nuves. 
Laisvųjų išeivių par eiga ir tautinė 
misij a buvo, yra ir bus, nepaisant 
visų nesėkmių, sunkumų ir klaidų, 
padėti lietuviams tą tikslą pasie k
ti ... " 
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Juozas Pumputis , sukilėlis
partizanas iš Rokiškio 

apskrities Jūžintų valsčiaus, 

žuvęs 1941 m. birželio 25 d . 
mūšyje su bolševikais 

Sukilėlis-partizanas 
Balys Vasiliauskas , žuvęs 
mūšyje su raudonarmiečiais 

Kaune ( 1941 06 25) 

NEIŠVYDĘ A UŠROS 

Sukilėlis-partizanas 

Jonas Stelionis, 
žuvęs 194 1 m. birželio 23 d . 

Lietuvos laisvės armijos 
ikūrėjas Kazys Veverskis 

LĖMĘ PERGALĘ 

Romas šatas 
Vytautas Stonis 

VIETIN(S APSAUGOS ŠTABAS 
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N, . .,t t:.fJ. f. 
Kaunos , Maironio g-vė JO, bt. 22. 
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Sukilėliams partiza nams išduotų pažymėjimų pavyzdys 
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11acio11ali=11ota, fo 10 įstaly11111 grą:ina111a 11 110.rnvybė11 60 ha ji ( turėtos žemės Į .. .]. 
Pai 111tas iš že111ės sav i11i11k1( į tary binius ūkius, 111aš i111( traktor i1( s to tis, ar k/i i( 
11uo111ojim1( p unkt us ir kitas valdžios įstaigas gyvas ir negyvas žemės 17kio in ventori us 
ir kitas tur tas grąžina111as savi 11ink11i tokia me kie!.,yje, ki ek tai re ika li11ga grąžintam 
že111ės iiki ui [. . .]. Nac ionali=11oti žyd11, ne Li elllvos piliečii( ir k ili( as m em i, ak tyvia i 
veik11s i1( p rieš Li etuvi!( tautos inter esus, iikiai buvusie ms savi 11i11ka 111s negrąžinam; 
ir pe rei11a žemės fo ndui [. . .j. 1 

Po poro s di~nų pri imtas įstatymas ir dėl „Miestų namtĮ ir žemės sklypų 
<lenacionalizacijos". Jame nurodoma : 

Okupacinės bolševik 1( valdžios nac iona liz uoti ir konfi sk uo ti nam ai , sklypai 
bei trob es iai grąži11a111i j i( buvus ie111s savi nin ka ms - fiz iniam s ir te isi n iam s 
as111e11i111s - privačion nuosavybė11 [. . .]. Nac io11a/i::uot1( 11a111L( sav inink a i p erima 
turtą iš na1111( valdy toj i( tokia me s tovyje, ko kiame jie y ra [. . .]. Sa vininka s, perėmęs 
11a111us, sklypą be i trobesius , laiko mas perė11111si11 vis as su sij us ia s su tuo turtu 
pri evoles ir se nas s kolas , tiek turėtas nac ionalizac ijos m etu, tiek už p adw y tus 
kap italiniu s re111011tus, p riesta tus ir kil us pager in imu s [. . .]. D ena cionali z uot1{ 
11a11111, sklyp 1( be i trobes il( sav ininkai moka progresyvinį /..Taš to a ts ta tym o mokestį 
11110 tur to virš 2 20 111' nauding o gri11d1( p loto Vilni aus, Kaun o, Ši a uli1{ ir Panevėžio 
111ies t11ose ir virš 170 1111 na11di11go grindi( plo to ki tose vie tose vertės [. . .}. Kra š to 
ats taty m o 111okest is ribos e 11110 5 iki 50 % grąžintino turt o vertės nu stato 
Komun ali nio iikio mini ste ris, susitaręs su F inans1( mini s teriu [ .. .}. 1 

Liep os 28 d . Vyriausybė patvirtino „Namų fondu i tvarkyti įstatymą", t. y. 
namų, priklausančių savivaldybėms. 

Vietos savivaldybės tur i teisę už 1111statytą atlyginimą n ekilnojamuo si us turtu s 
iš „ Na1111( fo ndo„ p erl eist i nuosavybėn lietuvių tautybės as menim s , valstybinėms 
ir savivaldybi11ė111s įstaigo111s, liew vil( iikinėms o rganiza c ijom s, bendrovėms ir 
kitiems j urid iniams as 111enim s [. . .] p er leidž ia su vis omi s su s ijus iomi s su tuo turtu 
prievolėmis, sk olo111is ir teisėmis ... 3 

Rugpjūčio 4 d. Vyriausybė patvirtino ir „Kambarių, butų ir kitokių patalpų 

nuomai tvarkyti taisyk les", kurio se nurodytos rekomenduotinos kainos už 
nuomojamas patalpa s, priklau somai nuo pastato , gyvenamojo rajono, patogumtĮ 
ir kt. Tuo siekta suvaržyti namų savininkų savivalę.4 

Švietimas. Jo probl emo s irgi buvo tarp svarbiausiųjlĮ tiek LAF , tiek 
Laikinajai vy1iau sybei. Liepos 3 d. priimtas nutarimas „Dėl švietimo miriisterijo s 
veiklos sureguliavimo ". Jame buvo nurodyta, kad visos mokslo ir studijų kultūros 
švietimo institucijos privalo iki kito nurodymo vadovautis tik įstatymais, statutai s 
ir kitais teisės aktai s, veikus iais nepriklausomybės metais. Bel be jokių 
komentanĮ buvo ir nurodyta, kad 

11110 1941 m. liep os l d . uždaro š iuos vals tybiniu s teatrus: Kauno muzikinės 

kom edijos; Kaun o žy di( dram os; Vilniaus lenkų dramos ; Vilniau s lenkų muzikinės 

' Ten pat. L. 48. 
2 Ten pat. L. 50-5 1. 
3 Ten pat. L. 53. 
" Ten pat. L. 46. 
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komedijos: Vilniau s jaunojo žiiirovo; Vilniaus žyd t( dramos; Vilniau s lėlizi,· 
Valstybinį cirką. 1 

Liepos 9 d. pr iimt as nutarima s „Dėl Kultūros, darbo ir tautinio auklėjimo 
valdybos įste igimo". Jam e rašoma : 

Vadovauti liet u vit( tautos dvasines kultiiros darbui ir visoms spau dos bei 
infor111aciį11 įstaigoms siekiant suderinti ji( darbą, i.i/vengli p aralelizmo ir kelti 
/iet11vi1( tautos valstybi 11iu.1· bei tautiniu s ideal us, ste igiama Kultiiros, darbo ir 
tautin io auklėjimo valdyba prie Ministeril { kabineto. 

Valstybės tiesiogi11ėje vadovybėje yra : Vilniaus ir Kauno radiofonai; Teleg
m 11111 agen llira ELTA ; Spa ud os platinimo įstaiga; vis i kino teatrai ir fll m1( cenz 1ira 
bei fll 11111 ga mybos, platinim o ir nuom ojimo įstaigos; mu::iejai; Spaudos priežiiira 
(veikil111či1( spaud os įslatym11 prasm e); tur izmas ir turizmo įstaigos. 

Kultiiros darbo ir tautini o auklėjimo politiko s sri1yje valdyba duoda n11ro
c/y 11111s: visie m s dramos , ba leto, operos , operečiLt, vaiki( ir kitie ms teatrams bei 
scenos mėgėj1( kolektyva ms; chon( ir muz ikos ansambliams (Valstybinei flllwr -
111011ijai ir kt.): visoms knyg it leidykloms; visoms laikrašl'ių redakcijoms; visoms 
politinėms, visuo111e11i11ė111s, k11ltiiri11ė111s, profesinėms, ekonominėms, sporto ir kt. 
organiz acijo ms. 

K11lt1iros. dar bo ir /aul inio auklėjimo valdy ba pri::i1iri Mi11isteri11 kabineto 
skirtas mini steris, o ties iogiai jai vadovauja ir a1stova11ja valdy toja i viceminis 
terio teisėmis.' 

Tos pačios dienos kitu nu tarimu Valdybai prižiūrėti Vyriausybė paskyrė 
darbo ir social inės apsaugos ministrą dr. J . Pajaujį. 

Liepos 25 d. Vyriausybė priėmė nutarimą ,,Dėl Dariaus ir Girėno vardo 
įamžinimo": 

Mini steril( ka bine tas, norėdamas l..iek galima greičiau regimais ženklais 
įamžinti lie111vi11 taut os didvyri11 Dariaus ir Girėno vardą, nutaria: 

l . Paves li Kultfiros, dar bo ir tautini o a11klėji1110 valdybai visus Dariaus ir 
Girėno vardo įamžinimo tvarky mo reikalus . 

2. Įpareigoti K11lt11ros, darbo ir ww inio auklėjimo valdybą peri mti iš Lie111vos 
aeroklubo Dariau s ir Girėno paminklui statyti komit eto lėšas, by las ir visą kitą 
pami nklo statybą bei didv yri 1( vardo įam:i11i111ą liečiančią med:iagą. 

3. Vy kr~vti vis us k itus darb us, susijusius su Dariaus ir Girėno atm inimo bei 
ji .( žygio fiksavim u ir pop111iarini11111.3 

Lie pos 8 d. La ikinoj i vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl mokykltĮ pertva r
kymo", kuriuo sugrąžinta nepriklausomybės metlĮ pradžios mokyklą ir gimnazijtĮ 

organizacinė ir mok ymo struktūra :' 
L iepos 22 el. priimtas nuta rimas sovietiniais metais aukštąsias mokyklas 

baigusiąją diplom us pripažinti, tik pakeisti j uos „lietuviškais."5 

1 Ten pat. L. 54. 
2 Ten pa t. L. 67- 67. 
' Ten pa t. L. 67. 
" Ten pat . L. 68 . 
5 Ten pat. L. 68 . 
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Nemaža i nutarimų priimta ir pačiais aukšti.l.ią mokyklų k lausimais. Taip 
rugpjūčio l d. nutarimu patv i11inti Vilniaus universiteto etatai : Humanitarinių 
mokslų fakul tetui - 46 vyres n. ir jaun. mok slo perso na lo; Teisės fakultetui _ 
33, Ekono mikos fak. - 26; Matematikos fak. - 26. 1 

Tą pačią dieną patv i11inti ir „La ikinieji universitetų moks lo personalo 
atlyginimai " . Įdomu, kad palyginti nedidelis sk irtuma s tarp įvairias pa reigybes 
užimančių mokslo vard us ir laipsnius turinčią ir neturinčių. Pa vyzdž iui , ordi 
nariniam profe soriui buvo numatytas 1200 rb mėnesini s atlyginimas, ekstrno r
dinaiiniam profeso1iui - 1100, docentui - l 000. adjunkt1.1i - 900 rb , vy res niajam 
asistentui - 800, jaunesniajam asistentui - 700, vy res niajam laborantui - 600 
ir jaunesniajam labora ntui - 500 rb . 

Vyresnieji mokslo personalo nariai 11:: par eigas, eina mas Jaku/te/l( ir univer
siteto vadovybėje, gauna toki11s mėnesinius priedus prie savo atlyginimt(: rek
corius - 600 rb., pror ektorius - 450 rb., dekanas - 400 rb., bibliotekos direktorius, 
jei j110 yra prof esorius ar docenras - 450 rb., prodekanas - 300 rb., univ ersit eto 
sek relorius - 300 rb. ir iikio ta,:vbos na,ys - 150 rb. 2 

Tą pačią rugpjūčio l d. patv i11inti ir Vytauto Didžio j o un iversiteto etatai 
KaLme: vadovy bei - 14, Teologijos fakultetui - 27, Filosofijos - 41, Medicinos -
88, Statybos - 77, technologijos - 156 ir kt. 3 

Tą pačią rugpjūčio l d. parvirtinti Vilniaus un iversiteto ir Vyta uto Didžiojo 
universiteto statutai. Įdomu, kad statutuose numatyta akademinė autonomija. Štai 
VDU statute 14§ skaitome: 

Universiteto rektorh1., prorektorių ir sekretorių renka iš vyresniojo mokslo 
personalo 11ari1( trej iems melams universiteto ta1yba ir tvirtina Švietimo mi nis
teriui pristačius, Minisl eris Pirmininkas [ ... ). 

22§ Universitelo taryba: 
l) renka 1miversiteto rektorit{, prorekcorh( ir sekretorių, 
2) fakulte/1( 1a,yb 1( siiilym11 teikia garbės profesoriais litulą, 

3) iškl auso metines 1111iversi teto darbi( apžvalgas, 
4) mini reikšmingus ta11tos ir 11niversiteto įvykius [. .. }. 
Fak11/teto tarybą renka skyrit( komisijos, k11rios svarsto skyrh ( moks lo ir 

mokymo reikalus. Skyr it{ komi sij1( m//arimu s tvirti na faku lleto ta,yba [ .. .). 
41 § Fakulteto tC/1yba tvarko mokslo, mol,,y mo ir auklėjimo reikalus. 
Fakulleto ta,yba : pa reng ia fakulteto reguliavimą; renka moks lo personalo 

kandidaws; pripažįsta mokslo laipsnį arba jo ekvivalentą; teikia garbės dakwro 
laipsnį: parenka kandidatus profesijai ruošti; priima klausy1ojus; ša lina klau
~ytojus; duoda diplomus: paruošia fakul teto pajamų ir išla idi( sąmalą; svarsto 

' Ten pal. L. 69- 71. 
2 Ten pat. L. 79- 82. 
3 Ten pat. L 82- 84. 
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.1·11ma11y11111s st eigti savomis lėšomis laikoma s katedras; siiilo atleisti mokslo p ersonalo 
11ari11s, kai jie netinka einam oms par eigoms; svars to kitus š iuo statutu 1111staty 1us 
ir Švi etimo 111i11isterio, rekt oria us ar deka no pa vedamus klausi11111s [ .. .]. 

56§ Šv ietim o mi11is1erio s utikimu fakulteto twyba vyresniojo moks lo per so-
1wlo nariam s, kurie dirba svarbt( moksli11į darbą, gali laik i11ai s11111aži11ti pri va
/01111(i1( paskaiti( skaičil( arba ir visai 11110 jt( atleisti [ .. .]. 

73§/ak ult eto ta,ybos s iiilymu rektorius gali atleis ti nuo se111es1ri11io mokesčio 
11eturti11g11s ir moksle paža11gi11s s tude11t11s [ .. .}. Neturtingiems moksl e paža11giems 
st11de111ams, Jė1kulte10 tw y bos siiily11111, senatas skiria stipendiją. Lėfos stipendi
jo ms 1111matomos univ ersiteto biudžet e. Stipe11di11i11kai a!leidžiami 11110 semes1rin io 
mokesčio Į„ .j. 

9 !§ Prie U11ivers iteto veikia poliklinika, teikianti nemokamą 111edici11os pagalbą 
Universite to klausy toja ms [ .. .}. 1 

Laikinoji vyriausybė liepos 31 d. nutarimu įsteigė ir naujų mokytojų 
scminan r 

Ry.š:i11111 su daugelio moky toji( išveži mu į SSSR, atsiradusiam mokytoji( 
tri:iku11111i pašalinti , Mini steri z( kabinews falia veikiančit( mokytojz( se111i11arijt( 
Tauragėje, Šiauliuose, Ukmergėje, Trakuose ir Marijampolėje, s teig ia nuo 1941 m. 
rugsėjo l d. nauj as mokytoji( seminarijas Kaune , Švenčionyse ir Druski11i11kuose 
[ .. .j.2 

Rugpjūčio 2 d. priimtas nutarima s atgaivi nti Lietuvių labdaros ir šviet imo 
draugijas, ve ikusia s iki sovietų okupacijos. Kitu nutarimu visos labdaros ir 
švietimo draugijo s buvo denacionalizuotos .3 

1l1e11as , moks las ir spauda . Liepos 25 d. Laikinos ios vyriausybės „Dėl kino 
reikalą" nutarimu v isi kino tea tra i grąžinti buvusiems jų savininkams.• 

Rugpjūčio l d. pat vi rtint i eta tai Vytauto Didžiojo karo muziejui - iš viso 
44 darbuotojai .5 

Laikinoji vyriausybė labai rf1pinosi, kad galėtų veikti visos Lietuvai svarbios 
moksl o inst it1.1eijos. Pirmiausia tokia, kaip Mokslq akademija. Liepos 21 d. 
nutar imu j i reo rgani zuo ta į Lietuvos mokslq akademiją. Pirmaisiais tikra isia i5 
Akademijos nariais patvi11inti mokslininkai: Mykolas Biržiška, Zenonas lvinskis, 
Augustinas Janu lai tis , Vladas Jurg utis, Vinca s Myko laitis-Putin as, Alb inas 
Ricmka , Antanas Sa lys , Stasys Šalka uskis.6 

Rugpjūčio l d. patvirtintas ir Li..:tuvos mokslq akademijos statutas, kuriame 
numat ytos visos akademinės laisvės . Statute rašoma: 

1 Ten pal. L. 89- 9 1. 
2 Ten pat. L. 90. 
3 Ten pat. L. 90. 
4 Ten pat. L. 9 1 . 
5 Ten pat. L. 9 1. 
• Ten pat. L. 91 . 
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l . Bendrieji dėsniai 

Lietu1·os Moksli( Akademija yra mokslo įstaiga, j11ngianti liet11vi1( mokslin es 
pajėgas. 

2. Moksi,( Akademija šio stat11to ribose yra autonominė įstaiga $vie timo 
Alinisterio :.i11ioje. 

3. Lietul'OS A/oks/i( Akademijos buveinė yra Vilniuje. 
4. Lietuvos Moksi,( Akademijas tikslas yra: 

a) telkti lietll\'i1( ta11tos 111oksli11i11kus moks liniam pajėgumui kelti ir 
mokslinėms probl emoms spręsti; 

b) tirti Lietuvos praeitį, dabarrį ir jos tautinę k11ltiirą: 

e) tirti Lietuvos gamtą ir jos tur/11s; 
d) spręsti pagrindi11i11s liet111·il1 bendrinės kalb os kultiiros, raiybos , 

terminologijos . vardyno ir kt. kla11sim11s: 
e) derinti Lie111vos mokslo ir k11/tfiros darbą s11 kiti( mokslo įstaigi( veikla; 
Į) sekti ki111 krašt11 pasi ektus mokslinius ir k11ltiirin ius laimėjimus; 
g) info rmuoti kiti( krašt11 mokslo įswigas api e Lietu vos moks linius ir 

k11l11irinius pasiekimus. 
5. Šiam tikslui siek ti Liet111·0s Moksh1 Akademija : 

a) s teigia ir laiko mokslo pa:angai reikalingas įstaigas: institutu s, 
bibliotekas, m11:iejus, archyrns ir kt.; 

b) fo ukia mokslo ko11gres11s ir pasitarim11s, nwsw ekspe dicijas, skelbia 
konkursus, tei/..ia premijas 11: atlik111s mokslo darb us bei tyrim 11s; sk iria pašalpas 
prndėtiems mokslo darbams bei tyrimams baigti; renka bei tvarko įvairią mokslinę 
medžiagą: 

c) leid:ia periodinius ir 11eperi odini11s leidiniu s, spa11sdina moksl o vei
kalus. 

6. Lietuvos Moksh( Akademija turi skyrius, kuriuos, Akade mij os vadov ybe i 
pasiii lius, nustato Švietimo Mi11isteris. 

7. Kiekvienas skyrius veikia savo srity savarc111/..iška i: laiko moks liniu s 
i11stitutus, bibliot ekas. laboratorijas , kabi11etus, muziejus ir kitas įstaigas, apr1i
pi11a tas įstaigas darbu otojais ir reikali11gu įrengimu. 

8. Lietuvos Moksh( Akad emija išlaikoma Valstybės lėšomis. 

JI. Lietuvos Moksl11 Akad emijos sudėtis 

9. Moksh1 Akademijos nariai y ra: 
a) garbės nariai, 
b) tikrieji nariai, 
c) naria i-bendradar biai. 

10. Garbės naria is ga li biit1 renkami ypa tingai moks lo darbais pasižymi-ję 
Liet 11vos ir kiti( kraštl( mokslininka i. 

11. Tikraisiais nariai s gali b1iti renkami lietuviai moksli11inkai, turį įsigytą 

Lie111vos ar /..itl( ATaŠtl( daktar o laipsnį arba moksliniais darbai s prilygstą daktaro 
la1įm1io kvalifika cijoms. 
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12. Nariai s- bendradarbiai s gali b1iti renkam i asmenys, baigę auHtqjį mokslą 
ir pasi:.ymėję mok s lo darbai s, atitinkančiais Lietuvos Moksi,( Akad emijos u:.da 
,,inius 

l 3. Tikriej i 11a,-w1 ir nariai-bendradar biai dalyv auja Moks lz1 Akademijos 
darbuo se, dir bdami sky riz( institutuo se, kom isijose ir kitos e jos įstaigose. 

14. Mok s h( Ak ade mijos tiknųi( nari11 ir nari11-bendradarbil1 skaičil( nustato 
šv ieli1110 mini steris Akad emijo s pasiiilymu {. . .}. 

I V. Lietuvos Moksh1 Akad emijos vadovybė 

19. Aukščiausias Moksli( Akad emijos organas yr a visuo tinis Akademijo s 
susirinkimas, kuriame dalyva uja sprendžiamuoju balsu garbės ir tikri eji nana1 , 
o nariai-b endradarbiai ir atskiri( moks lo įstaigi( vedėjai, jei jie nėra tif..Tieji 
nariai , patariamuoju balsu. 

20. Vis uotini s 1\4ok ~h( Akademijos susirinkima s: 
a) renka Akad emijo s pirmininką, vice-pirmininką ir kitus pr e:idium o 

11arius; 
b) tv1rt111a Akade mij os, jos s/..y riL( ir l!( si.yrių įstaigi( darbi( programą; 
c) sp rend žia pagrindiniu s organi:acinius ir mokslinius klau s imus; 
d) s varsto ir tvirtina prez idiumo pateiktą metinę sąmatą ir praėjusi,( me/L( 

darbi( apyskaitą; 

e) renka Akademijos garbės. tikruos ius narius ir narius-be ndradarbiu s: 
J) skyril[ pasizily11111 steigia naz,jus instiw tus, laboratorijas, muzi ejus ir 

kitas mokslo įstaigas; 

g) /Virtina Moksi,( Akademij os, jos skyriz( ir s/..yriz1 institucijl( regulia vimus. 
Visuotinit( Moksh1 Akademijos s11sirink i1111( nutari mai tvirti nami Švietimo 

Minist erio. 
2 l . Visuotini ai Moksi, ( Akad emijos susirinkimai y rn paprastieji - me1iniai 

ir nepapras tieji . Nepaprasti ej i susirinki mai šaukiam i prezidi 111110 nutar imu arba 
213 tiknų11 narit ( reikalavimu . 

22. Visuotiniai Mok s lz( Akad emijos s11sirinki111ai, išs/..ynis susirinkim us kan
didatams į narius rinkti arba iš narit( šalinti, laikomi teisėtais, jei juose dalyva uja 
paprasta nariz( daug uma . 

23. Visi nutarimai , išskyrus nariz( rinkimą. visuotinio Akademijos susirin/..imo 
daromi paprasta bals11 daugu ma. 

24. Aukščiausiu sky riau s orgam, y ra s/..y riaus visuotinis susiri nkimas, kuria 
me spre nd:.iamuoju balsu dalyva 1,ja s/..y riaus tikrieji nariai, nariai-bendradarbiai 
ir s/..yriaus mok slo įstaigi( vedi-jai. Į .. .}. 

28. Akademijos pirmininką ir vice-pirmininką renka trejiem s metams visuo
tinis A1oksh( Akademijos s 11si1·inkimas iš tiknųi( 11ari11 lmp o. Ju os tvirtina Švi etimo 
Minis teris. 

29. S/..yriL( pirminink us renka skyrią susirinkimai iš tiknų·I( Akademijos nari,( 
ir j uos tvirtina Moks li( Akade mijos pirmini nkas [. . .). 
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34. Pagrindi niai Moksli( Akademijos organai, kurir1 pa g alba vyk domas moks

linis darbas, yra mokslo insti turai. 
35. Mokslo institutl( ste igimo reikalą, j11 sritį, darb11 programą ir sąmatą 

paruošia skyria us prez idiumas i1; visuo tiniam sA.yriaus s us irinkimui pritarus , 

pareikia Moksli( Akad emijos Pirmininkui. 
36. Je i Moksli{ Akade mijos pr<ddiumas sutinka su skyr iau s pasiiilym 11, 

insti11110 s teig imo klausimas su visa med=iaga pat eikiamas vis uo tiniam Akade

mijos susiri nkimui spręsti. 

37. Vis11otinio Akade mijos susi rinkim o priimtas proj ekta s s teigti ins titutui s u 
sąmara pat eikiamas Švie1i1110 Mi11is1eriui 1,•ir1i11ti. {. . .}' 

Vyriausybė priėmė nutarimus dėl Spaudos platinimo įstaigų įkūrimo vietoje 
sovietmečio „Sojuzpečat", dėl sovietlĮ laikraščią ir žurnalą redakciją turto 
perdavimo kultūros, darbo ir tautinio auklėjimo valdyba i, paskyrė naują 
Valstybinės leidyklos administraciją ir kt.2 

Teisė. Vienas svarbiausią Laikinosios vyriausybės įstatymą yra jos 1941 
m. liepos 2 d. - ,,Dėl bolševikinią įstatymą panaikinimo" ir 

2§ atstat y ti veikri vis11s š io 11111ari1110 pirma me p aragraf e minėti( įstatym11 ir 
įsaki( pana i kimu s įsrarymus bei kodeks us, veikus ius iki l 941 m. bir že lio 15 d. 

Įsiteisėję ta,J1bini11 1eis11111 sprendimai, nuo spr end žiai ir nut ari ma i civilinėse 
ir baudžiamosiose bylose, atilinkamai šaliai ar proku ror ui p raša nt , turi biiti 
1eis1110 p eržitirimi ir suderina mi su veikiančiais Li etuvos įstatymais [. . .). Neįsi

teisėję 1a1ybin il1 1eism11 sprend imai, nu osprendžiai bei nut arimai civilinėse ir 

baudžiam os iose bylose laiko mi nesamais (. . .)3 

Liepos 15 d. Vyriausybė patvirtino „Teismą santvarkos įstatymo pakeitimą". 

Pagal jį į darbą buvo sugrąžinti specialistai , dirbę nepriklausomo s Lietuvos 
teismuose, nurodytas reikalingas išsimokslinimas teisėjams, advokatams, tardy
tojams, prokuroram s ir kitiems.' 

Specialiis klausimai . Prie jų priskirtas Laikinosios vyriausybės nutarimas 
„Dėl pasišalinusią asmeną turto tva rkymo ". Jame nurodyta , kad 

pabėgusių ar než inia kur esanči11 Lie1uvos pi/iečią buvu s ii( TSRS piliečilt, 

nuolatinai Li etuvos teritorijoj e anksčiau negyvenusi!( ar atvykusii( po 1940 111. 

birže lio 15 d., visą paliktą kilnojamąjį turtą, nesurištą su nekiln ojamuoju turtu 
(namais, žemės iikiu ir kt.), pe rima vietos savivaldybės. 

Paliktus drabuži us, balti nius ir pirmo reikalingumo nami( apyvokos daiktus 
vietos savivaldybės, sus itam sios su Lietuvos Raud onojo K, yž iau s sky riumi , 
ski rsto ir a tiduoda lietuvil1 tautybės piliečiams, nukentėjusiems nuo karo ir 
politinia ms kali niams, nustojusi ems savo turto . 

1 Ten pat. L. 91- 94. 
2 Ten pat. L. 94-95. 
3 Ten pat. L. 96. 
4 Ten pat. L. 97. 
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2§ Li etuvi!( tautybės piliečht žuv us iit, i.§vežt1(i11 i Rusiją ar než inia kur esančilt 
a liktą kilnojamąjį turtą, je i ji s nep erimta s ir nevaldomas j1ų1{ artim1ų11 gi mini!( -

j;ei uvil( tautybės, vie tos savivaldybės surašo irjį perduoda pagal aktu s artimiau

siems giminėms globo ti, o jie ms nesant - tą 111rtą globoja vietos savivaldybės. 1 

Rugpjūčio l d. Vyriausybė patvirtino komisiją „sušaudytųją reikalu ": 
l . Suda1y ti pri e Lietu vos Raud onojo Kryž iaus tmpvalstybinę komisiją bolševik11 

511.r,audyt iyt( arba ši aip nužud y 11(i11 Lietuvos gyven toj i( lavonams surasti ir 
identifikuo ti ir palaidoti . 

l. Komi sij os sudėtis tokia : Raud onojo Kryži aus valdybos pirminink o ski rtas 
pir minink as ir nariai - šit( įsrnig11 atstovai: Sveika tos mini sterij os ats tovas -
gydy tojas, Teisi ngum o mini s ter ijos atstovas - tardy tojas, kurijos atstovas -
kunigas, policijos ats to vas ir komi sijos pakvi es/as ats tovas. 

3. Esant reikalui K omi sija gali samdyti techniškąjį personalą. 1 

Žinoma , kad Lietu vos laikinoji vyriausybė nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 
4 d. parengė apie l 00 anksčiau nurodytą įstatymą ir nutarimą visais svarbiausiais 
Liet1.1vos gyvenimo klaus imais. Tuo ji atliko iš tikro milžiniškos apimties darbą. 
Daugelis įstatymą ir nutarimą atitiko tuos principus, kuriuos deklaravo knygoje 
minėtasis LAF savo programiniuo se dokumentuose. Be abejo, Lietuvą okupavus 
vokiečiams reikėjo, kaip minėta, norint išlikti, įrašyti ir vieną kitą sprendimą, 

ribojantį „žydą ir bolševikų" teises - tuo metu tik ji e rudie siems oku pantams 
buvo didžiau si žmonijos priešai . Tačiau tie įrašymai į Lietuvos laikinosios 
vyriausybės įstatymus ir nutarimus neturėjo j okios didesnės įtakos įvyk.ią eigai , 
nes vokiečiai vadovav osi tik savaisiais įstatymais ir Hitlerio suformu oto mis 
moralės nuos tatomi s, o daugelis lietuvių, kaip ir prieš amžius, buvo geranoriškai 
nusiteikę tiek žydtL tiek kiti.Į Lie tuvos tautiniq mažumą atžvi lgiu. Kita ver tus, 
negalima istorinią įvykiq, proce stL kaip ir atskirą asmenybitL vertinti tik 
šiandieno s mastu , žiūrėti dabartie s akimis; lengva kaltinti už vieną ar kitą klaidą, 
kai ja u pasiekt as rezultat as, kai ž inomi visi keliai, kuriais eita ir kuriais reikėjo 
eiti . Gar susis vokiečiq rašytoja s F. Schiller yra pasakęs, kad „lengva patarinėti 

iš saugau s uo sto". Lengva kritiku oti tiems, kurie nedalyvavo praeities vyksme , 
kuriems nereikėjo priimti sprendimtĮ. Atmetus to meto aplinkybiq padiktuota s 
kai kuria s netol eran tiškas nuostata s, Laikinosios vyriausybės priimti įstatymai, 
nutarimai būti.Į padėj~ atkurti nepriklausomą, aukštos kultūros ir gerovės 
valstybę_. 

* 

* * 

Tarp anksčiau minėti.titl Liet1.1vos laikinosios vyriausybės dokumentą yra ir 
194 I m . rugpjūčio \ d. data pažymėtas - ,,Žydq padėties nuostatai", be jokiq 

1 Ten pat. L. 98. 
2 Ten pat. L. 99. 
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parašų ir labai besiskiiianti s nuo kitų dokume1~tų tiek šriftu , tiek_ d~stymo forma , 

0 labiaus iai esme, svet ima kitiems Vynausybes dokumentam s 1r J OS praktiniam 
elge siui . Tačiau šis tari amas dokumenta s nuolat cituojama s pri eš lietu vius ir 
nepriklausomą Lietuvą nusiteikusilĮ žmonių_, ypač žydlĮ šovinistą ir nacionalistlĮ, 
kagėbistų. Skelbiamas jis visomis pasaulio ka lbomi s, tarsi būtų iš tikro rimtas 
dokum entas. š tai ir J 997 m. Izraelyje išleistoje vieno iš Li etuvos nepriklau 
somybės smaugėjo kagėbisto Aleksandro Slavino rusiškai parašytoje kny goje 
.. Gibel Pomp eji" (,.Pompėjos žlugimas") jis taip pat spau sdinam as rusiškai , bet 
irgi be parašų, be jokilĮ komentarų ir dar ,.apipjaustytas" - išmetus ne taip 
įspūdingas pastra ipas. a, bet pim1a skaitytojų dėmesiui patys „žydų padėties 
nuo statai•', A. SlaYino pavadinti „Žydų statlltu· ' (Jevre iskij statut): 

Žydit padėties nuostatai 

Min isrer i1( Kabine tas, acsi: velgdam as i tai , kad žyda i išti s11s šimtmečius 

išna11dojo Li etuvi,( tautą ekono miškai, sm11gkdė ją morališkai, o pastaraisiais metais, 
prisidengę bol .frv i::mo skraist e. ko1•ą prieš Li etuvos neprikla11somybę ir Li et11vi1( 
tautą plačiausiai išvystė, ir s iekdamas u::.kirs ti kelią šia i ža lingai žyd11 veiklai 
be i apsa ugo ti Li etu vi!( tallfą 11110 kenksmingos j i( įtakos, - nutarė priimti šiuo s 
nuos tatus: 

Liet111·os teritor ijo;e gyveną ::ydai susld rs tom i į š ias dvi ka tegorijas: 
l kat ego rija. Komun istinii( organi ::acij i( nariai ir kiti asmen ys, kurie kad ir 

nebiidami š il( orgam ::ac(/11 nariais , pasireiškė bo lšev ikiniu ve ikimu . Ji e suimti ir 
trau k iami baud::.iamojon atsakomybėn. 

11 kategorija. Vis i kiti ::.ydi ( tautybės asmenys, nepatekę į l kategoriją. J ie 
apgyve nd inami atskiros e tam tikslui pa sk irtose vietovėse ir ant kairiosios kriitinės 

dali es neš ioja gelto nos spa h •os 8 cm dydž io apskritimą, kurio viduryje turi būti 

raidė J. 
Žydams apgy vendinti vieto ves atski ruose priemiesčil( kvartaluose arba i'ikiuose, 

pagal vie tos są(vgas. par enka apskričių virši ninkai, susitarę su miestų burmi s trai s 
ar kitai s atitinkamai s 1•ietos savivaldybių organai s. 

2 

lš1:vkti iš pa skirt i( gy1·e11ti vietovių ribi( žyd ams be spec ialau s poli c ijos 
leidi m o draudžiama. 

Žydi ( tautybės asm ens gali turėti kilnojamąjį turtą tik jie ms gyventi paskirtose 
vietovėse. Kit ose vietovėse t11rimą kilnojamąjį turtą jie turi likviduoti per d vi 
savai tes nuo ši l( n11ostat1( priėmimo dienos. Pe r tą laiką žy di( neperl eistas turtas 
konfi sk uojama s ir perduoda mas viešojo naud ojimo reikalams . 

• 
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4 

žyd am s draud ž iam a laikyt i: 
a) rad(io apa ra tus ; 

b) spa u.1·tu ves . ra.fomąsias mašinėles ir kt ., 
. • . · spaiw mem( daugi na, · 

pri emolles (ro tator'.1'.s, sapirografi, s ir kt.); nąsws 
c) a11to111ubt!ws, mot ociklus, dviračius ir kiw s l • mec w,uziwta s susisiekimo 

priemoll es : 
d) pian in us, fo rt epijon us ir fis ham zonijas; 
e) fotoaparatu s. 

5 

Medi cino s kabinetai, rentgeno apara tai, fiz ioterapijos aparatai, įrankiai ir 
vaistai pat ikrinam i specia lios Sveikatos Min isterio paskirtos komisijos ir reika
/illgi vieš am naudoj imu i paimami viešojo nalldojimo reikalams. 

Žy dam s dr audžiama na udotis savo 11am1! 1ikyje kiti( tautybi i( asmem( pat ar-
11avimais. 

7 

Nusižengę Šil( nuostatt( 2, 3, 4. 5 ir 6 so: asmenys , taip pal ::.ydi( tautybės 
asmenys , pav oj ing i visuomenės tvarkai, rimčiai ar sallgllmlli, apskrities viršininko 
,wtar im11 gali bi'iti talpi nami į priverčiamojo darbo stovyklas laikui iki vienerilt 
meili., jei už ši uos nu sikalt imu s nėra skaud: i<w baud::.iama kitais įstatymais. 

8 

Šie nu os tatai n etaiko mi asmellims. kurie apdovanoti Vyčio Kry::.iumi arba y ra 
sava noriai, įstoję į Liet . kariuomenę iki l 9 l 9 m. 111.5 d., je igu jie vėlesniu laiku 

11eveikė p rieš Liew vil( tauto s interesl/S. 

9 

Šiems nu os ta wms vykdyti instrnkcij i( /eid::ia ir !..yla11čius dėl šil{ m1ostatl( 
vykdymo neaiškumus ir skundu s galu tinai išspre11d::ia Vidalls Reikah( Ministeris. 

10 

~ic nuostatai ve ikia 11110 j t( priė111i1110 dienos. 

Kaullas , /941 m. rllgpj1ičio l d. 
J. Ambra=evičius 

L. E. Minis terio pirmininko pa reigas 
J. $tepetys 

Vidaus reikall{ ministeris 



LĖMĘ PERGALĘ 
234 

Balys Puodžiūnas, g. 1913 m. , Vilniaus autobusų s toti es 
sąskaitininkas. NKVD su imtas 194 1 m. baland žio 16 d . Nut eis tas 

7 metams už antitarybinę veiklą. LAF n arys 

LAF narys, moky toj as Petra s 
Junčys iš Raseinių, okupantų 
suimtas 1940 m . lapkričio 
pa baigoje ir išvežtas į Sibiro 
lagerius 

LĖMĘ PERGAL[; 
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!! a JlliTOBCKl1X Hal.{l10HamteT0ll , 6eEaBIDv!X. 113 JIMTOBCKOA CCP 
aa rp aHHUY, rrp11 0TCTynneHl111 HeMel.{Kl1X B0ACK. 

I . IIlK½PITA Ka3 v!C e . :Oor11ca' 6b!BW11A IT0B!COBH!!K mrT0BCKOti 6ypBya3HOCi 
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cKoro Coill3a. 

4 . MATY.iiEH!1C, 6b!B!ill-Ill npe.llc.eZĮaren:r, "BepxoBnor o KoirnreTa ocB0601:t;;ĮE 
Jll!TB511

, npo:;,:miaerr B ClllA. 

5 . CK!t!IT!lT~!C Panonac e. EeHel!HKTaca, 6b!Bw11A Bl!.ll;HI,ĮA a.nBoKaT .B 6ypBJ 
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JI8Hl1H 061!(eCTBa Jll1T0BCKHX ~pl!CT0B, yųacTByeT B"pę_aJ 
l.{HOHHOA Jll1T03CKO!t 31.mrpaHTCKOII rrpecce C aHTKC0BeT
CKl~llK CTaT:bl'l1!H. 

6 . .l!AMYIIlv!C A.l!OJII>tpac, 6liBw.11n .ll0KTop TęXHH'leCKHX Hayl( :a 6Jpeyą,~i:i~ 
]11-!TBe. Bo BpeM!l ·H81Je[IHOK OHHYITal.lBH llBJU_!JICJ!_,IIHllliICT 
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NKVD ir KGB po visą pasa ul i ieškojo 1941 m. birželio sukilėlių , rinko 
apie juos duome n is 



236 LAIKJNOSIOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMAI , NUTAR1MAI 

„Nuostatai" atitinka to meto naciq nuostatas ir vykdytą pol itiką ir 
atrodo tarsi būt1Į perra šyti iš daugelio pana šaus pobūdžio dokumentą Tačiau , 
nepaisant ilgq paieškq archyvuose , to meto literatūros ša ltin iuose, Laikino sios 
vyriausybės nariq asmen iniuose archyv uose. taip ir nepasisekė ap tikti , 
kad būtq buv~s rengta s, o tuo labiau Vyriausybės patvi rtinta s mi nimas is 
nutarimas. Apie tokio dokumento priėmimą neigė šią ei lučią autoriu i da bar ir 
anksčiau vyriausybės nariai ir žymiausi sukilimo o rga nizato riai: Ad ol fas 
Damušis, Pilypas Žukauskas-Narntis. Kazys Ambr:>zaitis, Pov ilas Šilas, Vytautas 
Landsberg is-Žcmkalnis, Mečislovas Mackevičius ir kiti .1 

Kita vert11s, priimti tokiu s nuos tat11s rugpjūčio l d. , ka i ja u beve ik 
sava it~ buvo įvesta vokicčią civilinė valdžia, logi škai būtą nes up rantama . 
Daugelio tą dokumentą analizavusiq nuomone , j is ga li būt i ges tapo arba KGB 
kllrinys . Gcstapas ir KGB , siekdami apjuod int i lietuvią a ntin ae ini pogr ind L 
supju dyti L iet11vos tautas, tokį metodą nuola t naudojo. Taip buvo ir su 
VLJK 'o 1944 m. vasa rio 16 d. Dek larac ija - ges tap as išplatino visai 
vlik ininkam s neregėtą Dekla racijos variantą, kuriame pagrindiniai s lietuviq 
priešai s nurodyti žydai , ir kvietė li ctuvią tautą i kovą pri eš juos. 

* 
* 

Vokiečiai , kaip rašyta , nuo pirmųją okupac ijos dieną v isa ip stengėsi 

pabrėžti ir įrodyti, kad tik jie vieninte liai yra pi lna tei siai krašto še im inink ai, 
sprend žiant ūkinius klausimus. Bet kadangi savivaldybėse da ug iausia dirbo 
lietuviai, nepriklausomos Lietuvos šalininkai , tai iš dali es dau g kur mėginta 

tvarkyti likinius, kulmrinius, mokslo ir švietimo reikalus, atsižve lgus į Laikinosios 
vyriausybės, nors ir nepripažįstamos okupanto, priimtu s įstatymus, nutarimus , 
potvarkius. 

Beveik visi gan palankiai sutikti Laikinosios vyriausybės sprendimai susiję 

su socia liniq klau simq sprendimai s, nes dauge lis tikėjos i, kad pakil s darbo 
užmokestis , visi tw·ės darbo, neliks išnaudoj imo ir skurd o. Tačiau gre itai daugel is 
pajuto . kad naujaja m okupantui visai nerūpi soc ial iniai klau sim a i, o tik ka ip 
daugiau „išspau sti" iš krašto savo karo reikalam s. 

Vokiečiai jau liepos 7 d. visoje Lietuvoje produktams įvedė ko11elią sistemą. 

Pavyz džiui, miestuose vienam žmogui savaitei buvo num atyt a sk irti 1750 g 
duonos . 300 g mėsos, 150 g sviesto , 200 g kvietinių miltą (arba, pirkėjui 

1 Aut. asm. archyvas. 
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page idauja nt. duonos - 300 g), l 00 g kruopq , l 00 g cukra us, 50 g druskos 
ir kt. Vok iečiams vislĮ produkttĮ normos buvo trigub ai didesnės. 

Nor s Laik inoj i vyriausybės dėjo pastangas įgyvendinti denacional izaciją, 
vokiečia i nebuvo link~jo s įgyvendinti , kad ncsutrukd y tq patiems pasisav inti 
turto . Be to, daugelį l ietuvi tĮ atgrasė nuo denacion alizacijos tai , kad vokiečiai 
neleido grąži nti tu rto žydams. Tačiau Laikinoji vyriausybė, atkūrusi akci ne. 
„Mais to" bei „Sody bos" bendrove s, va lstybinį .,Sodybos" trestą, įregistravusi 
koopcratyvlĮ sąj ungą „Lina s", pa naikino Ma skvai priklaus iusią rcspub liki n<c 
kontorą „Z ago tlcn " , ir 1941 m. liepos 26 d. ,,Į Laisvę· paskelbė, kad 

Viso s savivaldybė.1· ga li ats iimti savo bu vusias 11acionali=iwtas įmones kompe

tentingi( ce ntr o orga111( nus ia/y la Lvarka , kuri!( laikymasis yra bii1i11as [. . .}. 1 

Bet ir tą grąžin imą vokicčilĮ valdžia sustabdė. 
Ma ža i pajudėjo denaciona lizacij a ir žemės ūkyje. Sov ietai buvo gero ka i 

suja uke. nusistovėjusią tvarką Lietuvos kaime . Norėdami pe lnyti mažažemių ir 
bcžcmilĮ paramą, j ie ūkin inkams pal iko ne didesni us ka ip 30 ha ūkius , o kitą 
žcm~ a tėmė ir išda lijno arba pa naudojo kariuomenės reikalams . Žemė buvo 
atimama . neatsižvelgu s, ar nea psunk ins ūkininkavimo; nepasirūpinta ir tais , 
kuriems že m~ perdavė: dauge lis gavus ilĮjLĮ neturėjo nei padarglĮ, nei pas ta tq. 
Maža to, ir iš nauj ai gavusiąj lĮ žemės buvo pa rei kal auta mokėti 

mokesčius, pr istatyt i žemės ūkio produk tq pyliavas . O kas to nepajėgė, 1941 m. 
pavasari buvo pradėti kalt inti sabo tažu , daug nute ista, uždaryta į Pravieniškią 

priverčiamojo darbo stovyklą. Tad buvo atveją, kad žemės ėmė ats isa kyti ir 
naujak ur iai, ir se ni ūkininkai, nebepajėgdami sumokėti mokesčių ir atidu oti 
pyliava s. Ir dėl to ja u 194 1 m. vasarą visame krašte laba i sumažėjo žemės 

ūkio produktlĮ ga myba . Pavyzdži u i, per 1940 m. pirmąjį pusmeti Lie tu vos 
kooperatyvai supirk o 77744537 kiauš it1ius, 119204000 kg pieno, o 194 1 m. pe r 
tą pati la iką - 42156249 kia ušin ius ir 92362000 kg pie no. Vos ne per pus~ 
sumažėjo mėsos ir kitq produkttĮ supirkimas. Tačiau vėl skubus žemės ūkio 

pertvark ymas būtlĮ sukėl~s naują sumaištį ka ime. Todėl kuriam laiku i 
Laikinoj i vyriausybė buvo palikusi ga lioti ovietmcčio tvarką. Be to, nenorėta 
vėl nuva ryti nuo žemės tLĮ, kuri ems j i buvo duota ir kurie stengėsi įją tv irtai 
įsikibti . 

Todėl ir įstatyme dėl žemės dcnacionaliz ac ijos buvo numatyta, kad ji bus 
grąžinta tik ik i 50 ha . Tad d idelei daliai tq, kuriems buvo du ota žemės 

sovietmečiu , palikta ji ir tol iau llkininka uti. 
Ženk lia pa ra ma va l stiečiams, kuriq pasta tai buvo sudeg inti , sugr iauti 

praeinanč io fronto, tapo Laikinosios vyriausybės nut,ll'imu išski11i apie 700000 ktm. 
medienos. 

1 Į Laisv'<. 1941 m . Nr. 30 . P. l O. 
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kirdam a medieną valstiečiams. Laikinoj i vyriausybė rūpinosi, kad mi škai 

būttt kertami tvar kin gai , kad nebūtų i~kerta_ma daugiau neg u j ~ užs odinama. 
Sovietmečiu j ie kirsti be atvangos, dv igubai da ug iau negu nepnklausomybės 
meta is. Ypač daug miškų iškirto Raudonoji arm ija. 

Laimėjus suki limui. Lai kinoji vy riausy b~ įkūr~_M i~~ų _valdybą, kuri ėmė 
renoti mišktt iškir timo normas, kaip apsaugot i nuo 1sna 1k1111mo . 

"'Laikinoji vyiiausybė mėgino sprc.sti ir aprf1pinimo darbin inkai s žemės ūkyje 
k lausimus. J 941 m . ,,Į Laisvę· Nr. 18 paske lbta s tok s „Dėl da rb o jėgos žemės 

ūkyje" įsakymas: 

Dėl darbo jėgos žemės iikyje 
Miis11 f..Tašte y ra dideli darb o jėgos re=ervai , bet j os pagrindin ėje ša koj e _ 

:emės ,,kv - darbi11i11/.."1( sti11ga. Suri11ktais duomenimis, 1938 111. rn,ko 36 682 metin;,
1 

::emės 11kio darbi11i11k11. Į šį skaičil( dar 11eįėjo padi eniai da rbi11inka i, samdomi 
!;ie11apjiitei, rugiapji itei. cukri11i11 n 111kelilt, bul1·il1 ir dar:o vil1 valy mui bei kitiems 
se:o11iniams darbams. Taip pat ir :emės 11kiui artim ose šakose , 111išk11 ir dw py m1 
iikiuose, jaučiama :ymi darb ini11k11 stoka. 

Pastaraisi ais merais :emės darbi11i11k11 skaičius dar labia u sumažėjo. Prie 
to prisidėjo bolše vikiški įstatymai, kuriais bul'o s iekia ma :emės 11kis s ukol ekty
vimi. Paskelb us š. 111. sa usio mėn. 25 die11ą darbininktt samdos privačiuose 
11kiuose ta isvk les. iikininkams bu1·0 neįmanoma pas isamdy ti darbi nin/.."l( ir pas
tarieji buvo. pr iversti ieškoti darbo kitru: Nuo 1940 111. birže lio mėn. 15 d. per 
vienerius merus vie11 Kau110 apskrit;je iš ka imo at vykusi!( da rbini11ki1 bed arbi11 
u:regis t111ota apie JO 000. Kiek y ra darb inink11, palik usi11 žemės iikį, kitu r - dar 
: i11iz1 nesurinkta, bet ga lima tvirtill/i, kad j 11 bus p er 20 000 žm oni,( . 

Šiandien 11111s11 kraš to 11kinis gy venimas prad eda tvar/..J1tis nauja is tvirtais 
p agrinda is. Žemės 11kį ill/ensyv inan t, pi rmiausia turės b11ti ti11ka '.11ai išspręstas 
darbinink1( p askirstymo klausimas. Prie š io p irmos s varbos klm1s 11110 sp rendim o 
turėtą prisidėti ir pats kaima s. 

Todėl visi valsčilt vir.foičiai i}Jareigoja mi skubiai surin kti .šias ž inias: 
l . kiek žemės darbinink11 valsčiuje triiksta, 
2. kuriems 11kio darbams daugiausia tn"iksta darbi 11ink 1t, 
3. koks y ra valsčiuje žemės 11kio darb ininkit p erteklius, j ei W~s y ra. . 
Žinias rinkti p er kaimit se11i11m1s. Darbui pagreitin ti į darbą lrv1ec w 1111 ra;ono 

agronomai, 1110/,.J•tojai ir mokiniai. 
k · l •· •· · · b- t · · čia mos Darb o Surinktos ir sug111p 11otos pas ·1n t va SCII ( zrnws tun u I s um _ . 

Tvarky mo Dep artamelll11i, Kaunas, Gedimino g-vė N1: 40. Dėl p ers iunt imo butlllO 
s11siwrti su apsknB it viršininkais. 

Pradėjus pa šllli veikti, ž inias silts ti paš tu arba pr ane.šti telef on u: tam ybos 
meili N1: 20644, p o tarnybos laiko - N,: 20645. 

Darb o tvarkym o dep ar/Clmentas 

---
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Nepasisekė rasti dokumentLĮ, kai p buv o šis įsakymas įvykdytas. 
Vyriausybė stengės i ka ime sprc.;sti ir veter inarijo s klausimus. Įsteigė Vete

rinarijos valdybą, atlik o esamLĮ veterinarijo s gydytojLĮ ir jLĮ pasiskirstymo po 
Lietuvą analiz~. įpareigojo j uos in formuoti apie įvai riLĮ gyvul iLĮ l igų židiniu s ir 
kt. l 

Atk uria nt Lie tuvos kaimą, didelės viltys dėtos į Žemės ūkio rūmus. Apie 
juo s „Į Laisv e;" 1942 m. N r. l 53 rašy ta: _ 

/š vist( 11kininktt orga nizacij l( bolševikai labiausiai nekentė Žemės Ukio R11m11, 
dėl to j uos ir nutarė sunaik inti, nors tai ir nebuvo politinė organizac ija. Kadang i 
žemės Ūkio R11111ai varė didelį kultiiros darbą ir ne vien tik :emės iikio srityje , 
wi ir suprantam a, kad tokią organizaciją greit sugriauti buvo negalima. Vardą 
pa naiki no, bet Žemės Ūkio R111111l likvidacijos ir ligi karo dar nebuvo užbaigę. 
7ik 11kinę spaudą bol.ševikai užtempė ant savo kurpalio. Vietoj 11111narin10 
Ūkininko Patarėjo" pradėjo leis ti „ Valstiečiit Laikraštį", kurio turinys iikininko 

; ielai bu vo toks p rieš ingas, kad jo neskaitė. Ne vienas iš apnu111do laikraštį ir 
ant kaladės kap ojo. Turint gal voje 11kininkijos sveiką sielą, ūkininkzt prisirišimą 

prie savo žemelės ir norą vėl atstaty ti apgriautą iikį, re~kėjo slaibiai crt~t~ty_ti 
ir tiems darb ams vadovauj anti organi=acija - Žemės Ukio R11m11s. Bir:eh o 
mėnesio pa baigoje pri e Žemės Ūkio R11m1t pir mininko ir valdybos 111oja11 pradėjo 
spiestis buvusiej i bendradar biai, ir 1ru111pu lai/m ši organi=acija vėl pradėjo veikti 
111ose pačiuose rėmuose, kaip ir pr ieš bolševikams 11:eisiant. Pirmiausia su 
1,kininkais buvo atstaty ti 1yši ai per (l(gaivintąjį " Ūkininko Patarėją", kurio 
pirmas is num eris pasirodė bir:elio mėnesio 28 d. Savo laikraščio išsiilgę 

iikininkai at va: iuodavo Kau nan jo atsiimti kas dviračiais, kas arkliais, o laimin
gesniej i sunkvež imi ais . 

Žemės ūkio rūmai atkurti 1941 m. liepos 8 d. ir j ie vėl ėmė tvarkyt is paga l 
nepriklausomybės metais patvi11intą statutą. Rūmai rūpinosi agronomLĮ rengimu, 
pirmiau sia Dotnuv os žemės ūkio akade mij os veiklos atnauj inimu ir plėtote. 
Atgaiv inta ir Veterin arijos akadem ija. 

Iš ūkiniq ake iniq bendrovitĮ pirmoj i. atrodo , atgijo „Pienocentro" bendrovė. 
Ru sam s okup av us Lietuvą, pieno ir jo produktLĮ ekspor tas į užsienį 

nutrauktas. A pie 400 „Pienoeent:ro„ muitĮ bei tarnautojLĮ sovietai nužudė, ištrėmė. 

Bet Pienoce ntro " sta tutas liko nepakeistas. Rajonuose liko daug patyrusitĮ 
pieni~iLĮ darbuotoją Tad palyg inti labai greitai pradėjo darbą sukilimui laimėjus. 
Jau 194 1 m . bir že lio 25 d . ,,Į Laisvę· išspau sdino skelbimą: 

Pakmmės 11kininka111s 

., Pienocentra s" n tpi nasi sutraukti į Kauną ne tiktai iš artim iaus'.os_ aJ?linkės. 
bet ir i.v tolimes 11izt i.i//nisl'inr,1 vietl( kuo daugiau pieno. Pze1111 p 11m o; et/e; 11on111a 
apnipinti ligo nin es, ma:11s vaikus ir kt. miesto gyventojus. 

1 Į Laisvę. 1941. Nr. 20. P. 8. 
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Kari110111enės vadovybei leid: iant, pie nas i Ka11ną gali b1i ti lai svai gab enamas 
arklia is , todėl kviečiame Paka11nės ir t. 1ik inink11s, s11sibiirus ta lkon. tuoja u praiiom 
didesniais kiekiais pieną ve::ti Ka11nan. 

Kol per Panem1111ės ir A leksoto tilt11s b11s ats taty tas j11dėjimas, ,. Pienocen
tras" iikininkams pal eng1·inti organi:11oja pi eno priėmimą pri e 'l.aliojo (ge lež in
kelio) tilco - pri eš Ka11no pieninę. Priėmimo p11nkte Ims indi ( (bido 111(.) a tsarga 
atve::ta111 pien11i suimti. 

Kiti( rciįomc iiki11i11k11s kviec'iame betarpiška i ve::ti pieną i „ Pienocentro ". 
Paramos·· ir kt. maisco prod11kll{ kra 11t11ves ir ligo nines. U:: pieną hus apm oka ma 
g1:vnais pini gais. 

„ Pienocentro " pradėti įvairiose l'iecose k11rsai buhalteriams ir B elvede ,y 
organi: 11ojami pienininka111s k11rsai - neatša11kia111i. Buhalt eria i ir kur s 1c lektoriai 
111oja11 111ri grį::ti i sm·o tarnybos vietas. 

O liepos mėnesio pabaigoje „Į Laisv"" Nr . 29 rašė : 

Pieno iikio padėtis gerėja 

Ka11nas. Vll. 25. ELTA. Paslrntini11oj11 bolševikinio viešp ata vim o Liet11voje met 11 
pi eno p ristatyma s i p ienines b11vo beveik n11triikęs. Ūkininkai tik tiek pri staty da vo, 
kiek j iems p riel'arw b11vo įsal,.yta, atlieka m pyliavą „ socialis tinei valsty bei" . Atli e
kamas pienas ir pieno pr od11k1ai buvo pard 11oda111i keleriopai aukštesnėmis kainomi s 
vietos rinkoje. Da11g s1·iesto iš 1111is1{ krašto nelegaliu biidu bu vo g ab enama į 

„ broliškas respublikas", k11riose „ nieko netriiko ", tik sv iesto kilograma s tenai 
kaina\'O 40- 50 rublil(. 

Lietuvos i!fla is1·inimas i.f bolšev ik1{ j 11ngo ypač didelio džiaugsm o sukėlė 

1ikininkic tarpe . .. Pienoce111ro" pa ragi111os, pieninės pradėjo intensy via11 veikti. 
Pieno p ristatymas į p ienines 1r grietinės n11griebimo punktu s žy mi ai padidėjo. 

Kelius pieninės n11kentėjo ir dabar remontuojamos, kitose pieninėse darbas 
varumas pilnu temp11. Apyti /,.Tiais d11omenimis, s11rinktais veikiančiose pieninėse, 

šiemetinė p ienini1( gamyba 11eb11s mažesnė, kaip prae itai.1· metais. Šiokil( tokilc 
sunk11m1( iki š iol b1ita s11 s, ·iesto prisw ty m11 iš p ienini, ( į „ Pienoce ntro" sandėli11s 

Ka11ne, Vilni11j e ir Šia 11li11ose. Mat anksėia11 sviestas nereguliariai bu vo siunčiamas 
i ša ldy tuvus, wd pieninėse dideli,( sviesto atsargi ( nesusidaryda vo. Didesnėms 
atsargoms laikyti jo s neturi ir tinkami( biistl(. Prasidėjus karui , reg uliarus pi eno 
prisllltymas sušlubavo . .,Pienocentras" daug biitų galėjęs pieninėms padėti sa vomis 
transp orto jėgomis - autosunkvežimiais, wčiau bolševikai beve ik vis us „ Pi enocen
tro" .111110.·e::imiu.1· išsigabeno. Pienines teko paraginti ir iš tolim esni!( vietl{ sviestą 

gabem i į sandėlius savo priemonėmis. Dabar „Pienocentras ", vokiečh( karinės 

1'(1Clovybė.1· parama ir nereguliariai, i sandėlius sviestą gabe na ge leži nke liai s ir 
autos1111/,., •e::imiai s. Į kai kuriuos ruo:.usj au pad uodami ir vagonai-ledainės, tačiau 

sviestu p ristaty mas i sandėlius dar nėra sklandu s. 
Nuo .fio mėnesio l d. bolfr vikai miis1c kooperatinėse pieninėse pr ojekta vo 

i1·esti bolšev ik1( sąskaitybos „ reformą · ·. Be to, pieninės buvo iJ;areigo tos „pla 
ningai " tvarkyti pr ivalomo pie no pr istaty mo atskaitomybę. Vien tik .fiam pa starajam 
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rei~alui s uga lvoj o_ tokią aibę _įvairi1( blank i1, kuri ems pagaminti suvartojo daugia u 
kaip 30 tom( popi ~rw_us ··· Šioms reformoms igyve ndinti buvo numaty ta pirminių 
buhaltem( ir sąska,1,11111k1( skaičh( keleriopai padid inti. Iš kitos pusės, čekistai išvežė 
į Rus ijos gilumą didelį skaičių pi enin i,( darbuotoji( . 

Dėl to dar bai kai kur, tiek ga myboje, tiek ir sąskaityboje, trup uti sušlubavo. 
„ Pi~110centras:". na__ujos _ atėjūno sąskaitybos proj ektuotojus panai kino, o savo 
ruo~tu p avede JO z1111o;e esantiems sąskaitybos ir ga mybos insp ektoriarns p ie
ninese p ade/l at staty ti senąją tvarką. Taip pat stengiamasi sutvarky ti ir p ienini ,( 
personalą: ka_d ~arba s įeiti( į normalias vėžes. Kad kooperatinės pieninės ~alėttl 
sėkm111gm ve ikti, .. P 1eno centras " i.i/rūpino jo ms šiuo trumpu meili daugiau kaip 
2 mil . rublh( kreditų. Biitiniau siems reikalams kreditu pieninės apsirūpindamos 
per „ Pienoc entr o" sky rius ir apskričių pie nines. Dabar ga uti vėl nauj i kreditai, 
kurie artimiausiu laiku bus p ervesti toms pieninėms, kurios anksčiau j i{ nega vo. 

Per pastaruosiu s m etus „ Pienocentras" buvo žymi ai išplėtęs ne tik s viesto, 
bet ir kiaušinių eksportą. Dabartini s karas kiaušinių supirkimą kuriam laiku i 
buvo sustabdęs . .,Pi enocent rui " pa raginus, kiaušini,( supirkimas vėl atgaivi11a-
111as. ,, Pienocentra s" veda su at itinkamomis įstaigomis derybas dėl kia u.fo 1i1( 
kaim( sureguliavimo. To pasekmėje, tikimasi, kiaušini!( pri staty mas į supi rkimo 
vietas padidės. 

Bol šev ikai bu vo įsigeidę pi eno p erdirbi mo bendroves pertvarkyti naujais 
pagrindais, įrodinėdami, kad bendrovi1{ vadovybes beveik be išimties sudarę 

„buožės " - stambii s ūkininkai, kad ju os reikią pa šalinti. Tą darbą jie visu uolumu 
ir vykdė. Vienur valdy bt( nariai išgabenam i į Rus ijos gilumą, kitur nušalint i ir 
jt{ vieto11 „išrinkti " bolševikam s patik imi asmenys. Tačiau daugumoj e bendrovių 
šios „reformos" pra vesti nespėta. Tuo biidu daugumą pie nini!( valdo legal iai 
praeitais meta is rinkto s valdy bos. Ten, kur bendrovi1( vadovybė pasikeitė, ,,Pie
nocentras " įsakė atstatyti legalią padėti - kviesti į darbą valdybos narius, 
dirbusius bendrovėse ligi bolševik t{ įsibrovimo. Tačiau ten, kur ir bolše viA.1{ laikais 
į naujai s uda, y tas valdy bas pat eko dori žmonės, ir tinkamai tvarko bendrov il( 
reikalus, valdybos ir toliau veikia. 

„ Pienocentras " kviečia vis11s Lietuvos 1ikin inkus ir darbuo tojus m ris t( krašto 
pi eno iikį g erinti, tobulinti ir did inti gamybą. 

Laikinosios vyriausybės dėka palyginti greitai vėl pradėjo darbą „Maisto" 
akcinė bendrovė, kuri turėjo keturis fabrikus - Kaune, Tauragėj e, Šiauliuose 
ir N. Vilnioje. 194 1 m. liepos mėnesio pabaigoje apie „Maistą" ,,Į Laisvę" rašė: 

Kaip dirba „Maistas " 

Kaunas . Vlf.29. ELTA . Visi akc . .. Maisto" bendrovės fab rikai nuo karo beve ik 
nenukentėjo. Fabriku s 11110 sunaikin imo apsaugojo pa rtizanai iš darbini 11k1( ir 
tama111oj1( t(llpO, 1yž ti11gai gynę fabr ikus nuo bolševik1( įsibrovėli 11, nesiga ilėdami 

ir savo gyvybės. 
Jau pačiomis pirm omis poka rio dienom is „Maisto " fabr ikai vėl pradėjo 

tvarl,.ytis, šalinti bol šev ikt( paliktą netvarką ir grįžti i 11ormah{ gyvenimą. Kartu su 
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bolševikais iš!lyko irjų „Raudonieji kamp eliai ", .. kadrt{ s"-y riai" ir kiti savo amžiic 
atgyvenę bolševikiniai prasimanymai. Iš „Maisto" fabrikt{ komp etenc ijos buvo 
išskirta gyvuliz( supirkimas. Tafimk cija buvo pav esta anu o laiku ve ikusiai„ Gyvu/i t{ 
pamošos" bazei. Dabar vėl atstatyta sena tvarka . .. Maistas " kaip ir seniau gyv ulius 
perka tiesiog iš likininkų. 

Kiek leidžia „Maisto" turimieji ištekliai, fabrikai dirba visai 11ormaliai. 
Darbininkai ir tarnautojai savo pareigas atlieka daug geriau, darbas žy miai 
našesnis, negu anuo vadinamuoju stachanoviečiz{ sąjūdžio metu, nepaisant to, kad 
dabar tenka prisitai!...y ti prie naujt{ reikalavimt{, kuriuos iškelia gyveni mas. 

Pašali11us minėtas klititis, .. Maisto" fab rikai galės savo gamybą dar žymiau 
išplėsti . .,Maistas" kviečia visus Lietuvos ūki11in!..11s auginti kuo daugiau gyvulių 
pardavimui. Iš bolševikinės vergijos išlaisvintas ūkininkas su tikru nuoširdumu 
ir entuziazmu ėmėsi atstatyti savo iUq ir jis vėl bus tas neišsemiamas „Mai sto" 
žaliavos tiekėjas. 

Gan sėkmingai atkurtas ir „Lietūkis", kuris sovietmečiu pertvarkytas į 
,,Lietkoopsąjungą". Liepos 12 d. apie „Lietūkio" atkūrimą „Į Laisvę" paskelbė: 

Atstatomas „ Lietūkis" 

Lietuvos respublikinė vartotojų sąjunga „Lietkoopsqjunga" panaikinta. Jos 
vietoje atstatoma Žemės Ūkio Kooperatyvų Sąjunga „ Lietūkis ", kuriai leidžiama 
tęsti savo veiklą pagal jos kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos 1930 m. 
lapkričio 2 5 d. perregistruotus istatus . 

„Lietkoopsąjungos " organizacinis biuras panaikintas. Birželio 26 d. naujai 
paskirta laikinoji „Lietūkio " vadovybė paleista ir Jos vietoje paskirta nauja 
vadovybė - Dr. Manelis, agr. Pijus Pečkaitis, Vincas Meilus , Antanas Steikū11as, 

Jonas Stulpinas, agr. Baublys ir Grinsevičius. 

Visos apskričių vartotojų kooperacijos sąju11gos (apkoopsqjungos) įpareigo

jamos tuojau likviduotis ir savo aktyvus balanso kainomis perduoti vietoje 
susidariusiems „Lietūkio " skyriams arba, .,Lietūkiui" nurodžius , vietos vartotojų 

kooperatyvams, kurie turi perimtų aktyvų sumoje apmokėti apkoopsqjungzc skolas 
proporci11gai kreditorių pareikštoms pretenzijoms. 

Apkoopsqjungų likvidaciją pav edama atlikti jų dabartinėms vadovybėms, kur 
jų nebūtų - atlikti iPareigojamas „Lietūkis ", kuris, susitaręs su stambes11iais 
apkoopsąjungos kreditoriais, paskirs atitinkamus likvidatorius arba paves likvi
daciją atlikti vietos vartotojų kooperatyvams . 

O liepos 23 d. ,,Į Laisvę" apie „Lietūkį" rašo: 

Atkurtas „Lietūkis " sparčiai dirba 

Kaunas . Vll.22 ELTA. ,,Lietūkis " atgijo pirmomis pokario dienomis. Laiki11oji 
„Lietiikio " vadovybė ėmėsi prekybos atstatymo darbo. Pirmoje eilėje, kiek sąlygos 
leido, pristatinėtos prekės Kauno kooperatyvams, o vėliau, įgijus kad ir nedideles 
transporto pri emones, prekės buvo vežiojamos ir į tolimesnes vietas. 
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Šiuo melu jau veikia ats tatyti šie „ Lietūkio " skyriai: Šiauli r1, Panevėžio, 
Mažeikh1, Telšiz1, Roki škio, Vilniaus. Bolševikų valdy mo metu sudarytos apskričių 
vartotoj t( koop eracijos sąjungos ir jų turtas p erduotas „ Lietūkio" skyriams arba 
rajonin iams koop eratyvam s. 

Centro grūdzc sky rius, kur is Jau buvo beveik sulikviduotas , vėl pradėjo savo 
darbą. Jis vadovauja buv. ,.Z agotzerno" grūdų sandėlių ir kito turto perėmimo 
darbams . ., Lietūkio" sky riai ir kooperaty vai, kiek leidžia sąlygos, gyv entojus 
aprūpina miltai s ir du ona. 

Ligi nauj ojo derliaus grūdi1, atrodo, užteks. Tačiau visi „Lietūkio " skyriai 
ir kooperatyva i turėtų rimtai pasirūpinti, kad esančios sandėliuose grūdų 

atsargos nesugestų. Grūdzc tuo tarpu neperkama , nes dar nepaaiškėjo kainos. Kai 
kainų klausimas išsispręs, ūkininkai per radiją ir spaudą bus apie tai painfor
muoti . 

„Lietūkio " sėklų skyrius, buv. valsty binis sėklų fondas, vėl prisijungė prie 
„ Lietiikio" ir dirba tuose pačiuose būstuose. Skyrius rūpinasi, kad veislinės sėklos 
pasėliai, auginami pagal „ Lietūkio " ir sėklų fo ndo sudarytas su augintoj ais 
su/artis , būtų tinkama i prižiūrimi ir kad sėklų derlius būtt( laiku ir tinkamai 
11uimtas. Kadangi šiemet pasėlių kontrolės pilnai įvykdyti dėl susisiekimo sunktam{ 
11ebus galima, tai augintojams pranešta , kad, pasėliams pribr endus, juos pjaut!{, 
nelaukdami pasėlių kontrolės komi sijos atvykimo . 

Žemės iikio mašinų prekyba Kaune buvo labai gyva. Atvažiavę ūkininkai jas 
smarkiai pirko ir dabar jų tuo ta1pu j au neturima . Vėtyklill, fuktelil{, kuliam11)ų 
mašim{, maniežl{, svarstyklių netrukus tikimasi vėl gauti. Atsarginių dalių maš inoms 
dar yra. Įvairii( geleži es dirbinill, kaip dalgi11, galąstuvz1, kirvi!{, vinių ir kiti( 
sezoninių ūkiškų reikmenų kasdien sunkvežimiais siunčiami nemaži kiekiai į 

provinciją. Apskritai, turimos įvairios prekės, kiek tik leidžia sąlygos, parduo
damos vartotojams . 

Neseniai i provinciją yra išsi1{sta l 5 „Lietūkio" instruktori11, kurie vietoje 
su apskrityse esančiais instruktoriais koop eratyvams padeda tvarkyti visus 
reikalus. Provincijoje kooperatyvams vadovauti kviečiamos senos , buvusios ligi 
bolševiktc įsiveržimo valdybos , o kur jų nėra, valdybos sudaromos susitaru s s u 
vietos aktyvistais. 

Iš nuolat gaunamų prov incijos pranešimi{ matyti, jog kai kur p rovincijos 
kooperatyvai labai skaudžiai nukentėjo. Tačiau tikimasi, kad, visuomenės rem iami, 
kooperatyvai atsigaus ir bus stiprūs miisų ekonominio gyvenimo ra111sčiai. " 

Atgaivinta ir linų pramonės įmoni1( .,Lino" susiv ienijimo veikla. Jo įmonės 
veikė Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje, Biržuose, Šiauliuose, Telšiuose, Ras einiuose, 
Marijampolėje. 

Atnaujinta ir kilt( bendrovių veikla. Tai - ., Sody bos" , ., Valgio", ., Auto " ir 
kt. Liepos mėnesio pabaigoje veikė visos 42 Kaun o vartotoj1c bendrovės „ Para111a" 
maisto parduotuvės bei 18 iš 39 jos valdytų pram oninit{ prekių parduotu vil{,· po 
sukilimo pradėjo darbą ir cukraus, tabako , malūnl{, kepyklll, žu vies, alaus ir kiti 
trestai. 
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. '" . kta Prekybos pramonės ir amati( rūmic veikla ir „Amat inill-
Sov1etmec1u 11ut1 au • . .. . . . 
• 

1 1 .d. L,·epos 14 d. Laik1110J1 vynausyb e 11!formavo, kad Rūmai ko" z1ir11a o ez ,mas. 
atnaujino savo darbą.' 

B • tkuriamoms įmonėms ir įstaigoms, ypač prekybos ir finansų, labai 

trūk eJe, _a 1. tų, nes okupantų vokiečių reikalavimu reikėjo atleisti žydų tautybės o specia 1s · . . . 
0 

. 

darbuotojus, kurie, pavyzdžiui, preJ..')'bOJC sudare ~augiau 30 ~ visų d~rbuotojų. 
Tad vienas pirmųjų atkurtąjlĮ Prekybos, pramones ir amatų rum~ ve iklos barų 
buvo organ izuoti įvairius kursus prekybos darbuotoJams. Apie tuos kur sus 

194 1 m. ,,Į Laisvę" Nr. 25 rašė: 

Šį šešradiellį (liepos 15 d.) baigė darbą pirmoji naujai parengti( pre/..ybi11i11k,{ 
laida. Kurst{ laikas - tik dvi savaitės, todėl jt( la11ky tojams tenka gerokai 
pasispa usti. Miškzc g. 1, kur vyksta kursai, sukinėjasi daug malonaus lietuviško 
jaunimo. Kaip pareiškė kursų vedėjas, /..,,rsais susidomėjimas buvo nepaprastas . 
/š tolimiausių Lietuvos kamp1l}au11ieji, įsidėję dviem savaitėm maisto , pluošė pėsti 
i Kauną. Nors iš pradžir{ buvo 11usistatyt a i kursus priimti tik 40- 50 asmenų, 
bet prašymų buvo paduota apie 600. Teko padidi11ti priimamiųų skaičių. Nep a
tekusieji net ašarodavo. Atranka buvo daroma, atsižvelgian t i moks lo cenzą ir 
/..irus asmenin ius sun/..'1Jmus, reika/i11gus brisimiems prekybin inkams. Esant lyg ioms 
kvalifikacijoms, pirme11ybė buvo daroma partiza11ams. Dabar kursuose veikia trys 
grupės, kuriose y ra apie l 90 moh11ių. Taip jl( yr a abitur ient11, bu vusi11 policini11kų 
ir kt. Pagal kursų planą, kursantams rei/..ia išklausyti 70 vala ndic iš penkių 
objektų: pardavimo technikos, pre/..ybos organizacijos, prekybi nio skaičiavimo, 

atskaitomybės, prekizc paži11imo. Pamokų kasdien biina 6 val. Visą likusi laiką 

kursanrai dirba namuose. Kursuos e dirbama rimtai. Daroma silpnes nii(izc atra11ka. 
Viena grupė jau pa leista namo. Vadovybė 11usistačiusi neduoti kursų baigimo 
pažymėjimzc silpnai s11geba11tiems skaičiuoti ar nepasižymi nti ems mandagumu , 
kaip netinkami ems pre/..ybini11ko profesijai. Kursuose dirba penki mokytojai, 
diplomuoti prekybininkai ar ekonomistai, prekybos mokyklos moky tojai. 

Pirmiesiems 149 prekybos specialistams kursų baigimo pažymėjimai įteikti 
liepos 28 d. 

Apmokytas ir nemažas būrys kooperatyvų sąjungai „Linas " - linų pirklių 
ir linų rūšiuotojų. 

Apskritai Laikinoj i vyriausybė ne tik priiminėjo įstatymus, nutarimus , bet 
ir kontro liavo, kiek leido okupanta i, kad jie būtų įgyvendinami . Ir ne tik 
administracinėje, bet ūkio srityje. 

Tačiau Vyriausybės pastangas atku rti kra što ūkį ir jo žmonitĮ gerovę 
niekinėmis pavertė okupantai, kurie nekreipdami dėmesio priimdavo galutinius 
sprendimus. 

1 Į Laisvę. 1941 m. Nr. 19. P. 8. 
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Vokiečiai įvedė savo civilinę_ valdžią ir grąžino sovietų t · · d • · ·š · , . . . . . . . eismę_ pa et1, i nauJo 
buvo suva lsty bm tos kai kunos Įmones namai ir perduot i· spe · 1- · k ' č ' . . ' · CJa Jai VO l e ių 
sukur tom s monopolmems bendrovėms. 

Vadinamas is vokiečių Landbew irtschaf tungsgesellschaft b H · · 
. b ' · - k · v • • m. . . pereme 

daugel_t valsty i~_ių u i~ ypac_ hkusms be šeimininkų priklau siusius žyda ms, 
ištrcm~icms ~ ~us_iJą, sa"'.1vald1'.?cms'. r:ltginėms ?endruomcnėms, kooperatyvams; 
daug ukią_uzeme „nus ipeln<,_ vok 1eciai, nepa isydami jų savininkų ar įpėdinių 
teisių. ':'okie_č1ų ~ukurt os ben~o:'ės perėmė į savo rankas linų supirkimą, tekstilės, 
pop ien ~us ~r ~itas P:a mon es sakas. Paskyrė savo prižiūrėtojus, kurie turėjo 
kontro lmot1 visą veiklą tokių bendrovių, kaip „Maistas ". ,,Pieno centra s", 
,,Lietūkis", ,,Sodyba" ir kitų. 

Vokiečiai įsikūrė ir savo Nekilnojamojo turto bendrovę, kuri perėmė beveik 
visus rusų naci on alizu ot us namus , sklypus miestuose, juos valdė, pardavinėjo, 
taip pa t į savo rankas perėmė ir visą krašto eksportą bei importą. Leido veikt i 
tik toms kooperatinėms bendrovėms, kurią didesnė narių dalis buvo vokiečiai. 

Su Li etuvos turtu oku pantai elgėsi kaip su savu. Daug įmonių, tokių kaip 
„Guma" Kaun e, geležies prekybos įmonės buvo paprasčiausiai atiduotos SD 
agentams. 

N uo 1942 m. pradėjo Lietuvą apgyvendinti vokiečiais, pirmiausia kaimuose, 
valstiečių ūkiuose. Lietuvia i valstiečiai buvo apdėti milžiniško mis prievolėmis. 

Parduotuvės buvo pustuštės, o kur būdavo prekių - jo s tik vokiečiams. 
Visaip varžy tas ir kultūrinis gyven imas, įvesta griežčiausia žiniasklaidos 

cenzūra. Nevaržo mai galėjo būti propaguojamas tik nacionalsocializ mas, kaip 
sovietmečiu - komuni zmas . 
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6. PRALAIMĖJĘ NUGALĖTOJAI 

Prasidėjus karui daugelis džiaugėsi, manydami , kad su bėgančiais sov ietais 
baigsis ir smurtas. Bet grei tai pasirodė, knd rn diej i oJ...-upantai ž iaurumu 
nenus ileidžia raudoniesiems . Naciona lsoeia lizmas kaip ir komuni zmas bu vo 
savotiška religija, kultas su iš anksto išrinktaisiais ir pasmerktaisiais. Komuni zmui 
žmogaus vertingumo rodiklis - jo socialinė klasė, ištikimybė valdančiai partija i; 
nacionalsoc ializmui - rasė, o geriausia - tai jų, vokiečių - ge nna m1, ir blog iausia, 
naikintina - semitų, pirmiau ia žydų. Bet ne tik semitai, o ir lietuv iai ir latviai, 
daugelis kitų naciams buvo „menkaverčiai", ir vardan ramybės dėl m až iausio 
įtarimo sušaudydavo kiekvieną, kas tik pasimaišydavo jų ke lyje. Taip pinn osiomis 
karo dienomis jie sunaikino keletą lietuvių kaimų, iššaudė jų gyv ent oju s tik 
pastebėję ką nors įtartino. 

Daug nužudė padėjusiųjų ir jiems patiems. Pavyzdž iui , vokiečių smog ia
miesiems daliniams įžygiuojant į Alytu_, jiems pri istatė lietuvių sukilėlių partizanų 

btirys , vadovaujamas lm. 8. Meškelio . Nors visi kovo toj ai an t rankovių turėjo 
LAF nurodytus rai"čius, vokiečiai sutiko partizan us kaip pri ešus, ir, nuvarę prie 
Nemuno, 42 sušaudė. Išsigelbėjo tik vienas vyras, kuri s sta iga šoko į Nemuną, 
pasinėrė ir perplaukė į kitą upės pusę. 1 

Dar tą dieną Alytuje vokiečiai sušaudė kunigą V. Paulavičių bei vikarą kun . 
Mazutkevičių, mat bažnyčios šventoriuje buvo pasislėpę du raudonanniečiai . 

Kitą dieną sušaudė apie 300 alytiškių, esą kaž kuri s jų šaudęs į vokiečius. 
Birželio 25 d. Kretingoje vok.iečiai išžudė apie 400 gyventojų - žydų, lietuvių 

ir kitų Lie tuvos piliečių. Bet jau kitomis vokiečių okupac ijos savaitėmis sparčiai 
ėmė daugėti tik vienų Lietuvos piliečių tautybės - žydų naikinimo atvejų; naciai 
įgyvendino savo politiką. 

Daugiaus ia žmonių pirmosiomis karo dienomis sušaud yta Kauno VII forte. 
Žudynėms vadovavo SS brigadenfiureri s F. Stahlec keris. Ne ma žiau su šaudyt a 
ir Kauno IX forte . 

Knygoje ,,Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944" (2 dalių) išleistoje sovietų 
1973 m ., yra pateik ta duomenų, kur, kada ir kiek vokiečiai išžudė Li etu vos 
žmonių. Nurodoma , kad nuo 1941 m. birže lio 23 d. iki liepos mėnesio pab aigos 
nužudyta : A lytuje - 42, Alytaus miš ke nuo (nuo l 941 07 iki 1943 04)- 3500 

' Gražiūnas A . Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940- 1944 . v. J 996. P. 92. 
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(nėra statis tikos, kiek nužu dyta per biržel io-liepos mėnesius. - aut.); prie 
Druskininkų liepo s 16 d . - 23 žmonės, BiržtĮ rajono Vaškų kaime per liepos 
mėnesį nužudė 23 žmones , Kauno rajone prie Babtų nuo liepos 17 iki rugpjūčio 
3 1 d. - 91 ž mogtt, Kauno V ll forte nuo liepos 4 ik i 19 d. nužudyti 3027 vyrai 
ir moterys , buvusiame „Lietūkio" garažo kieme 1941 m. birže lio 27 d. nužudyta 
50 žmon it!, Mickevičiaus slėnyje per liepos mėnesį sušaudyta 60-80 žmonių, 
Kauno rajo no Va ndžiogalos gyvenvietėje nuo liepos 9 iki rugsėjo 2 d . - 305 
žmonės, Kėdainių rajo no Babėmt pušyne liepos 23 d. sušaudė 125 gyventoj us, 
Kre tingos raj one pri e Darbėnų birže lio 29 d. nužudė 144 vy rus, prie Ga rgždtt 
birže lio 24 d . sušaudė 20 l vyrą, prie End riejavo, Ablingos kaime birže lio 23 d. 
sušaudė 45 vy rus, m oteris ir vaikus , prie Kretingos Kvecių miškelyje birže lio
liepos mėnesiais nužudė 700 vyrus ir moteris , birželio 29 d. Pa langoje, ne toli 
Birutės ka lno sušaudė 11 vyrų ir moterų, prie Platelių birže lio mėnesio 
pabaigoj e - api e 30 vyrų, Salantuose per liepos mėnesį nužudė 405 žmo nes, 
netoli Salantų Šateikių girioj e per liepos- rugpjūčio mėnesius nužudė apie 100 
moterų ir vai.kų, Skuode per birželio-liepo s mėnesį nužudyta apie 200 žmonių, 

netoli Skuodo per tą patį laiką Kulų žvyrduobėse sušaudė apie 500 gyventojų, 
Marijampolės rajo no Gudelių kaime liepos 23 d. sušaudė apie l 00 , prie 
Kalvarij os liepos 9 d. - apie 90 žmonių, prie Marijampolės buvusiose šaudyklose 
per birželio-rugpjūčio mėnesius nužudė apie 5090 vyrų, moterų ir vaikų, liepos 
3 d. už Marijampolės Tarpučių kaime sušaudė apie 100 žmonių, o Mareinka lnio 
s lėnyje - api e 400 ; nu o liepos 3 iki 13 d. Prie Vilkav iškio plento Rudžių 
giraitėje - apie 1700 (iš jų 1500 sovietą kariuomenės belaisvių), Mažeikių rajono 
Ylakią kaime birželio-rugpjūčio mėnesiais nužudyti 475 gyve ntoja i, Panevėžio 

rajon e pri e Kr ekenav os liepos-rugpjūčio mėnesiais sušaudė apie 200 vyrų, 
motenĮ ir vai.kų, birže lio 28 d. Panevėžio rajono Slaviniškio girioje - 78 žmones, 
Staniūnų mi ške liepo s 2 1 d . - l 03 žmones, o Žal iojoje girioje liepos-rugsėjo 
mėnesiais - apie 4500 vy n 1, moterų ir vaiką; prie Subačiaus Ilčiūnų miške per 
liepos mėnesį sušaudė 80 žmonių, prie Jurbarko liepos 3 d. - 322 gyven tojus, 
prie Kelmės liepo s 26 d. - 483 gyvento jus , o prie Kražių liepos mėnesį nužudė 
apie 300 žmonių; Raseinią rajono Kalnujq apylinkėse liepos-rugsėjo mėnesiais 
nužudyti 1677 gyve ntoj ai, Tytuvėnų miške nuo birže lio 25 iki rugpjūčio 12 d. -
140 vyrų, motenĮ ir va iktt, Viduklėje per liepos mėnesį- 200 vyrų, Rokiškio 
rajono VyžūntĮ miške liepos mėnesį sušaudė 67, o Steponių miške - 386 žmones, 
ŠakitĮ raj ono BubelitĮ apylinkėse nuo birže lio 22 iki liepos 11 d. sušaudė 192 
žmo nes, o Batiškią m iške nuo b irže lio ik i spa lio mėnesio nužudė apie 300 0 
ž~onią; ŠiaulitĮ rajon e prie KuršėntĮ liepos 20-2 1 d. sušaudė 180 vyrt1, prie 
Linku vos liepos 3 d . - 32 žmones, prie Lygumų per liepos mėnesį sušaudė 
190 žmonit t, pri e Papilės birže lio pabaigoje sušaudė 125 sovietų kariuomenės 
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belaisvius, liepos 22 d. Šiaudinės miške - 55 gyventojus, liepos 12 d. Radviliškio 
miške sušaudė apie 300 gyventojų, Kužių mišk e nuo liepos iki spa lio mėnesio 
sušaudė apie 5000 žmonių, Pročiūnų miškelyje - 732 žmones, Tryškiuose liepos 
mėnesį nužudė 40-70 vyrų, o Užventyje nuo liepos iki metų pabaigos sušaudė 
91 vyrą, moterį ir vaiką, Joni škio apylinkėse per liepos mėnesį nužudė apie 
145 gyventojus , Kaltanėnuose - 70, prie Pabradės - 70 žmonitt, Telšių rajono 
Gudiškitt kaime liepos 23 d. nužudė 120 vyn.1., Plungės raj ono Kaušėnų kaime 
liepos 15- 16 d. sušaudė apie 1800 gyventojus, Ežerėlio apylinkėse - 40 žmonių, 
Milošaičių kaime liepos l 5 d. sušaudė 60, o Jovaišiškės kaime liepos 23 d. -
22 žmones, liepos 30 d. prie Tclšiq Rainiq miškelyje nužudė 840 vyrų, moterų, 
vaikų; Ukmergės rajone prie Kavarsko liepos mėnesį sušaudė 40 žmonių, prie 
Antakalnio II k. liepos 10 d. - 83 žmone s, bir želio 28-29 d . netoli Molėtų 
Ruošos vienkiemyje sušaudė 60 gyventojų, birželio- liepos mėnes iais netoli 
Kybartų - 200 žmonių, o birželio-rugsėjo mėnesiais netoli Vilkaviškio - 3056 
žmones; Virbalyje liepos-rugpjūčio mėnesiais sušaudyta apie 7000 sovietų 
kariuomenės belaisvių ir apie 3000 gyventojų, prie Vištyčio liepos 14 d. sušaudė 
apie 70 vyrq ir moterų, prie Vilniaus, Aukštuosiuose Paneriuose nuo liepos pradėti 
šaudyti vietiniai ir iš kitų kraštų atvežti žydai, lietuviai ir kitų tautybių žmonės. 
Ir čia iki 1944 m. liepos mėnesio nužudyta apie l 00000 vyrų, moterų ir vaikų. 

Ta baisi statistika rodo, kad vokiečiq kariuomenė paskui save palikd avo 
kalnus lavonų niekuo nekaltų žmonių ir su užgrobiamo krašto gyventojais elgėsi 

kaip viduramžių mongolų-totorių ordos. Iš gana apytikrių apskaičiavimų, nurodytų 
knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944 m." (parengta pagal KGB 
dokum entus) , matyti , kad nuo karo pradžio s iki rugpjūčio mėnesio vokiečių 

okupuotoj e Lietuvoje nužudyta, įskaitant ir karo belaisvius, apie 55 tūkstančiai 
žmonių! Tarp sušaudytųjų apie 8000 sovietų kariuomenės belaisvių. Tokiu būdu 
i šeitų, kad gryna i Lietuvo s gyventojų nuo 1941 m. birželio 22 iki rugpjūčio 
l d. nužudyta apie 43 tūkstančiai. Daugiausiai tarp jų - žydų tautybės žmonės 

(apie 95 %); hitlerininkai nuo pirmųjų Lietuvo s okupacijos dienų įgyvendino 

žydų išnaikinimo programą. Minėtoje sovietmečio knygoje „Masinės žudynės 

Lietuvoje 194 1- 1944 m." įrodoma, kad Hitleris, Himleri s ir kiti nacių vadovai, 
dar prieš prasidedan t karui, buvo smulkiai suplanavę, kuri e piliečiai turi būti 
sunaikinti ir kaip turi būti pasielgta su ištisomis tų kraštų tautomi s; organizavo 
tiems demoniškierns planams įgyvendinti specialius kariuomenės dalinius, suda
rytus iš saugumo tarnybo s (SD) ir gestapo tarnautojų, esesininkų (SS), kuriems 
privalėjo visokeriopą paramą teikti vermachto daliniai. 

Tarp tokių dalinių buvo minėtoj i vokiečių operatyvinė grupė A. Žudymai s 
Vilniuj e ir j o krašt e turėjo užsiimti grupės 9 būrys, kuri s vėliau perm estas į 
Pskovą. Operatyvinės grupės sekė paskui vermachto daliniu s, kad „išvalytų" 
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kraštą nuo žydų, bolševiką ir kitų vokieč iams netinkamtĮ žmoniq. Operatyvinei 
A grupei vadovavo SS brigadenfiureris ir policijos generolas majoras Valteris 
Stahleckcris, kurio ir j am pavaldžių žmogžudžiq „žygdarbiai" at~ispincli jo raponc 
į Berlyną. R apo rte pate ikiami duomenys apie žmonitĮ žuclynes Lietuvoje nuo 
birželio 22 iki spa lio 15 d. Jame skaitome: 

... Kaip buvo įsakyla, 1941 m. birželio 23 d., antrąją žygio į Ry tus dieną, 
parengusi savo /ransporto priemone s, operatyvinė gn1pė A išvy ko į kariuomenės 

telkimo rajoną. A rm,ji c grupė „ Šiaurė", sus idedanti iš l 6-tos ir 18-tos armi)t( 
ir 4-tos tanką grupės, išžyg iavo diena anksčiau. Da bar buvo svarbu skubiai 

11žmegzli asmeninį kontaklą s u armi) 11 ir užnugario srilies vadais. 

Kad b11tų įvykdyli uždaviniai , susijusieji s11 saugum o poli cijos veikla, turė
jo me stengtis įžengti į didelius mies/us kar/l/ su kariuomene. Šiuo požir"iriu j a11 
/urėjome tam !ikro patyrimo, kai mano vadovaujamas nedidelis pri ešakinis b11rys 
kariu su avangardiniais kariuomenės daliniais 1941 m. birželi o 25 d. įžygiavo 
į Kauną. Uži mant kilus dides nius miesllis , b11tent liepoją, Jelgavą, Rygą, Tartu, 
Taliną, o taip pal stambesnius Leningrado priemiesčius, prie priešaki ni11 kariuo 
menės dalinitc kiekvieną kartą buv o skiriamas saugumo poli cijos b111ys, kuris, 
visų pirma, turėjo sui mli kom1111ist1{ partijos darbuotojus ir konfiskuoti kom1mis
ti11ę medžiagą. Be to, reikėjo apsaugoli kariuomenę nuo bet koki1c netikėtw111c 

miestuose, nes pali kariuomenė dažniausiai negalėjo to pada,yti dėl sa vo 
negausumo . Tam tikslui sa ugu mo policija visuose trij11ose Pabaltijo kraštuose , 
užėm11s miestą, tuoj iš patikimi( vietinirc gyv entoj i{ sudarydavo savano ri1c b11rius. 
Mums vadova ujant, tie b iiriai sėkmingai vykdė minėtą uždavinį. 

Užėmus miestą, jau pirmosiomis valandomis buvo stengiamasi suk ursty ti žy d11 
pogromus, nors ir gana sunkiai sekėsi sukelti vietines antisemi tines jėgas. 

Saug11mo policija, vado va11damasi įsa"-ymais, buvo pasi 1yž 11si išspręsti žydi( 
klausimą viso mis gali momis priemonėmis ir kuo greičiausiai. Bet pra vartu buvo, 
kad ji, be nt iš pradži11, veik /11 užkulisyje, nes nepaprastai žiaurios priemonės 
neišvengiamai b11t11 s11kėlusios nerimą ir vokiečil( sluoksniu ose. Todėl viešai 
viskas 111rėjo atrod y li taip , tw ytum vietiniai gyve ntojai viską biitt( darę savo 
iniciatyv a, natiiraliai reaguodami į ligšiolinį komu11ist1( terorą ir žyd1c priespaudą, 
kurią kenlėjo iš tisus dešimtmečius. 

Tenka apgailestallli, kad Ministerija okupuo/0111s Ryt1c sritims iš pat pradži11 
neišleido aiškil( direk1yv11, ir dėl to iki šiol , nepaisant viszc 1111,st( paswng11, 
situacija Paba lt ijo kra ,~wose tebėra neaiški. Biidingas nepastovumo pa vyzdys 
galėti( bi"iti Estija . Susitarus su Vyriausiąja reicho saugumo valdyba, operatyvinė 
grupė vežėsi es/ą di: Maję, kaip bzisimą politinį est11 patarėją. Siekiam išvengti 
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pragaištingo chaoso, buvusio Lietuvoje ir Latvijoje , ir norint , kad d,: Majė biillt 
paskirtas, kartu 11':tikri11ant, kad jis nebus bet kuriu o metu atl eistas, reikėjo vesti 
de,ybas paeili 111 su divi;ija, užėmusia Taliną, armijos korpu su, kuri o žinioj e buvo 
Talino rajonas, Talino karo komenda11tiira, su 18-qja armija, armij11 grupe 
„ Šiaurė", užnugario srities prie armij11 grupės „Šiaurė" vadu, ge neraliniu 
komisarn arba jo pavaduotoju ir Ministerijos okupuot oms Ry ll( sritims atstovu. 

Užėmus Lietuvą ir Latviją, buvo paske lbta, kad 2 ir 3 operatyviniai baria i 
nebėra pava!diis užnugario srities vadui, ir jie buvo palikti Liet uvoje bei 
Latvijoje. 2 ir 3 operatyv inilc biirir1 vadai 11110 liepos mėnesio pradžios visą laiką 
yra vienas Kaune, o kitas Rygoje. 

A. Pabaltijo rajona s 

l . Organizacinės priemonės 
l . Pagalbinės policijos ir po!icini11 bataliomc suda,ymas 

Išsiplėtus veiksm11 rajo nui ir labai pagausėjus uždavinirt sa ugumo policijai, 
iš pat prad':irt buvo stengiamasi, kad patikimi vieti11i11 gyventoji{ elementai padėtų 
kovoti su ke11kėjais, t. y., vis11 pirma, su žydais ir komunistais. Be vadovavimo 
stichinėms apsivalymo akcijoms, kurį plačiau apibūdinsiu kita proga, reikėjo 

pasiriipinti , kad patikimo s jėgos biit11 įki11kytos į valymo darbą ir paverstos 
nuolatiniais saugumo policijos talki11i11k11 organais. Reikėjo taipgi skaitytis su 
nevienodomis sąlygomis atskirose veiksmų rajo110 srityse. 

2. Kalėjim11 reorganizavimas 

Kalėjimai Pabaltijo šalyse buvo arba visiškai tušti, arba juose buvo laikomi 
žydai ir kom1111istai, kuriuos suėmė savisaugos biiriai . 

... Pritrūkus vietos kalėjimuose, buvo steigiamos laikinos koncentracijos 
stovy klos. Vykdomi parnošiamieji darbai didesnėms ko11centracijos stovykloms 
įrengti. 

11. Veiksm11 rajono valymas ir apsaugojimas 
l . Apsivalymo akcijų kurstymas 

... Vienas saugumo policijos uždavini11 buvo ska tinti apsivalymo tendencijas 
ir nukreipti jas teisinga vaga, kad valymo operacijos pasibaigti( kuo greičiau. 
Ne mažiau svarbu buvo sukur ti neginčijamą faktą, kuriuo vėliau būtų galima 
įrodyti, kad iHaisvinti gyv entojai patys savaime griebėsi griežčiausitt priemonitt 
prieš bolševikini us ir žydiškuosius pri ešus. Tai reikėjo padaryti taip , kad neiškilllt 
aikštėn vokiečitt įstaigi( nurody mai. 
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Lietuvoje tai pa vyko pirmiausia Kaun e, panaudojus partizanu s. Netikėtai pa
ai.~kėjo, kad suorganizu oti dide snio mas to žydit pogromą išsy k gana neleng va. Čia 
vis11 pirma pasitelkėme aukščiau minėti( partizamc vadą Klimaitį, kurį tuo reikalu 
instruktavo veikęs Kaune miis it nedid elis priešakini s biirys. Klimaičiui pavy ko taip 
parengti ir pradėti pogromą, kad aikštėn neiškilo nei ,misit duoli nurodymai, nei 

1111is1c iniciatyva . Pirmojo p ogromo metu, 11aktį iš liepos 25-os ios į 26-qją, lietuviit 
partizanai likv idavo daugiau kaip l 500 žyd11, padegė arba kitaip sunaikino keletą 
si11agog11 ir sud egi no žydų kvartalą, kuriam e buvo apie 60 1zam11. Sekančiomis 
naktimis tuo pa a u būdu buvo padw y ti nekenksm ingais 2300 žydų. Kau110 pa vyzdžiu 
pa11a.i:ios akcijos, tik maž esnio masto, vyko ir kituose Lietu vos rajonuose, jo s palietė 
ir likus ius tose vie tose ko muni stus . 

Apsival y mo akcijo s praėjo be komplikacijų, kadangi vermachto i11stancijos, 
pai11form11otos apie tai iš anksto , vis i.fkai pritarė tiems veiksmams . Tačiau iš pat 
pradži it buvo ai .i:ku, kad gali my bitt da,y ti pogrom us bus tik pirmosiomis okupa
cijos dienomis . N uginklavu s partizanu s, apsivaly mo akcijo s pasibaigė savaime . 

Kaip Kau11e, taip ir Rygoje, filmuojant ir fotografuojan t, buvo pagal galimybę 
užfiksuota, kad pirmuo si us stichinius žydit ir komunisll( žudymus vykdė lietuviai 
ir latviai . 

2. Kova prieš komunizmą 

Svarbiausias saugumo poli cijos darbo baras visame veiksmų rajo11e buvo 
kova prieš komunistus ir žydus . 

... l.i:gyvenę daugiau kaip vienerius metu s bolševikų priespaudoje, Pabaltijo 
šalirt gy ventojai suprato, kad dar išsilaikę komunizmo likučiai, Raudonajai 
Armijai pasitraukus, lllri biiti sunaikinti . Šis prin cipinis nusistat ymas žy miai 
palengvino saugumo poli cijos darbą, valant šią teritoriją, nes valy me dalyvavo 
aktyvūs nacionalistiniai sluok sniai: partiza11ai Lietuvoje ir sav isa ugos dalys 
Latvijoje bei Es tijoje . 

a) Komunistinės medžiago s paėmimas apsaugą 

b) Komunistt( paieškos ir suem 1ma1 
Be komunistinės medžiagos, buvo s istemingai ieškoma pasilikusiit Komunistų 

partijos darbuot oj11, Raud onosios Armijos kareiv il( ir .i:iaip asme1111, kaltinami( 
aktyvia veikla komunizmo naudai . Kai kuri ose vietose savisaugos dalys savo 
iniciatyva buvo padariusios 11eke11ksmi11gais arš iausius komuni stus . 

Didesniuose mietuos e buvo vykdom os stambaus masto akcijos, pa 11audoja111 
visas turimas opera tyvinilt bt7rilt ir savisaugos dalii( pajėgas, kurioms padėjo 

vokiečiit tvarkos poli cij a . Šilt akcijic metu suimta labai daug asmemc ir padaryta 
krati(. 
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3. Kova pri eš žydus 

Iš par pradžil1 reikėjo tikėtis, kad žyd11 kla usimas Ostla11de negali br . 
išspręstas vien rik pogromais . Antra vertlls, pagal pagr ind iniu s įsal..J1111us sau 11111(

1 

pol icijos vykdom11 valymo operacij11 tikslas buvo su naikinti kuo daugia u ~ ,d10 

Todėl operatyvi11iai biiriai, kuriems buvo priski rtos rinktinės dalJ'S - pa,·i ·) l( . 1za111t 
būriai Lietuvoje ir pagalbi11ės poli cijos Latvij oje - plačiai vykdė egze kucij as tiek 
miestuose, tiek kaimuose . Biirių veiksma i vyko labai sklandžiai. Priskiriani tiems 
biiriams lietuvil( ir /atvi1( pagal bines dalis, vis it pirma , buvo pare nka mi žmonės 
kuriL( še imos nariai ar giminės buvo nužudy ti arba iš tremli rusų. ' 

Itin žiauriii plataus masto prie111onii1 teko grieb tis Lietuvoje . Kai kuriose vietose 
vis it pirm a Ka1111e, žydai buvo apsigink/avę, aktyviai dalyv avo parti zanilliam ~ 
kare ir padeginėjo. Be kita ko, žydai Lietuvoje labai veikliai bendradarbia vo su 
sovietais. 

Iš viso Lie/llvoje žydit likviduota 71 l 05. Per pogro mus Ka une buvo s unaikinta 
3800 žyd11, mažesniuose miestuose - apie 1200. 

Įvykdžius pirmąsias didelio masto egzeku cijas Lietuvoje ir Lalvijoje, paaiškė
jo, kad ben t šiuo metu visiškai sunaikinti žydu s nėra gali my bi11, 11es dides11ė dalis 
amatit Lietuvoje ir La1vijoje y ra sutelkta žydit rankose , o kai kur iais amatais (ypač 

stikli11, skardinink11, kros11ininki1, batsiuvi1t) verčiasi beveik vieni žyda i, daugeli s 
amati11i11k1( žydų šiuo metu būtinai reikali11gi, remontuoja nt gyvybiškai s varbius 
įrengimus sugr iallluose mies/llose ir atliekant karinės reikšmės darbus . Nors 
įmonėse žydit darbo jėgą stengiamasi pak eis ti lietuvių ir latvių darbo jėga, 

pakeisli visus dirbančius žydus, ypač dideliuose mi estuose, nėra galimybės. 

Tačiau, glau džia i be11dradarbiauja111 su arbei tsamto skyriai s, nebeg alinti eji dirbti 
žydai regis trnojami ir veikiai naikinami nedidelėmis grupėmis. 

Ta proga reikia pažymėti, kad civilinės administracijos įstaigos kartais 
energingai priešinosi didesnio masto egzek ucijoms . Į tai joms visada buvo 
atsakoma, kad svarbiausia y ra įvykdyti pagrind inius įsakymus. 

Pradėjus veikti, kartu su egzekucijų ruoš imu ir vykdy mu didesniuose mies
tuose nedelsiant buvo imtasi pri emonirt įsteigti ge tus. Ypač reikėjo skubėti Kaun e, 
kur iš 152 400 gyv entojrt 30 000 buvo žydai. Todėl po pirmųįit pogr omit 
sukviestam žyd it komitetui buvo paaiški nta, kad vokiečių įstaigos iki š iol net u
rėjusios progos įsikišli į lietuvių ir žydit tarpusavio ginčus. Padėčiai normalizu oti 
visit p irma reikią įsteigti žydų getą. Žydų komitetui užprotestavus , buvo par eikšta, 
kad ki1aip negalima užkirsti kelio tolesniems p ogromams. Tada žy dai tuojau suti ko 
padary ti visa. kas reikalinga, kad kuo greičiau j i{ 1autiečiai* persikellų į 
Vi/ijampolę, kurioje buvo numatyla įsleigti žydit getą. Rajonas y ra trikampyje 1arp 
Nemuno ir in1ako, susisiek ia su Kaunu lik vie11u tiltu ir todėl lengvai gali biiti 
i=ofiuotas. 

* Origina le - Rassegenosse. 

o 
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............ ... 

5· Kiti saugumo poli cijos veiklos barai 

Ryš ium s u susida riu sia psic/1ialrinėse ligo11inėse padėtimi, saugum o policijai 
ke/elą kar/l( teko vykdyti savo užda vi11ius ... 

Daug elyje vieflt prižiiirėtojai ir medicinos darbuotojai išbėgiojo. Kadangi , 
išmikę iš įvairiit ligo ninir1, ligoniai pasidarė pavoji11gi visuome11ės saugumui , 
buvo likviduoti. 

Ag luon oje (Latvija ) 
Marijampolėje 
Mog 111ove (netoli Lugos) 

Iš viso: 

544 psichiniai ligoniai 
109 
95 

748 psichi11iai ligoniai 

Keliais atvejais vermach to viršininkai kreipėsi į mus, prašyd ami pa11asw1 
išva ly ti kitas gydymo įstaigas, numaty tas pri taikyli b111ams. Tačiau j iems buvo 
pasi rily ta patiems griebt is p riemo11i11, kurias laiko reika/i11gomis, nes ši uo atveju 
saugumo pol icijos inte resai nereikalavo jos įsikišimo. 

Priedas 8 

Ataskaita apie likvidu otuosius 

Lietuva 
Kau110 mi estas ir apyg arda 
Siauliit apygarda 
Vilniaus apygarda 

80 311 

Lietuva 
Latvija 
Esiija 
Baltarus ija 

Žydai 

3/ 914 
4/ 382 

7 015 

860 

80 311 
30 025 

474 
7 620 

118 430 

Pri e š iit skaičiit reikia pridėti: 

Komunistai 

80 
763 

17 

81 /71 

830 
l 843 

684 

3 389 

Lietuvoje ir Latv ijoje pogromrt 111et11 sunaik inta žyd it 5 500 

Iš viso 

3/ 994 
42 145 

7 032 

81 171 
31 868 

l 158 
7 620 

12/ 817 
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Tilžės saugumo policijos ir saugum o tarnybos baro pasienio rnože likvid uota 

komu11ist1( ir žyd11 5 502 

D, : Stahl ecker 
SS brigadenfi ureris ir p o licijos ge nerolas majoras ' 

Dokwnente vokiečių generolas skw1džiasi, kad nelengvai sekęsi suorgan izuoti 
didesnio masto žydų pogromus ir sukelti antisemitines jėgas, nurodo, kad pavykę 
talkon pasitelkti partizanų vadą Klimaitį, kuri tuo reikalu instruktavo veikęs Kaune 
(minėtos grupės A) ,,mūsų nedidelis prie šakinis būrys". Tačiau archyvuose 
nepasisekė rasti dokumentų, kurie patvirtinti.t, kad minima s Klimaitis iš tikro 
buvęs partizanų sukilėlių vadas, o šiaip tik kažkokios ginkluotos grupelės vadeiva. 

Abejonių kelia ir raporto teiginys , kad „pinn ojo po gromo metu , naktį iš 
liepos 25-oios į 26-ąją, lietuvių parti zanai likvid avo daugiau kaip 1500 žydų, 
padegė arba kitaip sunaikino keletą sinagogų ir sudegino žydų kvartalą, kuriam e 
buvo apie 60 namų. Kitomis naJ...'1imis tuo pačiu buvo padaryt i nekenksmingais 
2300 žydų ... " 

Tačiau kad tom is naktimis būtų buvę žud oma kito se vietose , nei arch y
v iniuose , nei literatūriniuose šaltiniuo se nepasisekė aptikti taip pat ir to , kad 
žudė „lietuviai partizanai"; neteko išgirsti ką nors pana šaus tvirtinant ir tų dienų 
liudininkus, ar kad būtų sudegintas 60 namų žydų gyvenamasis kvarta las. Tokių 
gaisrų niekas tada nematė. 

Abejonių kelia ir daug kur aprašomi tariamai lietuvių partizanų žudymai 
,,Lietūkio" garaže. Tų žudymų nuotraukų analizė rodo, kad pagrindinis žudikas -
blondinas su metaliniu laužtuvu rankose (užmušęs apie 45- 50 žydų) - yra SS 
oberšturfiureris Joachimas Hamanas, kad žudynes garaže suorganizavo minimas 
SS gen. Stahleckeris. Nuo lat minimas kaip v ienas tų žudynių organizatorius 
ir vykdy toja s A. Klimaitis po karo ramiausiai sau gyveno iki pat savo mirties 
netoli Hamburgo ir niekas jam nekėlė jokios bylos2 • Daugelio liudininkų teigimu, 
tarp žudikų nebuvę nė vieno „baltaraiščio3 . 

Minimi žydų pogromai Kaune iš birže lio 25 į 26 d., jei ir vyko, tai jau 
vokiečių kariuomenei okupavus Kauną. Iki tol buvo tik pavieniai žydų užpuolimai , 
daugiausia išlaisvintų kalinių. 

1 Trial of the Major War Criminals before the Intemationa l Military Tribunal. 
Nurenberg. Doc. L. - 180. Dokumento vertimas išspausdintas ir knygoje „Masinės 
žudynės Lietuvoje 194 1- 1944 m." 2 dalis. V. 197 1. P. 17- 22. 

2 Danauskas J. Pompėjos žlugimas // Draugas. l 999 m. rugpjūčio 20 d. 
3 Žudynių byla toliau storėjo, bet aiškių atsakymų joje vis nėra // Lietuvos rytas. 

1999 m. birželio 17 d. Nr. 141. P. 15. 

• 

ALGIMANTAS LIEKIS 255 

Naikino Lietuvo s piliečius Tilžės operatyv inis būrys maždaug 25 km pločio 
vokiečitĮ pa s ien io ruo že - Kreti ngo s, Tauragės, Raseinių, Šakių ir Vilka viškio 
apskritys e. 

1958 m. Ulrno mies te Vokietijoje buvo teisiami žudikai iš Tilžės operatyvinės 
grupės. Teista dešimt budclią: buvęs Tilžės policijos skyriaus viršininkas Joachimas 
Biomė {B1lhme) , SD Tilžės ruožo viršininka s Veme ris Her smanas (Hersmann ), 
Klaipėdos mie sto viešos ios policij os direktorius Bernarda s Fišeri s-Švede ris (Fis
cher-Schwede r), buvęs Kretingo s rajono lietuvių saugumo policijo s viršininkas 
Pranas Ja kys (Luk ys - aut .), buvęs Klaipėdos miesto viešosios policij os 
direkto riau s pavaduotoja s Vem eris Kraicmana s (Kreuz mann ), buvę hitlerinės 
policijo s valdininka i: Francas Berentas (Behren dt), Gerhardas Karstenas (Cars 
ten), Vilmas Horm sas (Horms), vy r. leitenantas Vemeris Šmitas-Ham eris 
(Schmidt-Harmmer), SD Klaipėdos skyriau s viršininkas Sakutas (Sakut h). 

Teisme apklaus ta 170 liudininkų, parašytas 260 puslapių kaltinamasis aktas . 
Visi kaltinami ej i nub aust i nuo 3 iki 15 metų kalėjimo. Teisme svarbiausiais 
kaltinirtkais dėl žmonių žudynių Lietuvoje paskelbti Hitleris, Himleris, Heidric has 
ir kiti nacių vadai . 

Štai ke letas kaltinamųjų parodymų: 

J.Biomė: ... ar buvo prie š suša11dant žmonėms kas nors paai škinama ? 
Taip, tai buvo daroma . Paai škinda vom taip : Fiurerio vardu Jūs s11ša11domas 

už nusikaltimą verma chtui [ .. .}. Aš buvau įsitikinęs, kad nedera kiekvieną tų 

nenaudėlių tardy ti [ .. .). Ž,ydai nebuvo paleidžiami, jeig u ir būdavo nekalti . Juk 
tai biill( neturėję jokios prasmės. Jie vis tiek biitų buvę vėl sui mti , nes buvo 
griežtas nurodymas visus žydus s1111aikinti ... 1 

Hersmanas: ... Vyria11sioji reicho sa 11gumo valdyba painfo rmavo Ji raštu, kad 
Stahlecker įsakymo tikslas - .. ga lutinis žydi( klausimo išsprendimas okup uotose 
srityse", masiškai išžudant visus žyd11s ... 1 

Ulmo teisme įrodyta, kad teisiamieji budeliai, prieš sušaudydami , mušdavę 

savo aukas lazdomis, spardydavę, kol po to pribaigdavę šūviais į pakaušį. 
Pa smerktieji turėdavę paty s sau išsikas ti kapus . Kretingoje budeliai uždarę 

vietos gyventojus žydu s į sinagogą ir ją padegę. Gyv i žmonės sudegė baisiose 
kančiose. Palangoje vaiku s skandinę kiidroje, o tuo metu motinas plakę rirnbais 3 

• 

Knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje" yra išspausdinta „Tilžės operatyvinio 
būrio „darbų" kronika : 

... Po to, kai nuo birželio 26 iki 28 d. mirties komanda „ išvalė" Kretingą. 

j i dirbo kitą dieną Palang oje . 

1 Siiddentsche Zeitung. Miinchen. 1958 m. gegužės 9 d. 
2 Ten pat , gegužės 13 d. 
3 Neus Deutschland. Berlin. 1958 m. birželio 25 d. 
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Birž elio dvideš i111t dev intoji buvo vėl se k111adie11is. Tik viena savai/ė pmėjo 11110 
., iš laisv im oj,l ·· a/ėjimo, bet ja u Fi.frris-Švederis. Š111itas- Ham eris, Biomė ir j 1l bendri -
11111kai paa ukojo ant „ treciojo reicho" krn vinojo alto riau s 4 78 ba isi au s iai 11uka,, _ 
k111t11s ž111011es. Sek madie niui praėjus. a11k1l skaičius padidėjo dar 111. 

Čia s taiga Sak11tas pr is imena : .. Ju k tr iiks ta dar vaiki { gy dy tojo" . S 11 Her
s 111a1111 j ie 111edžioja gydytoją. Suranda jį vi e11a111e verma chto m edi c ino s /Jllllkt e. 
J is kaip tik tvars to su=eist11os i11s vokiečius. Kilusį aš tn1 ginčą su ese si11i11kais 
sanitarij os karinin kas pr akiša . ./0111. tiesa. b1iti11ai reiknli11gns gy dy tojas s uže is
ties iems gy dy ti . Bet Hersma1111i ir Sak 11t11i j is re ikali11ges 11is . Ji e 1111s /11mia Ji dar 
su bal tu cha latu p rie.š mirti es ko111a11dos ša 11111v1l vam zdž ius . Ir j is, kuri s tvarstė 

s11:eistus vokiečius. s11.ša11do111as „ už 1111sikalti111ą ve rma chtu i " . Jo pavardė 

įrašyta į „ Palan gos valy 1110 sąrašą.. ,. l l J-111 eilės 1111111eri 11 ", pa žy 111im~ 
.. pa11kšči11k11 ". 

Vėliau Hers111a11as gyrėsi: .. Gy dy tojas :yd as b1it1{ beve ik pasprukęs. M es ir jį 
1111ga labijom ". 

Dar daug buvo nugalaby ta, kol 1111::.11dy t1(i1l skaičius pasiekė 5269 . 
li epo s 2 d. Til::.ės op eraty vinis bii1J1s Tauragėje 1111ž11dė l 3 3 ž 111011es; li ep os 

3 d . .Jurbark e - 322 ž111011es; 11110 bir::.elio 22 d. iki liepos l l d. Kudirkos 
Na 11111ies tyje - l 92 žm ones ; 11110 liep os JI d. iki liepos 18 d. Virbalyj e, Kybart11o se -
111ažia11s iai 230 =111011it1; tiks liai 11ei.šaiški11a111ą die11ą liep os 111ė11esį Kalvarij oj e _ 
l 50 :m o11i1{; rugpjiičio pabaigoje Vilka viškyje - mažiau s iai 300 žm o11il{; 
tiks liai nei.ša i.ški11a111ą datą l 941 111et1{ vasarą Švėkšnoje - tiksliai nei.foiški111ą 
ž 111011i1{ skaiči1{; tik sliai 11eišaiški11a111ą dieną kit os egzekucijos Palangoje metu -
60- 80 ko1111111is t1l; tikslia i 11ei.šaiški1110111is di enomis .ša11do111i pavi eniai žmone s; be 
to. 25 km pločio pa s ienio ni o=e Tilžės valstybės poli cija ir s augumo 1amy ba 
be i j 11 lietuvi š kiej i p agalbininka i žudė liks liai 11eiša iš ki11a1110111is dieno111is 1941 111ell{ 
vasarą ir rudenį Gargžd1i Kretingos, Palan gos, Batakil l, Jurbarko, Virbalio , 
Vevir:ė111{ ir k itl{ dar 11ei.šaiš ki11lll vietov ill moteris žy des ir žy d i( vaikus . 

„ Vie11oje tiks liai neišaiškinto j e vietovėje vieną tiksliai neišaiškinlą dieną tiksliai 
11eišai .ški11tas ž 111011ill skaičius ... " 

Aišk iau i.šreikšti valy mo 11ežmog išku1110 negalima . Kažku1 ; taigi 25 km pločio 
j uos toje. bu vus ioje Ti/žės operatyvi nio biiri o žini oj e, guli jų lavonai kažkurioje 
vietoj e ie111ėlapio, kabančio už U/1110 prisiekusitųų teismo teisėją stalo. Kažkur 
pragaro žemėlapyje ... 

Pvz ., K retingos mot erys žydės ir žydų vaikai . Jiems buvo leista truputį ilgiau 
gy ve11ti negu ji{ vy rams ir tėvams. Op eratyv inis būrys uždarė juos Jankau sko 
d vare. 

Tacia11 SS obe ršarfiur eris Berenta s, kalbėdamas su Kr etingos apskritie s 
virš ininku , įsiutęs 1111sisk111ulė: .. Kodėl š ie nenaudingi ėdikai dar nelikv iduoti ? " 

L11J..ys, tam įgaliotas sau gumo poli cijos virš ininkas, verb uoja lietuviu s sa
vanoriu s, du oda veltui alau s ir degtinės il; u11ifor1111101iems vokiečiams prižilirint , 
.. 11enaud i11g 1{ ėdik1l" bum as uždaromos amži11ai. 

Mačiusio li11di11i11ko par odymai : ,. Mo1erys buvo išreng tos nu og ai ir žvėri.fkai 
s umu š tos . Siau bo apimtom s 111oter ims plėšė iš ra11k1l vaiku s ir 11ud11rt11s mėtė i 
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bendrą kapą kaip s karmali ( p u11delius . Kai vaika i, 111otin o111s mat ant. bu vo 
prig_in ~vt! kiidroj _e. Bud e /ia'. gėrėjosi klaikim s. širdį veriančiais. pasiba,sėjusi1l 
11111111111 sau k.i·mc/1.1". Dau ge lis moten( bu vo daužomos metalini a,s s11ypais. Bet, 
11:pi/a 11t bendrą kapą. kai kurio s dar judėjo ... , 

_s u k~ckv iena okup ac ijos dien a vokiečiai vis žia uriau, nežmo niškiau elgėsi , 
ypac su zy d a1s. 

Žvi lgtelėkime ki ek į vokieči LĮ va ldžio s įsakymus. Štai kele tas jų: 

ĮSAKYlv!AS N,: l 

l . Gyv ent ojam s žy da ms draud ž iama naudot is fo ligatviais. Žy dai privalo eiti 
defo1iuoj 11 kra š lu va::.iuojamo keli o ir eili vienas p o ki to. 

2. Gyve ntoj ams :y riams dra ud:wma 11a11dot1s viso mis pasivaikščiojimo be i 
poils io vieto mis ir vieš ais iais park ais be i skve ra is. Taip pal jie ms draudžiam a 
naudotis vie.iiose vie tose išs ta tytais suolais. 

3. Gy ve ntojam s žyda ms drau d=iama na udotis viso mis vie.fosio mis susisi ekimo 
priemonėmis. kaip auto taksi, ve:ikai s, autob usais ir pan . Visi vie.i:ojo naudoji mo 
susis ieki m o pri emo 11il1 sa vininka i arba nuomotoj ai pri valo 1111rody ll{ pri emo11i1{ 
matomoje vie toj e i.škabi nti skelbimą su 11: rašu: .. Žydams dra11d::.iama .. _ 

4. Nes ila ika n tiej i šio nu tar imo 1111os1a111 bei j iems pr ieštarauj ant iej i bus 
grie::.tai baucl=iami. 

5. Šis nu tarim as ga lioja 11110 šios dienos . 

Mi esto Komisara s 
(pa s.) Cramer 

SA . - Ob e1fiihre1: 
Kauna s. l 94 l 111. liepos mėn. 28 d. 1 

ĮSAKYMAS N1: 2 

l . Tiems gyve 111oja111s, kurie k ilus kam i ar jo metu buvo pabėgę ir iki š ios 
dienos negrį=o, dra ud:ia ma grįžti į K1111110 apygardą. Visiems 1wm1l sa vininka ms 
ir valdytoja ms drau d:i ama p riimti pastogė11 grį:ta11či11s žy dus. 

2. Gyve nloj ai žy dai, be amž iaus ir ly ties skirtumo. turi neš ioti ka iri ame 
knitinės šo ne . o ta ip p at ir nugaroj e 8- 10 cm sker smens geltoną Dovydo :vaigždę. 

3. 194 1 111. liep os JO d. Kauno Burmis tro nutari mu N,: 15 nustaty tas :y dit 
perkrau sty m as i.i: m iesto vidaus i Vilijampolės priemiestį turi blit i ba ig 1as 
vėliausiai iki 194 l 111. rugpjiičio 15 d. S1111,/kes11i1( ::ini1( teikia i\llies to But1{ Sky rius . 

4. Gy ven toj a ms :y da ms ifiuo draudžia ma pardavinėti, keisti nr kokiu kitu 
b1idu real i=11oti visą j i( turimą judamą ir 11ejudo111ą turtą. Taip pal įsakmiai 
draudžiama 11aiki111i įrengimus ir .i"iaip vert ingus dai k111s . 

1 Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944 . Žodis. V. 1973. P. 27- 28. 
2 Am1sblatt dcr Gcn eral ko mm issm·s in Kaucn. ovem ber 194 1. Nu m. 2. 
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• VA DUOK IME LIETUV.l., 
Korolystė 12,U • Rusiš koji vergi ja 19-40 

CHICAGOS LIETUVIU TARYBA 
AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SKYRIUS 

1967 m. Vasar io mėnuo 
VJSAf LIETUVI1Į VISUO ME NE I C! KAGOJ E 

1253 meta i s Mindau ga s, vai nBmodamasi s Lie tuv os ka r a li umi 
\kllrė vienalytę Lietuv os valstybę , kuri !llll ko lai sva iki 1795 melų: 
ka i Rus ijo s carų buvo pavergt a , o 1918 m. vasari o mlm. 16 d. aktu 
Lietuv o s S?stlnėJe Viln iuje vl?l buvo a tkurta. T a lg1 §tem et suka nka 
714 metų nuo Lietu vos karalystės tsteigi mo ir 49 met a i nuo Ne
p r i klausomo s Lietuvos valstybės a tkorim o. 

Šias garb ingas suk aktis minėdami pr isi ek im e visi bendr a i : t ie, 
kur ie laisvėje be Tėvynės, Ir tie, kurie Tėvynėje be laisvės , grle!
tat kovoti su rusais okupantais už lafsvą , nepriklausomą L1etu•1ą. 

Rusas - komunistas, smurtu ir jėga okupavęs Lietuvą , pr feva:
ta ir ap gaul e \v~ė savo režimą, ku r lie tuv is netur i nė polltinės, 
nė socialinės, nė žodžio ar spau dos laisvės, t rnet pr iv at us asmens 
i r §elmos gyveni m as yra okupant o kontr oli uojamas ir sekamas. 
50.000 Lletuvo~ paLrlo L~ - laisvės kovotojų - partlzanųnužud~ bru 
talusis r usas. o apie pusę m iUono lietuvių !§trėmė žiau r ia i mirl:iil i 
l Sibiro koncentrac ij os st ovyklas, visą Lietuvą pavertęs ba is iu b 
lbjimu. 

Štai i!i Lietuvos Andrius Viltis laiške prab yl a \ mus: 
Nep arašy tus lal!ikus -
l!i pamiAkių Juodų, Iš linnų , 
Kra uja s iš kalėjimo torturų kambarių , 

I§ prekyviečių, kur masų kana i t tso {§kankinti , 
Krau ja s Iš: Arkt ikos, B Sibi ro ž iauriausių pakraM: ių: 
Ne poet1§kal, ne dr ama ti šk.i l , o gyvu kr:iu j u mes raš ome 
Mosų Uadnus, neparaAytus laiškus Jums, 
O , mosų mylim tau s t , la isv ieji br oli a i!" 

Sese , b rolau! Mosų pare iga padėti Tėvynei ~loja intbntinėje ko
voje. Gaustu da lyv avi mu pagerbkime vasar io 16 d. minėjimą, kur is 
\vyks 1967 m . vas a rio mėn. 19 d . 2-rą valandą po pietų Marijos 
AukAteenloslo s m oky klos salėje (6701 _South Ca llfornla Avenue). 
OrganJzacljoe lr pavienia i asmenys pra§omi gausesne auka , negu 
1kt !l:lol, paremti L ie tuvos lalsv ~s kovą. Nega~int da lyv au ti m lnbjl
me, aukas pra§ ome pasiųsti ChJcagos Lietuvių Ta ry bos iždininkui 
- ponui A. Va loni ul , 2201 \Vest Cerm:ik Ro3d, Chlcogo, Illino is 
60608. 

Bendru r yttingu darbu, rem dami lietuv išką mokslą, meną, H
terntorą. atkursime Nepriklausomą Lietuvą. 

h::mt~ ~ +~<l- . 
Vykdo a s Sekre1orlus -7 
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. 1. 1 O d Kauno B11rmislro Nutarimu N1: l 5 žydre gy ventoja ms ) /941 111. ,epas • v,i· · 
1

. . . • .. 
· .kš -- ·· alandos ifp/ečiamos I uampo es pn e1111esc1w s, 1 žyd r( 111/Staty tos \"GI CIOJlm0 V · 

gyv enama sritim imtinai . 
6_ 1941 m. liepos JO d. Kauno Miesto B11r111istro N11tari111as N, : 15 dalimi 

panaikinamas. b l 
lll.{ost,1t1( 11evykdJ1111as bus grie::.čiausiai auG žia111as. 7. Šio pran eš imo ,. 

8. Šio pranešimo nuostatai įsigalioja nuo .fios dienos . 

Sriti es Komisaras Kauno Mieste 
(pa s .) Cramer 

SA. - Oberfiihr e,: 
Ka1111as. 1941 111. liepos 31 d.' 

ĮSAKYMAS N1: 5 

J. Gyventojams ::.y dams iki JO val. 1:yto draudžiama lanJ..y ti viešas turgavi etes 
ir krau/ll ves ir ten pirkti . 

Žydai, kurie iki 10 val. IJ't0 bus pastebėti perkanl, bus griežčiausiai 
baudž iami. 

2. Šis įsakymas veikia 11110 šios dienos. 

Kaun o apyga rdai 

Kauno A1fies10 Srities Komi sa ras 
(pas.) Cramer 

SA. - Obe1fuhre1: 
Kaunas, 1941 m. rugpjiičio 6 d. 1 

ĮSAKYMAS Nr. 2 

l . Gyve111ojams žydams draudžiama naudotis šaligatviais. Žyda i pr ivalo ei li 
dešiniuoju kraštu važi uoj amojo kelio ir eiti vienas po kito. 

2. Gyventojams žydams draudžiama naudotis visom is pasivaikščiojimo bei 
poilsio vietomi s ir viešaisiais parkais bei sk verais. Taip pa t jiems draudžiama 
naudotis viešose vietose paswtytais suolais . 

3. Gyventojams žydams draudžiama važiuoti bei vairuoti ir laikyti s11sisie
kin111i ski rtas priemones ; taip pat naudotis viešosiom is susisieki mo priemonėmis, 
kaip auto taksi . viešais autobusais, garlaiviais ir pan. Visi viešojo naudojimo 
susisieki mo priemonil( savininkai privalo nurody/l( priemoniic matomoje vietoje 
iškab inti skelbimą: .. Žydams draudžiama". 

4. Gyventojai žydai, be amžiaus ir lyties sk irtumo, tur i nešioti kairiame 
I..T11ti11ės šone , o taip pat ir nugaroje 8- 10 cm skers mens geltoną Dovydo žvaigždę. 

' Amtsblatt der Generalkomrni ssa rs in Kauen . November 194 1. Num . 2. 
2 Ten pat. 
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5. Gyve ntojams žydam s draudžiama palikti gyvenamuosius butus 11110 20 val . 
vakaro iki 6 val. 1yto. 

6. Gy ventojam s žy da ms draudiiama naudotis kiti( tautyb iz{ asmelll{ samdo
muoju darbu ir su jai s kartu gyventi . 

7. Tos pačios reik.fo1ės Kauno Apsk,: Virš ininko išleisti nlllarim ai tuo pačiu 
tvirtinami . 

8. Čia skelbiami(it{ nuostatų nevy kdyma s bus griežčiausiai baudžiamas. 
9. Čia skelbiamieji nuo statai įsigalioja nuo šios dienos. 

Kauno apygardai 

Apygardos Komisaras Kauno Apygardai 
(pas .) Lentzen 

Sa . - Oberfahre1: 
Kaunas, 1941. VJJI. 4.1 

ĮSAKYMAS Nr. 3 

J. Tiems gyventojams žydams, kurie kilus ka111i ar jo metu buvo pabėgę ir 
iki šios dienos negrįžo, draudiiama grįžti į Kauno Apygardą. Visiems namr{ 
savininkams ir valdytojams draudžiama priimti pastogėn grįitančius žy dus. 

2. Gyventojams žydams šiuo draudžiama pardavinėti, keisti ar kokiu kitu 
bz7du realizuoti visą jz{ turimą judamąjį ir nejudamąjį turtą. Taip pat įsakmiai 
draudžiama naikin ti įrengimus ir šiaip vartojamus daiktus [. . .]. 

Apygardos Komisaras Kauno Apygardai 
(pas.) Lentzen 

Sa. - Oberfiihrer 
Kaunas , 1941 VJJI. 4.1 

Vilniečiai! 

Einant užimti ( .. Ryti{ KraŠ ll( " Reicho Ministerio ir Reichskomisaro „ Ostland " 
parėdymais a.f esu paskirtas Vilniaus Miesto Apygardos komisaru. Šiandieną aš 
perėmiau šio miesto civilinę valdžią. Mano tarnybinė buveine randasi Vilmu;e , 
Gedimino g-vė N1: 3. . .. _ 

Maloni apvaizda ir nepalaužiamoji vokiško ginklo jėga yra apsaugo)ltSI JUSL( 

miestą 11110 dideliz{ s1.1grio vim1( ir karo baisenybit{ . • . . . . 
Toli Ryt uos e kovoja vokiečiz( kareivis prieš tą tali/l( wd1ką - bolsev1zmą, kurzs 

buvo ir j us aplankęs ir kankinęs. . . . •. . . 
Bz7tina uid uotis dabar y ra duoti kiekvienam darbingu, vt!mecw1 darb~ . ll'.0111'. 

· · • / · · D ge su 1110 protingam vmrav1m 111 Jmn bus suteiktas pra gyvemmo sa t1111s. rau _ • . 
padedant. kyla iikio našumas ir didėja prekiz( pare1kalav11nas. 

· K N ember 1941. Nu m. 2. ' Am tsbla t der Ge neralkommissars rn auen . t ov 
2 Ten pat. 



262 LIETUVOS LAIKINOJI VYR1AUSYBĖ 

Prieš viesos ios tvarkos ir ramybės ardytojus aš gr iebsiuos aštri!( paba 11dos 
priemonil(. Stropieji ir tvarką mylį vilniečiai b11s mani mi globoja mi . Tad visos 
jėgos vokiško ginklo laimėjimui ir atsta tymo darbui . 

Hingst 
Vi/11ia11s miesto apygardos Ko misaras 

Vi/11i11s, l 94 1 m. 111gpjiičio 1 d. 1 

Privalomas nutarimas N1: l 

/) Vil11ia11s miesto abiejl{ lyčht žydai, kad atski rti, y ra įpareigojami ant kairės 
knWnės pusės ir nugaros nešioti geltoną Sio110 žvaigždę. 

2) Žydų tautybės gyve lltojams dra11džiama naudo tis šaligatviais. žydai 
privalo gatvėse eiti važiuoja mojo kelio dešin i11oju 1-.Taštu vienas po kito. 

3) Žyd i{ tautybės gyve ntojams draudžia ma naudo tis visomis pasivaikščiojimo 
bei poilsio vietomis ir viešaisiais parkais bei skve romis. Taip pat j iems draudžia
ma na11dotis viešose vietose išs tatytais s11olais. 

4) Žydi( tautybės gyventoja ms· draudžiama naudoti s visomis viešomis susi
siekimo priemonėmis, kaip aulo taksi , vežikais, autobusais, garlaiviais ir pan . 
Visi viešojo naudojimo susisieki mo priemonit{ savi nin kai arba nuomotojai privalo 
n11rodytų priemo niit matomoje vietoje iškabinti skelbimą su užrašu: ,,Žy dam s 
draudžiama··. 

5) Nesilaikamiej i šio nutarim o 11uostat1( bei jie ms prieš taraujantieji bus 
griež tai baudžiami. 

6) Šis nutarima s galioja nuo š ios dienos . 

Vilniaus mies to Apygardos Komi saras 
(pas.) Hin gs t. 2 

ĮSAKYMAS N,: 4 

Vilniaus Mies to srities Komisaro 
Privalomas žydų turto registravimas 

l . Visas žydit tautybės žmonėms priklausąs turtas turi būti užreg is truota s iki 
š. m. n,gsėjo 8 d. 

_ 2. ~e?i s~ntoti privalo visi, kurie pasi savino arba sa ugo žyd i( turtą, ir tie, 
kur'.e _ te1seta1 arba_ fak tiška i tokį turtą turi savo ž inioje arba gali turėti be Jo 
sav111111ki1, valdytojų arba saugotojų. 

_ 3. Taigi p rival~- turt~ r~gistnioti ne tik savininkai žyd ai, bet, pavyzdžiui , ir tie, 
kuri e tllrtą valdo ,_ Jl paeme saugo ti arba kitokiu būdu įsigij·o. 
_ _4. Turtą brleg1struoti reikia ant blanko, gaun amo policijos nuo vadose. Turtą 
Įregistravus, a11kai grąžinami toms pačioms nuovadoms . 

1 Ten pa t. 
2 Ten pat . 
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5. Kas .sąmoningai nusl epia žyd11 t11rtą,J110 speki tlillo'}·a ·b - • - . 
- -b 1• - 01 a JO neuzreg1str1101a 

bus griežčiau.s1<11 autztama s. ' 

6. Kad žydi( t11rtas laiku ir pilnai biitLt 11žregist ni otas poskyrizl poli cijos 
11110vad11 virši ninkai y ra man asmeni škai atsaki ng i. ' 

Vilnia11s Miesto Srities Komisaras 
(pas.) Hi11gs t 

Vilnius, 1941 111. rugsėjo l d 1 

ĮSAKYMAS N,: 5 

Vilniaus Miesto Srities Komi saro 
Žyd i( turt o atidav imo pareiga 

Sekantis žydų turta s privalo būti tučtuojau pristaty tas tam tikslui skirtas 
poli cijos nuovada s. 

a) Vidaus ir užsienio mokėjimo priemonės. 

b) Įvertinti lakštai ir įvairiis žyminiai liudijimai (pv. akcijos, skohl aprašymai , 
vekse liai, sk olos raš tai, bankzt ir taupomų/it kasų knygelės). 

c) Vertingi daly kai ir brangenybės (pav. auksas ir s idabras piniginiam ir 
nepiniginiam pavidal e, kiti kilniis metalai , papuošalai , brangakmeniai ir pan .). 

d) Prekiz( atsargos (oda, manufaktūra, galanterijos prekės ir t. t.). 
Neatidavę bus griež tai n11ba11s ti. 

Vilniaus Miesto Srities Komisaras 
(pas.) Hingst 

Vilnius, 1941 m. rugsėjo 3 d.2 

Skelb imas N,: 2 

l. Pagal skelbimą N,: l . iš 194 1. Vlll . 5 d. Vilniaus Srityje perėmiau civilinę 
valdžią ir pran eš u vist { Vilniaus Srities gyventojų ž iniai : 

l) Aš pa s istengs iu ža izdas , kurios buvo padarytos Vilniaus Sriti es gyve n
tojams per karą, kurį vokiečilt tauta buvo priversta vesti, tn1mpiausiu laikz, 
užgydyti. 

2) Aš kviečiu visus sriti es gy ve11toj11s visomis savo jėgomis prisidėti prie 
atstatym o darbo. 

3) Aš panaud osiu visas pri emones, kad visi srities gyventojai biitl{ apn"ipinti 
prod11ktyviu dar bu ir maist11. 

4) Kiekvienas ba ndy mas ramybę ir tvarką ardyti bus aštriausio mis pri emo
nėmis baudžiamas. 

5) Kad nustatyti pri ešo 111r1ą ir išaišk inti visą asociali11į ir kenksmingą 
elementą, nustatau : 

1 Ten pat. 
2 Ten pat . 
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Kas IIIOjall praneš apie gi11kh( arba am11111C1JOS, prod11k111, 111an11faktiiros ir 
panaŠII{ daikll ( be leidimo /ml,,J,111ą •. arba kas s11leiks :il1ii( apie paslėptu.i· 
bolšev ikz( karinink 11s. kareivi11s. kom1sa111s ir ki 111s ag ent11s, b11s atitinkamai 

atlyg intas. . 
Pranešėjo pavardė b11s laikoma paslapt y;e. 
Kas wkii( žinil( turės ir apie tai tučt11oja11 nepraneš , bus griež tai baudžiamas . 

Vi!llia11s Sriti es K omisaras 
(pas .) Wul.ff 

Bereitschaft sfi ilrre,: 
Vilni11s. 1941 111. 111gpji'ičio mėn. 9 d. 1 

Skelbimas N,: 3 

Vilnia11s Sritie s Gyve111ojams 
l . Žydi( 1a11tybės gyve ntojams dra11džiama vaikščioti šal iga tviai s. Žydai 

privalo eiti tik važiuojamojo kelio dešini11oju kraš111 vienas po kito . 
2. Žyd11 1a11tybės gyventojams draudžiamas pasivaikščiojimas visuose sod uo

se, parkuose ir skvernose , taip pat poilsis ant suoh( š iose vietose . 
3. Žydi( ta11tybės gyrnn10ja111s draudžiamas pravažiavimas ir naud oj imasis 

visomis viešojo s11sisiekimo priemonėmis, kaip tai: auto taksi, vežikais , autobu
sais, garlaiviai s ir pan . 

Viešojo susisiekimo priemonil( savininkai ir valdytojai privalo matomoj vietoj 
iškabillli skelbimą „ Žydams draudžiama". 

4. Visi abiejz( lyčii( ::yd1{ talllybės gyve n10jai įpareigojami nešioti ant f,,Tz'itinės 

pri e kairės p11sės Dovydo žvaigždę 8-10 centimetrų dyd žio, taip pat ir ant 
n11garos, ge ltonos spalv os. 

5. Žy dz1 tautybės gyventoja ms yra draudžiama išeiti iš jų bull( nuo 20 iki 
6 val. 

6. Žydams yra draudžiama ne žydzt tawybės asmenis samdyti arba leisti pas 
save pemakvoti . 

7. Visi aukščiau išleistiej i įsakymai Srities Komisaro šiuo tvirtinami . 
8. Už šio patvarkymo nepildymą nusikaltusi eji bus griežtai baudžiami. 
9. Šis įsakymas įgyja galios nuo šios dienos . 

1 Ten pat. 

Vilnia11s Srities Komi sar as 
(pas.) W11/ff 

Ber eitschafisfiihr e,: 
Vilnius, 1941 m. rugpjl'ičio mėn. 9 d. 1 
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Skelbimas N1: 4 

V,/nia11s Srities Gyve ntoj ams 

/ . Visiems žydi( tawybės gyve ntojams. karo metu pabėgusiems iš Vilniaus Srities 
ir iki §iol negrįžusiems, y ra _griežtai draudžiama į sritį grįžti. Visiems 1101111; 
savininkam s ir naml( valdy to;ams draudžiama grįžtančius žyd11s pr iimti. 

2. Žydams draud ž~ama j t( kilnojamą ir nekilnojamą turtą parduoti, mainy ti 
ar ki/11 kuriuo nors budu realiz uoti [ .. .). 

A tsišauki mas! 
lietu viai ! 

Vilniaus Srities Komisara s 
(pas.) Wulff 

Vilnius, /941 m. 111gpjl'ičio 9 d.1 

Mane paskyru s Šiaulii( apygard os Komisaru. tuoj perėmiau civilinę valdžią. 
Civiliams gyve ntojams ateityje visi parėdymai bei įsakymai bus duodami tik 

civi/i11io valdymo valdžios ar jos orgam(. 
Anksčiau iš leisti vokieči1{ karo vadovybės parėdymai, liečią civilinį gyvenimą. 

galioja iki jz ( atšaukimo. 
Lielllviai ! 
Man patikėtos srities atstatym o darbas turi bziti tučtuojau pradėtas. Visomis 

jėgomis padėkite išnaikinti k111vinojo bolševistinio viešpa tavimo pėdsafos. 

(pas.) Gewecke 
Apygardos Komisaras Šiauliuos e1 

Skelbimas N,: 2 

l. Žydams draudžiama vaikščioti šaligatviais. Ji e gali tik atiti11kamos dešinės 
judėjimo linkmės gatvės pakraščiais vienas paskui kitą eiti. 

2. Užsilait..ymas aikštėse. skve111ose, soduose ir pan. vie10se žyda ms drau
džiamas . Be to, žydams draudžiama valdy ti, laikyti bei naudotis susisiek imo prie
monėmis, k. a. auto taksi , vežikais , autobusai s, keleiviniais gar laivia is ir pan. 
susisiekimo priemonėmis. Viešojo susisiekimo pri emoniz( naudojimosi sa vininkai 
yra iJJareigoti matomoje vietoje pritvirtinti plakatą: .. Žydams uždrausta ''. 

3. Žydai be amžiaus ir ly ties skir l!lmo privalo prie kriitinės k~irės pu~ės ir 
11ugaros neš ioti gelto/los spalvos Dovydo žvaigždę 8- 10 cm skersp;uv10 dydz10. 

4. Žydams draud žiama apleisti savo gyve11amąsias vietas 11110 20 val. vakaro 
iki 1y10. 

1 Ten pat. 
2 Ten pat 
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5. Žydams draudžiama ne žydi( tautybės asmenis pas save apgyvendinti bei Jų 
darbais naudotis. 

6. Tuo reikalu aps/..TiČil{ viršininki( išleisti parėdymai šiuo tvirtinami. 
7. Neprisilaiką šių nuosta/1( bus griežčiausiai baudžiami. 
8. Skelbimo nutarimai veikia 11110 paskelbimo dienos . 

(pas.) Gewecke 
Apygardos Komisaras Šiauliuose' 

Skelbimas N1: 3 

l. Žydams, kurie karui kilus arba karo bėgyje yra apleidę savo gyvenamas 
vietas ir dar iki šio laiko nėra sugrįžę, sugrįžimas į Šiaulių apygardą draudžia
mas. Visiems 1101111( savininkams bei 1iam11 užveizdoms šiuo draudžiama grįžtan
tiems žydams išnuomoti bei teikti bet kia-ias patalpas . 

2. Šiuo draudžiama žydams savo kaip kilnojamąjį taip ir nekilnojamą turtą 
parduoti, įkeisti bei kitu badu perl eisti. Taipogi griežtai draudžiama naikinti 
įvairius įrengimus bei kitą vertybės turtą [ .. .). 

{pas.) Gewecke 
Apygardos Komisaras Šiauliuose 

Skelbimas Nr. 4 

Pastanioju laiku žydai neteisėtu būdu supirkinėja įvairias prekes bei maisto 
produktus, sudarydami sau didžiausias atsargas. 

Todėl įsakau: 

l . Žydams draudžiama supirkinėti rinkose įvairias, kaip maisto, taip ir kitas 
prekes. 

2. Žydams pirkimo laikas leistose krautuvėse, Šiaulių apygardoje, nustatytas 
nuo 17-18 valandos. 

3. Nusižengusieji bus griežtai baudžiami. 

(pas.) Gewecke 
Apygardos Komisaras Šiauliuose1. 

Patys okupantai nurodymus naikinti žydus buvo gavę kur kas anksčiau, 
negu nurodomo s dato s jų skelbimuose, įsakymuose. Jau birželio 29 d. gen . 
Pohlas buvo gavęs iš Berlyno įsakymą uždaryti žydus į atskiras stovyklas. 
Pavyzdžiui, visus Kauno žydus tą dieną generolas mėginąs pradėti iškelti į 
Gaižiūnų poligoną. Tačiau Kauno miesto komendantui pik . J. Bobeliui ir 

1 Ten pat. 
2 Ten pat. 
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burmistrui K . Palčiauskui pasisekė įtikinti generolą, kad toks perkėlimas sukeltų 
sumaištį krašte , nes lietu via i su žydais nuo amžių draugystėje gyveno , be to, 
būtų sunku ten perkeltus žmones aprūpinti maistu. Vokiečiai sutiko, kad Kauno 
žydai būtų suke liami į Vilijampolę' . 

Tuo pačiu laiku gauti nurodymai „spręsti žydų klausimą" ir kituose 
miestuose, va lsčiuose. Vilniaus ir jo srities 403 apsaugos divizijos vadas gen. 
von Ditfuhrtas liep os 16 d. pasirašė įsakymą, kuriuo visi jo kontroliuojamoje 
srityje gyveną žydai skelbiami už įstatymo ribų, nors žydai jau buvo už „įstatymo 
ribų" nuo pirmųjų okupacijos dienų: gestapininkai gaudė žydus, aiškindami, kad 
pasiųsiąjuos į darbus, o iš tikrųjų sušaudydavo. Tačiau apie tokius įvykius viešai 
nekalbėta. Ir kad žydai uždaromi į getus, nedaug kas iš karto suvokė to 
uždarymo prasmę, o patikėjo, kaip skelbė ir gen. Pohlas, kad „turi būti uždaromi 
dėl jų pačių saugumo, iki karo pabaigos ... " Tad, vykdydami vokiečių nurodymus, 
liepos l O d. Kauno komendantas ir burmistras parengė įsakymo Nr. 15 projektą: 

l. Visi žydų tautybės asmenys, kurie iš Kauno miesto yra pabėgę, neturi teisės 
į Kauno miestą grįžti - grįžusieji bus suimti. Narni( savininkai, nacionalizuotų 
namų valdytojai ir kiti( namų /aklinieji valdytojai, kurie leis apsigyventi grįžu
siems į Kauną žydų tautybės asmenims savo valdomuose namuose, bus baudžiami. 

2. Visi Kauno mieste gyveną žydų tautybės asmenys, be lyties ir amžiaus 
skirtumo, š. m. liepos mėn. 12 d. pradedant, ant kairiosios krūtinės dalies nešioja 
šį ženklą: gelto nos spalvos Dovydo žvaigždę 8-10 cm diametro. Ženklus pasi
n,pina patys žydų tautybės asmenys. Pastebėti be ženklo žydų tautybės asmenys 
bus suimami. 

3. Žydų tautybės asmenims leidžiama vaikščioti gatvėmis ir rodytis viešose 
vietose nuo 6 iki 20 val. Kitu metu pastebėti viešose vietose žydų tautybės asmenys 
bus suimami . 

4. Visi Kauno miesto ribose gyveną žydit tautybės asmenys, be lyties ir 
amžiaus skirtumo, 11110 š. m. liepos mėn. l 5 d. iki rugpjiičio mėn. 15 d. turi 
persikelti gyventi į Kauno priemiestį - Vtlijampolę. Persikeliančios šeimos gauna 
persikėlimo orderius. 

5. Tvarkingam persikėlimui užtikrinti Kauno miesto B11/1( Ūkio Valdyba kartu 
su žydi( bendruomenės a/stovais nustato persikėlimo sąlygas, tvarką ir eigą. 

Persikėlimo eigą prižiiiri Kauno komendantaros ir Kauno miesto policijos 
pareigūnai. Nurodytu laiki, nepersikėlusieji bus suimami. 

6. Persikėlimas vykdomas pačit( persike/iančiųjų lėšomis. 
7. Vt/ijampolėje gyveną nežydų tautybės asmenys turi teisę išsikelti i kitas 

Kauno mies to dalis. Apsi gyvenimo vietai surasti tarpininkauja Kauno miesto B111!( 

Ūkio Valdyba. 
8. Žydų tautybės asmenys, turi nekilnojamą turtą kitose miesto dalyse, ne 

Vilijampolėje, tą turtą turi likviduoti, pirmoj eilėj susitardami pasikeisti su 

1 Draugas. 1966 m. kovo l 8 d. 
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Vilijampolėje nekilnojamąjį 111rtą turinčiais ir iš ten išsikelti norinčiais lietuviais. 
Nekilnojamo turto likvidavimui bei pasikeitimui tarpininkauja tam tikslui Kauno 
Miesto Savivaldybės įsteigtas biuras. Nes11tvar/91t11s 1110 biidu nekilnojamuosiu.,· 
111rt11s perima Kauno Miesto savivaldybė. Žydi( tautybės asmenys, turį ginklus 
privalo tuojau perduoti komendantūrai (Gedimino g. 34). o radijo apara tus ~ 
B11t11 Ūkio Valdybai (laisvės ai. 9, 3 aukšta~). Neišpildę šio nuostato , bus griežtai 

baud:iami. 
9. Žyd11 tautybės asmenims draudžiama naudotis kill( tau tyb il( asmenų 

samdomuoju darbu. 
Kaunas, 1941 111. liepos mėn. 10 d 

Ka uno komendanta; 
Kauno miesto burmistras' 

Apie šio įsakymo projekto likimą Vyriausybės vadovas J. Ambrazevičius 
prisimena savo knygoje „Vienų vieni": 

Komendanto pristatytas vyriausybei ghetto p rojektas buvo sva rstomas, ati
dedamas. Užtruko ligi liepos pabaigos, iki vokiečil( civilinės valdž ios (Zivilve
ralumgo) įsteigimo. Stahleckeris buvo iškeltas į Estiją (po kel h( mėnesių žuvo); 
kiti vokiečiai iš naujo pradėjo spausti žydi( ghetto klausimą, ypačiai Ka uno miesto 
komisaras Crameris, kuris pirmas įsakė žydams pris iseg ti žvaigždes ir nevaikš
čiou" šaligatviais. Nesulaukdami iš vyriausybės ghe /to po tvarkio (kuris taip ir 
nebuvo prii mtas), vokiečiai pagali au atvirai perėmė žydų klausimą į savo rankas 

ir - visus žydus suvarė į ghetto1
. 

Vokiečiams ir nereikėjo lietuvių valdžios atstovų nutarimų. Jie viską darė 
pagal iš anksto Berlyne parengtą planą. Tad daug kas vyko dar pri eš jų pačių 
paskelbtų įsakymų įsigaliojimą. Taip, pavyzdžiui, 1941 m. liepos 29 d. ,,Į Laisvę" 

skaitome: 
Kauno mieste ir priemiesčiuose gyvenančių žydų perkėlimas į j iems skirtą 

rajo11ą - Vilijampolės priemiestyje - vykdomas pi /11u temp u. Jose yra p erkelta 35 p roc. 

žydų. Perkėlimas turi biiti užbaigtas ligi rugpjiičio 15 d. 
. Sunku suvokti, kad civilizuoti žmonės būtų galėję priimti tokius ir panašius 
ĮS~kym~s, nutanmu s, tuo labiau tokios senos kultūros šalie s, kaip Vokietijos ; 
k~!P gah~ a buvo pasme:kti mirčiai žmones, kurių viena kaltė bu vo „žydas ", 
„c1g~n~s" ar pan. Bet taip buvo, kaip ir sovietų nu sikaltimai, pagimdyti jau 
,,klasmes neapykantos. 

~~ciai ž~d~, kankin o žmones, nej ausdami jokio s atsakomybės, nes žudy
dami Jie i:nane ti!< vykdą paties Hitlerio įsakymą. O jo požiūris į žydu s išreikštas 
JO knygoJe „Mem Kampf": 
. Jeig u aš g~l'.u ~okiečil( nacijos žiedą siųsti į karo pragarą nė kiek nesigai

ledamas, kad !te;as1 brangus vokiečių kraujas, tai j uolab turiu teisę sunaikinti 

žemes11ės rasės milijo11us, kurie veisiasi kaip parazi tai. 

; Masinės žudynės Lietuvoje. l dalis. V. J 973. P. 233-2 34. 
Sūduvis. N. E. Vienų vieni. V. l 9go_ p. J 35. 

• 
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Hitlerio pro poagan dos min istras J. Gebe lsas skelbė: 
Man žydas - fizi11io pasibjaurėjimo objektas. Aš vemiu, kai Ji pamatau ... A.f labiau 

vertinu eilinę prostitutę, nei ištekėjusią žydę. 

Saug umo po licijos ir SD šefas R. Heydrichas savo pava ldiniams nurodė : 
... kadangi Ryll1 žyda11ja yra bolševizmo rezervuaras, tai pagal Fuehrerio požiiirį 

turi biiti sunaiki nta. 
Hi_tlcrio įsak~mu net pačioje Vokietijoje niekas negalėjo pakeis ti gcstapo 

sprendu:1?· Ne~ tc,~i:no paskelbtą nekaltu asmenį gestapas galėjo čia pat iš naujo 
areštuoti JT pas1ųsll l koncentracijos stovyklą. Gcstapininka i neatsitiktinai visur 
jautėsi viešpačiais: Svarbiausius escsininkų moralės principus išdėstė vyriausiasis 
SS vadas H. H1mlen s 1943 m. spalio 4 d. Poznanėje įvykusiame SS 
grupenfiureritĮ suvaž iavime. H. Himleris ten sakė: 

... SS vyrui absoliučiai pri valo galioti šis pagrindinis dėsnis: garbingi, padorūs, 

ištikimi ir draugiški biiti pri valom e prik lausantiems ,misų pačil( !..Tmtjui ir niekam 
kiwm. Kaip sekasi rusui, kaip sekasi čekui, man visai nenipi. Tai, kas tautose yra 
m1is11 nišies gero kra,tjo, mes pasiim sime.j eigu reikės išplėšdami ji ems vail..11s ir juos 
pas save išaugindami . Ar kitos tautos gyvena ištekliuje, ar ž1ista nuo bado, mane 
domina tik tiek, kad jt( mums reikia kaip vergi( ,misą kult11rai, kiwip manęs visai 
nedomina. Ar prie šarvuoči1( griov iLl kasimo 10 000 rusą motenl žus 11110 1111silpimo. 
ar ne, mane domina tik tiek, kad šarv11očit1 grioviai Vokietijoje b11t1(. Mes niekad 
nebiis ime šiūrk.ftlis ir be.firdžiai k11r nėra reikalo: tai aišk11. Kaip vokiečiai, kurie 
vieninteliai pasaul yj e padoriai n11sistatę gyv11/ią atžvilgiu, biisime padorios laiky
senos ir su šiais žmogiš kaisia is gyvuliais , bet y ra nusižengimas m11sr1 pačit( kraujui 
jais nipi11tis ir jiems idealus perteikti, kad 1111is1( vaikams ir vaikaičiams būtų su jais 

dar daugiau sunkumt( 
Bet nacia i manė, kad nereikėtų ir žydų sunaikinimą vien jiems patiems, 

vokiečiams, prisiimti. Tad visaip į tą šėtonišką darbą stengėsi įtraukti okupuotų 
kraštų žmon es, ypač nukentėjusius sovietiniais metais, kankinamus nepilnaver
tiškum o ir siek usius j o ats ikraty ti, žudant beginklius. Tokių naciai susirado net 
tarp žydų. Taip Kaun e pagarsėjo žydą laikraščio „Jidiše štime" darb uotojas 
Serebrovičius, buvęs senas nacitĮ šnipas, išdavinėjęs savo tautiečius vokiečiams, 
jie ms okup av us Lietuvą. Jis kurį laiką vadovavo ir Kauno getui. Kad 
tėvynainiams Vokietijoje ir pasauliui įrodytų,jog jie, vokiečiai, niekuo dėti dėl 
užgrobtų krašllĮ žmonit! žudynių, paveiksluodavo kiekvieną lietuvį ar kitos tautos 
išgamą, prisidedantį pr ie nekaltų žmonių žudynių; propoagavo per spaudą ir 
radiją, skelbė susirinkim uose, kad žyda i ir bolševikai neatskir iami , kad tik jie 
nuo amžiq smaugė ir engė lietuvitĮ tautą ir, j ei ne j ie, vokiečiai, vos ne vis i 
lietuv iai būtų buvę žydų išpjauti . Tačiau didžioji lietuvių tautos da lis nejautė 
neapyka ntos žy dams, kaip ir ki toms tautinėms mažumoms . Nuo amžių žyda i 
ir lietu viai ge riau sia i sugyve no. Lietuva daugelį amžių žydams buvo tarsi 

1 Gaižiūnas A Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940- 1944. Y. 1996 . P. 218 . 
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ramybės oazė, palygti su nuolat prieš juos orga nizuoj~m a is pogt :~m~ is'. i štrė
mimais Rusijoje, Lenkijoje ir kitose kaimyninėse valstybese. Ir neats1tiktina1 mūsų 
amžiaus trečiajame dešimtmetyje Lietuvoje gyve no ap ie 160 ~k st. žydų, tuo 
tarpu Latvijoje - 90 tūkst. , o Estijoje - tik 4 tūkst. ~ydų. ~aba1 _daug_ gyve no 
Lenkijoje - apie 3 min. 114 tūkst., beveik tiek pat Sovietų SąiungoJe, apie l min. 
Rumunij oje , po pusę milijono Vengrijoje , Vokie tijoj e ir t. t. 

1 

Lietuvoje žydai buvo susikūrę labai aukštą savo švietimo ir moks lo kultūrą. 
Jie buvo tarp pagrindinių Izraelio valstybės atkūrėjų. 197 1 m . Žydų encik lo
pedijoje išvardint i 3 žydai Nobelio taikos premijos laurea tai, 5 - laimėję tą 
premiją už literatūros, 25 - psichologij os ir medicin os , 8 - už chemijos, 18 _ 
fizikos ir l - už ekonomiko s mokslų darbus. Tarp žymiausiųjų žydų yra daug 
kilusių iš Lietuvos. 

Žydų enciklopedija rašo apie žydų padėtį Lietuvoje : 
XVII a. Lietuva buvo garsus rabim( rengimo centras [ .. .}, XX a. pradžioj e 

Vilnius tapo sionistinio judėjimo Rusijoje centru. Čia laba i suklestėjo hebrajų 
bei jidiš /iteratiira [. . .}. 1922 m. 111gpjiičio l d. Lietuvos Steigiamasis se imas 
priėmė Konstituciją, kuri užtikrino nacionalines teises didesnėms ša lies mažu
moms [. . .}. Seimo komitete ir prezid iume buvo žydų atstovi(. Žyda i atliko svarbų 
vaidmenį priiman t svarbiausius jaunos Lietuvos valstybės pilietybės įstatymus 

[. . .}. Pirmaisiais Lietuvos tautinės nepriklausomybės melais žydai dominavo 
eksporto ir importo srityje[. . .}. Žydai Lietuvoje turėjo kultiirinę autonomiją. XX a. 
dideli j ešibotai buvo įkurti Telšiuose, S!obodoje (Kauno pri emiestyje ) ir kituose 
miesteliuose [. . .}. Žydt( moJ..y kla Telšiuose buvo tokia garsi, kad vėliau j i buvo 
p erkelta į Jungtines Valstijas, į Ohajį, Klivlendą. 

Ješibotai Lietuvoje traukė jaunimą iš visos Rusijos. Ji e rengė rabinu s ir 
religijos mokytojus žydi( bendruomenėms visame pasaulyje { . .). 

Žydi( švietimo sistema Lietuvoje buvo viena didžiausių žydi ( tautinio judėjimo 
laimėjimų. 1935 m. ji aprėpė 200 institucijų, turinčių 18000 mokinių ir 635 
mol,.y tojus [. . .). Žydit nacionalinio atgimimo idėja turėjo g ilias šakni s Lietuvoje 
[. . .}. Lietuvos žydai buvo vieni pirmųjų, propagavusių idėją sugrįžti į Izr aelio žemę 
[...j.1 

Apskritai ilgus šimtmečius Lietuvos žydai, gyvenantys tarp lietuvių, turėjo 
visas sąlygas plėtoti savo kultūrinį gyvenimą. Neat sitiktinai patys Vilnių vadino 
Lietuvos Jeruzale. Beje , žy dai savo rankos e turėjo ir didesnę dalį Lietuvos 
ekono miko s. Iš visų l 938 m. Lietuvoje buvusių l l 50 įmonių 1058 priklausė 
žyda ms, iš visų tų įmonių 402 min. litų metinės apyvartos, 367 min. litų 
apyvartos teko žydų įmonėms. 

1 The black book. The Nazicisme against the Jewish peopl e. New York. 1946. 
P. 250. 

2 Encyclopedia Judaica. 1971. Yol. 16. P. 40, 147, T. 11. P. 377,382,367,368. 
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Did žioji dal is sm ulki osios prek ybos buvo žydų rankose. 1 

Tačiau nesant aika tarp žydų ir lietuvių ėmė jaustis 1940 m. vasarą, SSSR 
beve ik su 300000 arm ija okup avus Lietuvą. Kai didžioji da lis lietuvių ty liai 
raudojo , daugelis žydų, ypač jaunų, džiūgavo tikėdamiesi, kad atsivers jiems 
naujo s galimybės plėtotis, ir ėmė veržle veržtis, vienas kitą patra ukdami, į 
okupacinės valdžios postus. No rs, pavyzdžiui, 1940 m. žyda i tesudarė ap ie 7,2 
proc . visų Lietuvos gyventojų, bet užėjus sovietams represinėse ir va ldymo 
struktūrose dau g iau sia buvo žydų. Jie sudarė ir apie 52 proc. visų komunistų 
(bolševikų) part ijos narių2 • Juozas Prun skis apie sovietų okupuotos Lietuvos 
valdžią rašė: 

Aukščiausius NKVD po stus Kaune turėjo 50% rusų, 40% žydų, 10% lietuvių. 

Žydas Ch. Alperavičius tapo pramonės ministn, , dr. Koganas - sveika tos ministru, 
E. Bilevičius tapo maisto pramonės komisaru, l. Meskupas-Adomas - Lietuvos 
žemės iikio valdytoja i, Epsteinas - Lietuvos žemės iikio bendrovės Lietūkis 

direktoriumi . Bo!ochaitė, Salanskis ir Zimanas buvo paskirti Aukščiausiojo tri
bunolo nariais ; Jojfė tapo Valstybės advokal!( įstaigos vadovu. Iš penkit( šios 
įstaigos vadovų ketur i buvo žydai. Apskritai žydų skaičius sovietinės Lietuvos 
adminis tracijoje buvo neprop orcingai didelis. Žydą Gladkovą Maskva paskyrė 
NKVD viršininku Lietuv oje, ir lai paa iškina, kodėl Lietuvoje liek daug žydi( buvo 
NKVD darbuotojai . }pač aktyvus buvęs E. Rozauskas. Jis pasirašė labai daug lietuvil( 
arešto įsakymų. 

Lietuvoj e daug žydi( buvo paskirta politin iais instruktoriais (.,politrukais ") 
sovietinėje armijoj e: Meiras Chaimovičius, Mordeche/is Goldmanas, Mauša Gai
das, Chaimas Monkevičius, Davidas Restas, Osia Raplanas, Josifas Levinstonas. 
Jcikas Bikovskis, Leiba Zam elanas. Bencijonas Gurvičius, H. Mende!evič, lcikas 
Šapiro, Peisachas Gantovnikas, Nojus Rap!anas, Elija Gertneris, Naumas Kru
penika s, Lėja Rozenb erg, Dimitrijus Gelpemas, Arijas Rozenbergas, Davidas 
Levinsteinas ir daug ki li( [. . .). 

Už nuopelnus komunistų partijai Lietuvoj e buvo apdovanotas Chaimas 
Aizenas . Žiauraus komisaro Gladkovo padėjėjas buvo žydas Bykovas. Kauno 
kalėjime Joną Vanagą tardė tardytojas žydas Blochas. 1940-1941 m. sovietinės 
okupacijos metu žydas Dembo sudarė Voldemaro šalininkt( sąrašą. Finkelšteinas 
padėjo suda,y ti sąrašą trockininkzt ir socialis t11, kzirie turėjo biiti areštuoti. Jis 
žiauriai tardė Praną Neimaną 

Gutmanas kaltinamas tuo, kad daly vavo nužudant 73 lietuvius Rainių miške. 
Žydas Kerbe lis buvo apmoky tas, kaip reikia kankinti tardant. Judita Komodaitė 
prisidėjo sudarant areštuotim( krikščionių demokrati( sąrašą. Krastinas padėjo 
suda,y ti l 940 m. liepos l/ - 12 d. areštuotim( žmonių sąrašą.1 

1 Kaškelis J. Komuni zmas be kaukės. Monrealis. 1954. P. 67. 
2 Encyclopedia Judai ca. T. 11. P. 385. . 
3 Prof. Juo zas Prun skis. Lietuvos žydai ir holokaustas // LK MA Metraštis. 

T. XIV. V. 1999. P. 277- 294. 
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Lietuvai gelb~_ti tarybos , vietoje pasivadinusios Amerikos lietuvių 
taryba , deiegac1Ja pas J AV prezidentą Frankliną D . Ruzveltą 1940 m 

spalio 15 d . · 

Leonardas Šimutis 
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Lietu vos pasiuntinys Jonas Žadeikis 

Grupė buvusių LAF narių ir Birželio sukil imo organizatorių 194 7 m. 
gegužės 22 d. Vok ietijoj e (iš kairės): Stasys Ba rzduk as, 

Julijonas Butėnas (žuvęs partizanų kovose Lietuvoje 19 51 m.) , 
d r . Zenonas Ivinskis, Ju ozas Pažemėnas ir dr. Adolfas Damušis 
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Daug prisidėjo žydlĮ tautybės „partiniai ir ta1ybini~i darbuotojai", vykdant 
ir 1941 m. birželio J 4 d. trėmimus į Sibirą, kai per vieną naktĮ buvo suimta 

ir ištremta, kaip anksčiau rašyta, arti 35 tūkst. lietuvitĮ. 
Visa tai, žinoma, turėjo didesnį ar menkesnį psichologinį poveikį netole 

rantiškesniems, nesusigaudantiems ekonomikoje ir politikoje žmonėms, kai rudieji 
okupantai naciai paskelbė visus žydus lietuvių tautos, nepriklausomos Lietuvos 
priešais, bolševikais, kai pradėti šaudyti buvę kaimynai ir draugai; visa tai buvo 
lyg ir pasiteisinimas tai saujelei lietuvių tautybės žmonit!, kurie , vadovaujami 
naciu_, prisidėjo prie nekaltų žmonių žudymo. Tačiau tokių buvo vienetai. Yra 
daugybė pavyzdžių, kai lietuv iai, rizikuodami savo gyvybe (už žy do slėpimą 
grėsė mirties bausmė), gelbėjo žydus iš gell!, prisiimdavo kaip savus jų vaikus 
1r pan. 

Už žydo slėpimą - mirtis' Už padėjimą žydui pabėgti iš geto - mirtis! Karo ir 
okupacijos sąlygomis menkiausia tauri!{ žmonit( pagalba žydams buvo ne paprasta 
labda,ybės, gernmo išraiška. Tai pirmiausia neretai b11vo subtili vidaus kova su 
savimi, su sąmonės ir pasąmonės diktuojamais dvejonii( dėl asmeninės, dėl šeimos 
savisaugos ir baimės jausmas. kova už kilnumą ir drąs11mą žmoniškumo vardan -
rašė istorikas S. Atamukas 1

• 

Už žydtĮ slėpimą vokiečiai sušaudė kauniečių Jablonskių šeimą, už tą pačią 
„kaltę" sušaudė ūkininką Koženiauską iš Jonavos rajono Bir"LŲ kaimo, Antaną 
Drakšą iš Kretingos rajono Daktarų kaimo, Vytautą Žakevičių iš Griškabūdžio, 
Kostą Vaitkl!, Petrą Požėlą iš Pakruojo ir šimtus kitų. Labai daug išgelbėjo žydlĮ 
lietuviai inteligentai. Gydytojai E. Kutorgienė, P. Mažylis, rašytoja Sofija 
Čiurlionienė, dainininkas Kipras Petrauskas, architektas Vytautas Landsbergis
Žemkalnis, daug žydų išgelbėjo buvęs Lietuvos prezidentas K. Grinius ir jo 
šeima, kuri rinkdavo ir perdavinėdavo į getą maistą. Daug žydų išgelbėjo 
mokytojai. Tai alytiškiai mokytojai K. Klimavičius, S. Haškerienė, A. Našliūnas, 
Vytauto Didžiojo universiteto prof. V. Kanauka , dėstytoja M. Buivydaitė, 
žinomas keliautojas ir mokslininkas vilnietis Antanas Poška, režisierius A. Sut
kus, aktorė E. Jackevičiūtė, rašytojas Kazys Boruta ir daugelis kitų. 

Daug kur padėdavo gelbėti žydus ir lietuviškųjų savivaldybių darbuotojai, 
policininkai. Pavyzdžiui , Telšių apskrities policijos nuovados viršininkas Ketur
vakis įspėdavo žmones, slepiančius žydus, apie gresiančius pavojus, Varnių 

policijos viršininkas Petras Miečius pats slėpė žydus. Žydus slėpė Vilniaus 
burmistras K. Dabulevičius ir tas pačias pareigas Kaune ėjęs K. Palčiauskas. 
Tarp tokių kilniadvasių buvo ir Kauno statybos tresto valdytojas J. Moze lis, 
kurį už žydų slėpimą gestapininkai sušaudė 1943 m. Tokių pavyzdžių daugybė 
kiekviename mieste , kaime. 

Daug tikro didvyriškumo ir žmoniškumo parodė gelbstint žydus Lietuvos 
kunigai. Jų kilnių poelgių daug aprašyta ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

1 Atamukas S. Lietuvos žydų kelias (nuo XIV iki XX a. pabaigos). V. I 998. P. 280. 
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muziejaus Gelbėtojų skyriaus archyve. Tarp tokių dvasiškių, i šgelbėjusių žydus, 
buvo kunigas iš Šiaulių V. Byla, kun. iš Pasvali o A Gobis, vienuo lis B. Gotautas, 
kun . J. Luibšys iš Joniškėlio, kun. R. Liukas iš Prienų, kun. S. Morkūnas iš 
Kauno , kun. B. Pauk štys. Tikrą žygdarbį atliko Vilniaus archyvo darbuotojai -
kunigas J. Stakauskas, vienuolė M. Mikulska, V. Žemaitis, kuris apie metus 
archyve i šslapstė 12 žydų grupę. Viena iš išgelbėtų E. Kantaravičienė Žydų 
muziejui Vilniuje rašo: 

Nutarėme visų pirma išvesti i.f geto mano senutę motiną ir brolio dukrelę. 
111omet turėjusią tik ketverius metus. Mergaitę Žemaitis perdavė dviem senucėm, 
kurias jis įtaisė centrin io archyvo patalpoje. Mama turėjo gyventi buvusiame 
vienuolyne pas archyvo darbininkę Mariją Mikulską, kuri noriai ją priėmė ir laikė 
kaip tetą, atvykusią iš provincijos. 

Mamą atvedė pas Mikulską vakare. Rytą ji nuėjo į vonios kambarį, bet ilgai 
negrįžo. Mikulska nuėjo pažiūrėti ir pasibaisėjo pamačiusi sukniubusią ant grindt( 
senutę. Matyti, mirtis buvo staigi - sena moteris, patyrusi tiek vargo gete, neturėjo 
Jėgą priešintis. 

Aštuntą valandą ry to į darbą ateidavo archyvo darbuotojai. Reikėjo nuslėpti 
nuo jt[ mamos mirtį. 

Visą dieną Žemaitis kambarėlyje, kur jis paprastai darbavosi, slaptai darė 
iš lentų karstą. Buvo nutarta palaidoti mamą po grind imis, nes kitos išeities 
nebuvo. Grindys buvo užklotos plytelėmis ir jas išardyti buvo labai sunku. Dirbti 
teko labai tyliai ir greitai, kad iki ryto darbas biit11 baigtas. iškasę duobę, Žemaitis 
ir Stakauskas nuleido į ją karstą su mamos lavo1111. Paskui užbėrė žemėmis, vėl 

užklojo grindis plytelėmis ir uždėjo ant tos vietos daug knygų. Visą sekmadienio 
dieną iškastas žemes Žemaitis nešiojo ant aukšto, barstė palėpėje. 

Padėtis darėsi vis pavojingesnė. Archyve mes slėpėmės 12 žmoni!{. Kas dieną 
mūsų gelbėtojai atnešdavo lagaminą su duona ir produktais. Brangus buvo 
kiekvienas duonos kąsnis žinant, kaip rizikuoja žmonės dėl mūsų. 

Niekas iš miist( neužmi ršome, kam turime biiti dėkingi, kad išvengėme baisios 
mirties Pan erit1 duobėse. Baisiu laiku, rizikuodami savo gyvybe, miisų gelbėtojai 
išsaugojo ne tik mus, bet ir miisl{ tikėjimą Žmogumi'. 

Plačiai tapo žinomas kauniečio kunigo Broniaus Paukščio žygdarbis, kuris 
išgelbėjo 120 žydų vaikų, slėptų klebonijoje, bažnyčioje, pas pažįstamus. Bet 
drąsuolis kunigas 1946 m. sovietų buvo areštuotas , persiųstas į Sibiro lagerius, 
. 2 
1š kurių paleistas tik 1956 m. 

Vyskupas Y. Brizgys apie Katalikų bažnyčios ir žydų likimą, Laikinąją 
vyriausybę rašė: 

Ar Lietuvos žmonės. katalikų dvasininkija galėjo išgelbėti daugiau žyd11, 
atsal..yti trumpu žodžiu bittų per daug paviršutiniška ir nerimta [ .. .}. 

rva lstybinio Vilniaus Gaono žydą muziejaus Gelbėtoją skyriaus archyvas. B. 675. 
C. 10-12. 

2 
Ten pat. L. 18. 
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Tzesa, kad J 940 m. birželio 15 d. rusams okupuojant Lietuvą, dalis žydų rusus 
su tiko su entuziazmu. Tai nereiškia, kad tie visi bu vo prakomunistai ar prarusai . 
Tada Lietuvoje buvo žyd11, atbėgusi!{ iš Lenkijos kartu su lenkai s l 939 m. rudenį, 
vokiečiams ir rusams okupu ojant Lenkiją. T1.{ pačių metų vasarą ar 1940 m. 
pavasarį vieną naktį vokiečiai parvarė iš Vokietijos nemažą skaiči1{ žyd i{ i 
Lietuvos pusę ir neleido jiems grįžti atgal . Buvo žydų, ku rie pat ys pabėgo iš 
Vokietijos i Lietuvą [. . .}. Rusams okupuojant Lietu vą, š ie vis i ir dali s Li etuvos 
žydų džiaugėsi, kad jie bus apsaugo ti nu o Vokietijos naci t( pavojaus {. . .]. 
Suprantama, kad lietuviai pyko ant žydi( už viešai demonstruojamą tokį entu
ziazmą Lietuvos okupantams [. . .}. Be to, ir daugelis žydų neslėpė aiškaus pasip ik
tinimo anais entuziastais. Ir Lietuvos žydai norėjo verčiau gyve nti laisv oje, o ne rusų 
okupuot oje Lietuvoje[. . .}. 1941 m. birželio 14- 22 dienomi s, masinių deportacijų 
metu, buvo išvež ta ir žydi{ šeimų kartu su lietuviais {. . .}. 

Pasiskelbusi Lietuvos vyriausybė turėjo kontaktą su kraštu tik p er Kauno 
radiją. Kauno arkivy skupas, komunistų valdžios visaip niekinamas, gyveno už 
Kauno Linkuvė/ės vienkiemyje. Karui prasidėjus, jis neturėjo jokio kontakto su 
miestu, neturėjo net telefono. Aš, jo pagalbininkas, buvau išvykęs teikti sutvir
tinimo sakramento, fronto atskirta s, likau Jonavoje ir grįžau i Kauną birželio 
29 d. pavakarę [. . .}. Jeigu paminėjau, kad karas rado visus lietuvius, gyvenančius 

paniko s ir teroro nuotaikomis , tai dabar ta pati panika apėmė visus žydus ir visus 
komunistus bei jų bendradarbiu s. lyriausybės ir sukilėlių štabo vardu per Kauno 
radiją buvo kviečiami žmonės pri e rimties, tvarkos. Panašų paraginimą p akartojo 
ir Ka,1110 vyskupai . Pasiskelbusi Lietuvos vyriausybė net ir trumpą jos egzis tavim o 
laiką negalėjo tvarkytis kaip ji būtų norėjusi. Pradžioje buvo okupacinės vokieči1{ 
kariuomenės karinė valdžia, paskui ėjo nacių partijos valdžia. Kur tik baigėsi 

fronto veiksmai, paskui armiją ėjo vadinamosios einzackomandos, kurios nel eido 
lietuviams savaranki škai tvar/..ytis ir kurios paėmė savo išimtinon kompetencijon 
žydų reikalus [. . .}. Pavyz džiui, Kauno miestui paskirtas komisaras nepalaikė jokio 
kontakto su lietuviška miesto administracija, o pat pirmomis dienomis pradėjo 

savo vardu skelbti visokius potvarkius, liečiančius žydus [. . .}. Bene pirmas faktas, 
sukėlęs lietuvi!{ visuomenėje reakciją, įvyko tagarėje. tagarės ir apylinkės lietuvia i 
milicininkai buvo sušaukti nežinomam reikalui. Visi buvo susod inti į sunkvežimį ir 
nuvežti už miesto. Čia jie rado suvarytus tagarės ir toje apylinkėje gyvenusius žydus. 
Šiems lietuviams milicininkams buvo įsakyta šaudy ti kartu su vokiečiais ten 
suvaryt us žydu s. Lielu viai alsisakė ir užprotestavo už jų maišymą į tokį darbą. 

Pasipri ešinusius lietuviu s milicininkus vokiečiai čia pat sušaudė kartu su žydais ir 
visus kartu užkasė toje pat duobėje. Tai išgirdę, Kauno arkivyskupas J. Skvir eckas, 
jo pagalbininkas vyskupas V Brizgys ir ge neralin is vikaras prelatas pro/ K. Šaulys 
įteikė vokiečių karo komendantui ilgą ir aštriais žodžiais parašytą protestą. Jame 
buvo par eikšta, kad žydai y ra Lietuvos, ne Vokietijos piliečiai. Jeigu kas yra kuo 
nusikaltęs, tai lietuviai pasilieka sau leisę tai iš tirti ir spręsti, kai bus galima tai 
padaryti pagal Lietuvos įstatymus. Prieš lietuvių vertimą dalyvauti vokiečių sava
rankiškuose veiksmuose mes prolestuojam e visu griežtumu, kaip prieš veiksmą, 
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pridingą visokiai teise i [. . .}. Vyskupa i viename laiške, paskelb tame per kunigus , 
priminė lietuviams nelieti nekalt o kraujo, neliesti nekaltų žmonių palikimo , nesikė
sinti į suinllt( žydų turtą [. . .}. 

Nepraėjus nė mėnesiui nuo Lietuv os terilorijos uzemzmo, naujai ivesta 
vokiečių civilinė valdžia įsakė vis iems žydams iki rugpjūčio 15 d.susirinkt i i ge 1us. 
Už slėpimąsi ar slėpimą buvo grasin ama net mirlies bausme. Į ši vokiečių įsakymą 
Lie tuvos vyskupai atsiliepė sa vo memorandu mu, vėl primindami vokiečių valdžiai, 
kad žyd ai y ra Li eluvos piliečiai, kad paga l tarptautines teises užimtuose kraštuose 
veikia to krašto įstatymai, ir prote stavo prieš kokių nors gelų steigimą Lietu vos 
žyda ms[..}. 

Kiek žinau, visuose vien uoly nuose, daugelyj e klebonijLl, Kauno kunigų 

semin arij oje slėpėsi nors vie nas , o kai kur ir keli žydai [. . .]. 
Vyskupai , susirinkę konferencijai sp alio mėnesi, pirmuoju klausimu svars1ė 

pagalbą žydams . Bu vo bandyta pasiekti generalkomisarą, bel Jas atsisakė priimti 
vyskupų delegaciją. Tada konfer encijos vardu nusiųstas vysk. V Brizgy s pas 
pirmąjį generalinį tarėją, bet tas atsakė, kad j is negalįs nieko pad aryti , vokiečiai 
uždraudė liet uvia ms kištis i žydų klausimą [. . .]. Ir žydai , ir mes suprat ome, kad 
vokiečii{ nusistatymo nep akeisi me, kad reikia gelbė1i, kiek pa vyks, pa vienius asme
nis[. . .}. Aš susi/ariau su p askiromi s Kauno ir arlimos pro vincijos klebonijomis , su 
vienuolynais ir pranešiau geto Senių 1arybai, kurios vielos yra ga rantuotai sa ugios , 
kaip pirm osios pagalbos vietos pasislėpti pabėgusiems žydams[. . .}. Buvo keli faktai, 
kad lietuvių slepiami žy dai elgėsi per drąsiai, buvo sugauti ir išdavė visus , kurie 
Juos gelbėjo ar slėpė[. . .]. Iš sugautų žydų vokiečiai sužinojo , kad Lieiuvoje kunigai 
y ra krikštiję žydus. 1943 m. vasarą Kauno gestapas gavo įsakymą iš Berlyn o arba 
griežtai nubausti Kaun e gyvenančius kunigus Jurgį Smi/gevičii{ ir Bronių Paukš/į, 

arba gauii iš Kauno vyskupų raštą, draudžiantį krikštyti žydus [. . .]. Korporalui 
Muelleriui aiškinau, kad prašančiam žmogui mes negalime atsakyli sakramento , 1aigi 
ir tokio rašlo negali me paraš y ti [. . .]. Ar kas nors gali kelli klausimą, kodėl pap. 
Pijus XII, Europ os ir kitų kraštų vys kupai neišgelbėjo ir šių krikščionių? Visiems 
yra žinoma, kiek na ciams reiškė ir pap. Pijaus XII , ir kardino lo Faulhaberio, ir kitų 
žygiai. 

Rusijos komunistai yra iššaudę daug milijom{ krikščionit{ Rusijoje , Ukrainoje, 
Baltarusijoje, L enkijoj e, Lietuvoje ir ldlUr jl( valdy tuose kraštuose Juo metu, kai 
Maskvos vald ži os postuose ir sferose buvo nemažai žydų. Ar atėjo kam nors mintis 
kallinti už ta i visus žydus, j i( dvasinius vadus už lai, kad jie neužtarė žudomų 
krikščionių? Jei g u kiekvi enam aišku, kiek Kremliui ir jo NKVD turėjo ir turi 
reikšmės žydų rabinų ar Romos Pop iežius ir kitų kata/iki{ vyskupų nuomonė, tai 
turėtų biiti aišku, kiek buvo svarbi Vokie tijos naciams Popi ežiaus ir katalikų 

vyskupt{ nuomonė [. . .}. 
Paėmus kartu lietuvių ir žydų likimą Maskvos komunistinėje ir Berlyno 

nacistinėje okupa cijoj e, galima atsakyti į dažnai girdimą klausimą, koks y ra 
ski rtuma s tarp komunizmo ir nac izmo [. . .]. Kalbant tik apie humanistinę sritį, 
reikia pabrėžti, kad svarbioji abiej1{ bendra savybė yra materialislinis ateizmas , 
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gyvuliška pa=iiira į žmogz( ir iš to logiškos paselanės. Tai yra didelė pamoka ateities 
žmonijos kanoms[ .. ]. Subedievintas žmogus atkeršija žmonijai žiauriai ir įvairiais 

b11dais už jo suniekinimą. 1 

Vyskupo V. Brizgia aiškinimas apie Lietuvos katalikų bažnyčios poveikį 
naci1Į politikai, jų nežmonišką elgesį su Lietuvo s pili ečiais, pinni aus ia žyda is, 
didele dalimi tinka ir Lietuvos laikinajai vyria usybe i - vokiečiai ignora vo ją, 
jos nuomonę ekonominiais-socialiniais, tiek ir politin iais, žydų klausimais; beveik 
visada ol-a1pantai atsakydavo, kad žydų klausimas - tai tik vokiečių klau simas; 
Laikinoji vyriausybė ne kartą dėl to kreipėsi į okupantų valdžią. Dar liepos 
mėnesio pradž ioje tuo klausimu įvyko Laikinosios vyriausybės pasitarima s, 
kuriame dalyvavo ir buvęs prezidentas K. Gr inius, vysk. V. Brizgys, kun. 
M. Krupavičius ir kt. Pastarasis apie tą pasitarimą rašė: 

... Visi susirinkę buvo vienos nuomonės žydt( klausimu. Jame buvo pasmerktas 
nacil( elgesys su žydais ir nl/larta žydams visomis 111rimomis priemonėmis padėti 

kaip Lietuvos piliečiams, o kas ji( nusikalto Lietuvai ir lietuvil( tautai - atsikūrus 

Lietuvos teismams, atiduoti jiems nusikaltusi1{į1( bylas spręsti. Tačiau jau tuo metu 
susirinkimo dalyviams buvo aiš/..11, kad nedaug žydams bus galima padėti, nes ja u 
pačioj naci1( okupacijos pradžioj jų buvo paskelbta, kad žydai ir lenkai išimami iš 
lietuviš!...1( įstaigų kompetencijos. Tą kompetenciją pasiėmė sau vokiečių karo komen
dantai ir susikt7rusios SD įstaigos. 1 

Gen. S. Raštikis apie Laikinąją vyriausybę ir žydu s taip prisimena: 
Vienas iš nema/011iausi1( klausimų Lietuvoje tuo metu buvo vokiečių Gestapo 

pradėta akcija prieš žydus ir ypač masiniai 11elaimi11gųj11 žydt( šaudymai. Tai buvo 
baisus reikalas [ .. }. Gestapo vykdoma akcija kėlė vis11 dori( lietuvių pasipikti
nimą, tačiau joks lietuvis negalėjo to vokiečių žygio sulaikyti. Lietuvos Laikinoji 
vyriausybė buvo visai bejėgė ir griežčiausiai atsiribojo 11110 vokiečit( akcijos pri eš 
žydus. 

Į gheuo varomi Kauno žydai išsirinko delegaciją, kuri norėjo pasimatyti su 
Lielllvos Laikinąja vyriausybe [ .. }. Delegacija telefonu per mano adjutantą 

kreipėsi į mane. Aš sutikau[ .. }. Abudu delegatai buvo mano seni pažįstami: buvęs 
Lietuvos kariuomenės rabinas Sniegas ir Lietuvos kariuomenės atsargos /eite
nall/as advokatas Goldbergas, buvęs žydt( karit{, dalyvavusių Lietuvos neprik/ai1-
somybės kovose, sąjungos pirmininkas, per pirmąją bolševik1{ okupaciją sėdėjęs 
Kauno kalėjime kaip politi nis kalinys [ .. .J. Paaiškinau jiems, kad Li etuvos 
Laikinoji vyriausybė žydit, kaip ir daugelio kitų klausimų, reikalu yra visiškai 
bejėgė ir negali nieko padaryti. Apie tai nereikėjo jiems įrodinėti, jie ir patys 
gerai tai žinojo. Pažadėjau delegatams kelti žydt( reikalą vokiečių karinėje 

vadovybėje, nes su vokiečių Gestapu aš jokio reikalo neturėjau { .. }. 
Kitą dieną nuvykau pas vokiečių karo komendantą generolą von Pohl ir 

pradėjau jam sakyti, kad Lietuvos vyriauJybė ir lietuvių visuomenė labai 

1 Brizgys V. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1940-l 944 m. Chicago. l 977. P. 185- 188. 
2 Tėviškės žiburiai. 1962. Nr. 7(631). 
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susiriipi1111sios vokie6ų akcija prieš žydus. Gen. von Pohl pareiškė. kad jis nieko 
negalįs pada,yti šiuo reikalu, bet pasit7/ė man kalbėtis su generolu von Rocques. 
A.f paprašiau, kad ir von Pohl sutiktų kartu su manimi nuvykti pas aną generolą. 
Sutiko { .. .j. Von Rocques priėmė mus. Aš pradėjau pasakoti lietuvių visuomenės 
ir vyriausybės nepasitenkinimą ir susiriipinimą vokiečil1 pradėtu Lietuvos žydų 
persekiojimu ir naikinimu . 

.,.!11s (lietuviai) dar nesate prie to pripratę, bet turėsite priprasti", - įsiterpė 
šeimininkas į mano pranešimą. 

.,Ne, pon e generole, mes prie to nepriprasime", - atsakiau [ .. .J. 
Atsisveikindamas ir paduodamas man ranką, jis (gen. Rocq11es - aut.) pasakė: 

.,Pone generole, nesijaudinkite ir nesin"ipinkite, visa ši akcija greit baigsis" . 
Vadinasi. vyriausios karinės vadovybės atstovas Lietuvoje kalbėjo ne apie 

akcijos sustabdymą, bet apie jos baigimą [ .. .}. 
Ministeriui pirmininkui negalėjau pranešti nieko džiuginančio [ .. .}1• 

Lietuvos laikinoji vyriausybė, kaip minėta, buvo bejėgė sustabdyti Lietuvos 
piliečių, pirmiausia žydų, naikinimą. Tai, kad vienas kitas ir buvęs sukilėlis 
partizanas susidėjo su okupantais, nepaneigia paties Sukilimo ir Laikinosio s 
vyriausybės sudarymo svarbos. Beje, tarp žydšaudžių buvo nemažai ir sovietinių 
metų aktyvistų. Matydami, kad už tai jiems gali tekti atsakyti, puolė įsiteikti 
naujiems okupantams. Kaip tipiškas pavyzdys yra Šiaulių advokatas P. Požėla -
Kolokša, kuri s su savo sudarytu tariamų partizanų būriu įvairiuose Šiaulių 
apskritie s mie ste liuo se išžudė daug žydų. 1943 m. pavasarį pats buvo 
sušaudytas , kai vokiečiai pateikė daug įrodymų, jog P. Požėla-Kolokša sovietų 
okupacijos metai s buvo NKVD agen tas . Mosėdžio žydus irgi iššaudė buvę 

komjaunuoliai. Vilniuje daugiau sia iš buvusių sovietų pareigūnų, komjaunuolių 

sudary tas būrys ta ip pat išžudė daug žydų2• 

Neatsitiktinai 1941 m . ,,Išlaisvintojo panevėžiečio" liepos 4 d. num eryje 
rašoma: 

Dėl spartuolii1 ir šiaip visaip pasižymėj11Sht, bolševikams valdant, tuojau pranešti 
redakcijai trumpai, bet aiškiai, nurodant, pvz., kiek, kada, kur, kokias bolševikines 
talkas, paskaitas toks turėjo, kiek uoliai raudonuosius kampelius la"irė, sieninius 
laikraščius rašė ir organizavo, korespondencijas ir straipsnius laikraščiams rašė, 
įsakymus davinėjo, bolševikines dainas dainavo ir jaunimą mokė dainuoti ir t.t. 
Matote, šiandie tokie „ spar1110/iai "jau stengiasi brautis i lietuvišką darbą ten savo 

mizernas asme nybes tuo pridengti. 
Karo prad žia ir vokiečitĮ paskelbimas žydų ir bolševikų mirtinai s lietuvių 

prieša is sudarė sąlygas pasireik šti degradavusie ms, be moralės žmonėms. Tai 
sukėlė susirūpinimą ne tik Laikin osios vyriausybės nariam s, bet ir kit iems 
sąžiningiems žmonėms. Iš dalies tai atspindi ir Šiaulių apygardos teismo prokuroro 
M. Kryge rio raštas apskričių viršinink ams. Jame rašoma: 

' Raštikis S. Kovose dėl Lietuvos. 11 dalis. Los Angeles. 1957. P. 306--307. 
2 Gražiūnas A. Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940- 1944. Y. 1996. P. 136. 
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Daugelis lietuvių (Lietuviz( aktyvistųfronto nariai ir kt .), kurie gerai pažįsta 
bolševikiškqji terorą, bolševikinę apgaulę ir visas bolšev ikines okupacijos gyve
nimo ir darbo sąlygas, šiuo metu Šiattliz{ apygardos teismo prokuratiirai pareiškė 
savo susiriipinimą dėl vykstančiz( kai kuriose apygardos vietose lietuvit{ suimi
nėjim1{ ir lietuviz( naikinimo. 

Susipažinęs su įvykusiais ir tebevykstančiais Šiaztlizt apygardoje lietuvi!( 
areštais, randu, kad daugelis lietuvių suėmi11111, nors šiuo metu suėmimai kai 
kuriose vietose yra tolygūs perdavimui sušaudyti, kai kur yra padaryti be rimto 
pagrindo ir be jokio tyrimo. Daug kur suėmimai pada,yti labai lengvapėdiškai 

ir dargi suvedant asmenines sąskaitas. Nėra nė vieno miesto, miestelio ir 
valsčiaus, kur patys lietuviai nesuiminėtų lietuvi!(. Suimllųų lietuvių tarpe yra 
tarnautojų, iikininkų, amatininkų, darbinin/...1.1, moterų, nepilnamečių jaunuolių ir 
dargi vaikų (l 5-16 meti(.). Daugelyje viell( suimtiesiems, nepadarius jokių kvotų, 
ja u yra įvykdytos mirties bausmės. Teko konstatuoti labai liūdnų faktų, kad i 
suimtiųų lietuvių skaičių pateko visai dorų lietuvių. Kai kurie lietuviai aktyvistai 
pasigedo net savo slapto lietuviško veikimo draug11, kurie tik iš pri evartos viešai 
dalyvavo bolševikiniam „maskarade" ir dangstėsi bolševikine frazeo logija, o 
slaptai veikė aktyvisfl( būriuose. Ypač valsčiuose, kur vadovavi mui trūksta 

nuosaikių inteligent11, vietos žmonės, keršydami už padaryta s j iems bolševiht 
skriaudas, skundžia ir dažnai be pagrindo suiminėja buvusius pareigūnus 

(seniūnus, seniūnų padėjėjus, vykdom1jjų komitetų tarnautojus, mokytojus ir t.t.). 
Nepagrįstas naikinimas dirbusių bolševikinėse įstaigose lietuvių y ra naikinimas 
pačios lietuvių tautos, ir tokie keršto užsimojimai yra atmestini visu griežtumu . 
Pre/,.y ba, pramonė, žemės ūkis, švietimas, administracija ir kitos darbo sritys 
pareikalaus daug žmonių, ir todėl be rimto pagrindo neturi būti sunaikintas nė 

vienas lietuvis, kuris ateityje bus reikalingas ir naudingas mūsų kraštui. Nereikia 
užmiršti, kad bolševikinės okupacijos pradžioj e lietuviškoj i spauda (,,Lietuvos 
Žinios" ir „XX Amžius") ir lietuviškoji visuomenė ragino lietuvius gelbėti padėti 
ir nebėgti iš tarnybų, i kurias pradėjo skverbtis mūsų kraštui sve timi „ naujieji 
žmonės ". Štai, pvz., 1940 m. liepos 15 d. ,,XX Amžius " Nr. 159/ 1210 rašo, jog 
pastebimas liūdnas reiškinys, kad „ kai kurie inteligentai, tiksliau - proto darbo 
darbininkai, įvykit( eigos nustumiami i tariamų liaudies priešų eiles, nedalyvauja 
šalies ateities problemas sprendžiant, pasidaro lyg nereikalingi, paniekinti reak
cionieriai, buržuazijos šalininkai ". Toliau sakoma: ,,Kur pranyko daugelis tų, 

kurie dar neseniai siūlė radikalias socialias reformas?" Todėl, tik gera i ištyrus 
kiekvieno buvusio sovietinio pareigfino veiklą, galima da,yti dėl Jo išvadas. 

Jau turėjau progos pasikalbėti su kai kuriais Šiaulių apygardos apskričių 
viršininkais ir Lietuvių aktyvistųfronto apskričių :.'tabų vadais ir su pasitenkinimu 
turiu konstatuoti, kad šis klausimas jų tinkamai suprastas ir Jų vadovaujamos 
įstaigos Jau ėmėsi konkrečių žygių visiems nenormaliems reiškiniams pafalinti . 
Tačiau vis dėlto dar ir dabar kai kuriuose valsčiuose nesiskaitoma su nurodymais, 
sauvaliaujama ir įtartiųų bolševikiniu veikimu lietuvių laisvės ir gyvybės klau-

LIETUVIŲ TAUTA 281 

simai be rimto ištyrimo kai kur sp rendžiami vietos nuožiūra. Ypač toks nedrausmin
gumas, nesus iklausymas ir sauval iavimas vyksta tuose valsčiuose, kur yra pasišovę 
veikti nerimti ir padauži škos nuotaikos žmonės. Tokie sauvaliautajai ir padaužos turi 
biiti t11čt110Jau griežtai sudrausti ir už įsakymų peržengimus jie ms turi būti keliamos 
baudžiamosios bylos . 

Šiau lh( apyg ardos prokuratūra, norėdama, kad šis reikalas neatidėliojant 
blitų sutvarky tas visose apskrityse, visuose valsčiuose ir miesteliuose, prašo 
TamsUt, pon e viršinink e, šį klausimą dar kartą aptarti su Jūsų apskrities Lietuvi!( 
aktyvistų fronto štabo vadu ir kitais vietos pareigūnais ir tuojau tuo reikalu duoti 
apskrities kriminalinės poli cijos viršininkui, apskrities policijos vadui, visiems 
policijos nuovadų viršininkams ir Lietuvių fron to valsčių aktyvistų štabams nuro
dymų. 

M.Krygeris1 

Beje, tokios lietuvių pareigūnų pastangos užkirsti kelią smurtininkams ne 
tik prieš žydus , be t ir lietuvius okupantam s nepatiko , ir prokurora s netrukus 
buvo areštuotas . Liepo s 24 d. Laikinoji vyriausybė išsiuntinėjo į savivaldybe s 
panašų raštą „Kova prie š sav ivališkus smurto veiksm us". Jam e rašoma : 

Po pere inamojo laikotarpio krašte vėl įsigali tvarka ir teisinė padėtis 

pasidaro pastovi . 
Tačiau y ra žinoma, kad tūli piliečiai dar nenori pasiduoti disciplinai, net 

sauvališkai vartoja smurto veiksmus prieš kitus asmenis ir jų turtą. Su tokiais 
nedisc iplinuotais piliečiais susideda įvairūs piktadariai, kurie patriotizmo vardu 
daro tokit( veiksmų, kuri e nesiderina su lietuvio garbe, bet yra tikra piktadarybė. 

Todėl visi įspėjami, kad viso/d sauvališki veiksmai (sauvališki areštai, 
plėšimai) pagal veikiančius įstatymus griežtai baudžiami. Kompetentinga teismo 
įstaiga Prokuratiirai yra davusi atitinkamus parėdymus, kad taki nusikalstami 
darbai būtų sutrukdy ti ir baudžiami. 

Kiekvienas žmogus įpareigojamas atitinkamas įstaigas painf ormuoti apie 
visus krim inaliniu s bei politinius nusikalstamus veiksmus. Bet šios žinios turi būti 
atsargios ir tikros . Kas netikras žinias skleidžia, bus griežtai baudžiamas .1 

Tuo norėta užkirsti kelią įskundėjams vokiečiams dažniausiai iš pavydo, noro 
pasiglemžti įskųstojo žmogaus turtą, pelnyti okupantų malonę. 

Lietuvos laikinoji vyriausybė negalėjo sustabdyti okupantų vokiečių vykdomo 
Lietuvo s piliečių - žydlĮ genocido, bet visaip rėmė tuos, kurie gelbėjo žydus; 
Laikinosios vyriausybės likim as priklausė nuo okupantų užgaidų. 

Beje, 1974 m. New York kongresmenė Elizabeth Holtman atliko Antrojo 
pasaulinio karo metais ,,naciams talkinusių" žmonių tyrimą ir pateikė JAV atstovų 
rūmams vadinamąjį „karo nusikaltėlių" sąrašą, į kuri buvo įtraukusi ir Lietuvo s 
laikinosios vyriausybės narius prof. Juozą Ambrazevičių (Brazaitį) ir pik. Joną 

1 Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944. l dalis. V. 1973. P. 87- 88. 
2 l Laisvę. 1941. Nr. 27. P. 8. 
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Šlepeti. Tačiau po ilgų apklausinėjimų, archyvinių dokumentų tyrimo padaryt a 
išvada, kad nei J. Ambrazevičius (Brazaitis) , nei J. Šlepetys, kaip ir visa Lietuvo s 
laikinoj i vyriausybė, n ega li būti nieku o kaltinama, tuo labiau dėl okupuotos 

Lietuvo s piliečių - žydų genocido . 
1978 m . ,,Į Laisvę" Nr . 73 ( l l O) išspa usd int as Juo zo Braza ičio (Ambra

zevičiaus) straipsnis „Lietuvos žydų likim as ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė", 
kuriame iškeliami jam ir Laikinajai vyria usybe i pateik ti kaltinim a i ir p aro dom as 

jų nepagrįstumas: 
Įvykius, kurie buvo prieš 33- 30 metų, suaktua lino iš dali es keli pamfletai 

bei dokumentų ar tariamų dof...wnentų rinkiniai : 
/ . Nazi War Criminals Among Us. By Charles R . A!len, J,:, A Jewish Currents 

Reprint. New York, 1963, 16 p. (Nacistiniai karo nusikaltėliai tarp miisų. lydų 
žinizl naujas leidimas - aut.). 

2. He kissed tire swastika. ,.Mintis" Publishing House, Vilnius, 1964, 16 p . 
(Jis bučiavo svastiką - aut.). 

3. Nacionalist1{ talka hitlerininkams. Vilnius, 1970, 190 p. 
4. Documents Accuse. Gintaras, Vilnius, 1970, 310 p. (Dokum entai kaltina . -

aut.). 
Trečią ir ketvirtą leidinius panwšė tie paty s autoriai: A . Baranauska s, 

K. Rukšėnas, redagavo E. Rozauskas. 
Šie leidiniai davė medžiagos JAV įstaigom atnauj inti investigacijas, kaip tai 

paskelbė „New York Times". 
Dokumentų rinkinį vertinant, žiiirima: (l) ar paskelbtieji dokum entai pati

kimi - tikri; (11) ar nėra praleistų dokumentų ta pačia tema, kurie leistų patikrinti 
pirmil}ų teigimus; (111) ar iš dokumentų daromos išvados sutaria su vaizduojamo 
laikota,pio bendra padėtimi. 

Toliau čia ir bus liečiami tie dokumentai ar tariamiej dokumentai, kurie liečia 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės veiklą - 1941 m. birže lio 14 - rugpjūčio 5 
laikotarpį. 

l 

Ar dokumentai tikri? 
Dėmesio verti dokumentai, pažymėti Documents Accuse (Dokumentai kaltina -

aut.) N1: 52 ir N1: 40. 
l . Pirmuoju dokumentu, Nr. 52, esą „ai/ the Jews of Lithuania were robbed 

and driven in ghetto "1, skelbia autoriai 120 p. 
Šis dokumen tas - netikras. Prieš Ji kalba šie faktai : 

(a) Laikinosios vyriausybės priimtieji nutarimai būdavo pasirašomi min . 
pirmi ninko pareigas einančio Ambrazevičiaus ir reikahl vedėjo J. Šv elniko. 
Nutarimas N,: 52 išsiskir ia iš minėtos tvarkos: čia padėtos (mašinėle, ne 
pasirašytos!) pavardės Ambrazevičiaus ir vidaus reikalų minist erio J. Šlepečio. 

1 „Visi žydai buvo apiplėšti ir atvary ti i getą" 
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(b) Šio „ nutari mo data " - l 941 m. rugpjūčio l diena. Tuo tarpu Zivilver 
waltung paske lbtas 1941 m. liepos 25 d. Documents Accuse duoda dokumentą Nr. 
50 žyd t{ ghetto reikalu, pasirašytą The Gebietskomm issar of the City of Kaunas 
Cramer, SA-Oberfarer.' Pasirašytas 1941 m. liepos 31 d. Taigi anksčiau už dokumentą, 
priskiriamą Lietuvos vyr iausybei. 

(e) Šio laikinosios vyriausybės „nutarimo" šaltini u nurodomas leidinys 
.. Laikinosios Lietuvos vyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai", Kaunas, 
194 / , p. 99- 100. Pažymėtina, kad tai nėra leidinys Lietuvos laikinosios vyriau
sybės, o ją likvida vus pirmojo generalinio tarėjo (prie Generalkomisariato) 
įstaigos. 

2. Dokumenta s Nr. 40 komentuojamas kaip „PG adopted a decision to 
organize a concen trati on camp-ghetto fo r Je ws" (120 p./ 

Dėl šio dokumento žymėtini šie faktai : 
(a) To pa ties „dokume nto"fo tokopija buvo paskelbta ir leidiny „Nazi War 

Criminals ... " 36 psl. Tame leidiny po fo tokopija parašas, kad tai „ meeting of July 
30, 1941, when Ambrazevičius signed the decree 'for the establishment of 
concentration camps for the Jews' (ir žydų koncentracijos stovy klos ste igimas) -
see arrow ". Tačiau pačiame čia skelbiamame „dokumente " nėra jokio nutarimo 
apie „estab lis hment of concentration camps.?_ Pamfl eto leidėjas tik j uodais dažais 
užbraukė kažkokią eilutę, kurio s, matyt, j is nenorėjo skelbti . 

(h) Docwn en ts Accuse ta pati fo tokopija įdėta Nr. 40. Bet ji jau kitokia: 
ji pap ildyta nutarimu (2): ,, to approve the estab/ishment of a concentration camp 
for Jews and to authorize Mr. Švipa, Deputy Minis ter of Municipal Economy, in 

4 

co-opera tion with Colone/ Bobelis, to take care of the above". 
Pažymėtina: š is nutarimas (2) yra toks ilgas, kad jokiu biidu netilptų tarp 

nutarimo (l) ir par aš i( (plg. vietą „Nazi War Criminals ... " 36 p. Tai leidžia dary ti 
išvadą, kad antroji nutarimo dalis foto montažo keliu įdėta. 

(e) Nu tarimo (2) lietuviška redakcija yra ne to pa ties stilia us kaip 
nutarimo (]). Nu tarime (2) iškreip ta asmens pavardė: vietoj „Švipu i" parašyta 
,,Švipai " (Lyg reikalų vedėjas nebiitl( žinojęs viceministerio pavardės!). 

Nuta rim e (l) pavardės rašomos be „p." (ono): rašoma tiesiog : išklausi us 
.,pulk. Bobelio pran ešimo" . O nutarim e (2) ja u rašoma: ,,p. Švipai , ,,p. pulk. 
Bobeliui" . Angliškam e „ Documents Accuse" šis lietuviškos redakcijos nesutarimas 
j au išlygintas. 

(d) Kad „Naz i War Criminals ... " nebuvo to nutarimo (2), rodo ir to 
pa mfleto paraše min ima „ arrow ··, kuri rodo ne vyriausybės nutarimą, bet į ... 

pulk. Bobelio pranešimą. 

1 „Kauno mie sto Gebietskomisaras Cramer'is, SA Ober furer". 
2 „LV priėmė sprendimą įsteigti žydų koncentracijos stovyklą - getą". 
3 „ 1941 m . liepos 30 d ., kai Ambrazevičius pasirašė nutarimą „Dėl žydų 

koncentracijos stovyklo s steigimo ". . . . . . . . . 
4 „patvirt inti žydų koncentracijos stovyklos Įst~1g1mą 1~ ~ah?tl p. ~v_1p'.b 

Saviva ldos ūkio mini stro pavaduotoją, bendradarbi auJant pulkmm ku1 Bobehu1, Ja 
rūpintis". 
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(e) Dėmesio verta ir tai, kad lietuviškai išleistoje „Nacionalistų talka ... " 
tie patys autoriai šio „dokumento " neskelbė, kaip neskelbė ir kito „dokument o", 
kuris buvo ir „Nazi War Criminals ... " ir „ He kissed the swas tika ": esą vysk. Brizgys 
.,hasforbidd en ai! clergy to aid Jews in any way " (., Nazi ... " 37 p ., ,.He kissed ... " 
15 p.) . 

Lielllviškai leidžiamo leidinio „ Nacionalistų talka ... ", ga l matė, kad lietuviš
kai skaitančiam iš karto kris i akis šis fa lsifika tas, bet angliškai skai tantis to 
nepastebės ... 

Ar dokum e11tacija pilna ? 
Dokumentai gauna teisingos prasmės ir ima teis ingiau vaizduoti istoriją, kai 

j ie sugretinami su kitais apie tuos pačius dalyk us kalbančiais dokumentai s. O 
„Documents Accuse" autoriai ve11gė fl( dokume11t1Į, kurie rodytų, kas buvo daroma 
žydų padėčiai gerinti ar kurie rodyti(, kas buvo tikrasis žydit klau simo spre11dėjas. 

l . Jie visiškai nutylėjo ge11. St. Raštikio liudijimą jo knygoj e „Kovos dėl 

Lietuvos" JI t. 305- 307 p . Ten autorius, buvęs laikinosios vyriausybės krašto 
apsaugos mi11isteris, liudija, kaip žydų delegacija (buvęs Lietuvos kariuomenės 

vyriausias rabinas Sniegas ir Lietuvos kariuomenės atsargos leitenanta s advoka
tas Goldbergas - kaip tik dėl to sėdėjęs sovietų kalėjime - abudu auto riui gerai 
pažįstami) atsilankė pas jį į namus p rašydami pal engvinti ji( padėtį ghetto [ . .}. 

2. Tas pat s nepasitenkinimas dėl žydų klausimo, apie kurį kalbėjo gen. 
Raštikis vokiečių karinei vadovybei, buvo įsalaniai par eikš tas ir laikinosios 
vyriausybės pirmininkaujančio kalboje vyriausybės posėdyje 1941 rugpjūčio 5 d. 
Jo kalbą pakartoj o ir „ Docwne nts Accuse" (N,: 24). Joje konstatuo ta visa eilė 
trt1kdym1( iš vokiečių pusės laikinosios vyriausybės veiklai . .Joje pasakyta ir žydų 
klausimu: ,,Havi11g 110 means , the Govemme11t could 11ot positively i11jlue11ce a11y 
outrages, e.g. tlte executions of Jews i11 Kaunas and i11 the Provinces ".

1 

3. Nutylėjo „Documents Accuse " ir kitų leidinių žydų autorių liudijimus . Pvz., 
Tite Case Against Adlf Eiclunann , Edited and 

1
with Commen ta,y by Henry A. 

Zeiger. Published by The New America Libra,y ; T/teir Brothers' Keepers , by 
D,: Philip Friedman (Columbijos un-to žydų istorijos lektorius) , N ew York, 1957 . 

(a) Abudu autoriai liudija vokiečitt 11orą sukurstyti Li etuvoje vietos 
gyventojus prie š žydus ir vokiečių nusiskundimą, kad tai ne siseka . 

Zeige r cituoja žodžius generolo Stahlecker raporto, rašyto l 941 .X l 5 Him
mleriui: 

Considering that tlze populati on of the Balti c countri es has suffered ve,y 
heavily under the government of Bolshevism and Jew,y while they were incor
p orated in the USSR, it was to be expected that after the liberation from that 
foreign government, they (i.e. popu lation themselves) would render harm/ess mosi 
of the enemies left behind after the retreat of the Red Army. It was the duty of 

' ,,Neturėdama priemonių, Vyriausybė negalėjo turėti teigiamo poveikio bet kokiam 
smurtui, pvz., žydų naikinimui Kaune ir periferijoje". 

2 „Adolfo Eichmano byla, Henry A. Zeiger redakcija ir komentarai. Spausdino „The 
New Arnrica Library" . 

3 „Savo brolių prižiūrėtoja i ." 
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tlle security p olice to set in motion these self-clea nsing movements and to direct 
them into the co rrect channels in order to accomplish the purpos e of the cleansing 
operation as qu ickly as possible . It was no less important in view of the future 
to establish the unshakabl e and provable fact that the liberated populat ion 
themselves took the most seve re measure against the Bolshevist and Jewish enemy 
quite on their own so, that the direction by German authoritie s could not be found 
aut" (Zeiger, 66 p .). 

Cituoj a toliau tą pati raportą: ., To our surprise it was not easy at first 
. . • 1 

to se t 111 motzon an extenszve pogrom agains t Jews " (ib.). 
Friedman cituoja pati es „ SS Brigadefiihrer Franz Stahlecker, Command er of 

Eisatzgruppe A , ope rating in Baltic countries, kitus žodžius : 
„ On the basis of our instructions, the Security Police has initiated the 

solution of the J ewish question with all possible dispatch. However, we deemed 
it advisab le that the Security Police should not put in an immediate appearance, 
as the extraordinarily harsh measures pursued migh t have a negative reaction, 
even in German circles . it is our purpo se to show the world that the native 

J 
population itself undertook to suppress the Jews ". 

Fried man nuo savęs prideda : ,.However, Stahlecker, who proceeded to recrui t 
his mercenaries from fascist parti san units, jobles s police , and the underwo rld 
to his surpri se and chagrin that Lithuanians , as a rule, shied away from the 
opportuni ty ojfe red them by the Thousand-Year Reich. ,.It was not a simple 
mailer", Stah lecker complain ed, ,. to organize an effective action against the Jews " 

4 
(l 36 p.). 

' ,,Atsižve lgiant į tai, kad Baltijos šalių gyventojai , jas prijungus prie SSSR , 
sunk iai kentėjo nuo bolševikų valdžios ir žydų, reikėjo tikėtis, kad išsivadavus iš tos 
svet imos va ldžios, j ie (t. y. patys gyventojai ) daugelį priešų, paliktų atsitraukus 
Raudonaja i armijai, neskriaus. Būtent saugumo pareiga buvo pradėti tuos apsivalym o 
veiksmus ir nukreipti juos teisinga kryptimi, kad valymo operacija būtų užbaigta kuo 
greičiau. Ne mažiau svarbu ateities požiūriu buvo nustatyti tvirtą ir nepaneigiamą faktą, 
kad patys išvaduoti gyve ntojai savo nuožiūra ėmėsi priemonių prieš bolše vikini us ir 
žydų priešus ir tokiu būdu vokiečių valdžios nurodymo negalima buv o rasti" 
(Zeiger, 66 p .). 

2 „Mūsų nuos tabai, iš pradžių buvo nelengva pradėti didelį pogromą prieš 
žydus (t. p .)" . 

3 „Remdami es i mūsų nurodymais, Saugumo policija kuo skubiau pradėjo spręsti 
žydų klausimą. Tačiau mes nerek omendavome Saugum o polic ijai įsikišti nedelsi ant, 
nes ypatingai aršios priemonės galėjo iššaukti neigiamą reakciją net vokiečių tarpe. 
Mūsų tik slas bu vo paro dyt i pasauliu i, kad vietin iai gyventojai patys ėmė dorotis su 
žydais". 

4 „Tačiau Stah lecker 'is, kur is iš fašistinių partizanų būrių, bedarbių policininkų 
ir nusikaltėlių pasaulio ėmė verbuoti parsidavėlius, savo nuostabai ir nusivyl imui 
pamatė, kad lietu viai, kaip taisyklė, traukdavos i nuo Tūkstantmečio Reicho siūlomos 
galimybės. ,,Tai nebuvo paprasta ", - skundėsi Stahlecker'is, - ,,organizuoti veiksmingą 

akciją prie š žyd us" ( 136 p .). 
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(,,Documents Accuse" taip pat cituoja tą Stahl eckerio raportą (N,:_ 73), tačiau 
nutyli tas vietas, kurias buvo iškėlę žydai rašy tojai, bū~ent _S~a!1leckeno nusiskun
dimus kad lietuviai nesiduoda sukurstomi taip lengvaz pnes zyd us). 

' (b) Abu minėti autoriai pastebėjo, kad žydi{ pogromai turėjo būti suorga
nizuoti ir įvykdyti pirmom dienom, kol krašte yra suirutė. 

Abu taip pat mini, kad pirmasis, kuris Kaune pasidavė Stah/e ckerio sukurs
tomas, buvo žurnalistas Klimaitis su partizam( biiriu. Friedman teig ia Ji turėjus 
300 pa rtizam(. Jiem pr iskiriama pogromi( ~1:adžia, birže l'.o . ~5- 26. 

(a) Zeiger liudija, kad ghetto ste1g11110 Ka1111e 1de1a ir reikalavimas 
priklauso vokiečiams: 

Kaune po pirmos operacijos žydų komitetas buvo iškviestas ir painformuotas, 
kad vokiečh1 valdžia nemato jokio pagrindo kištis į kivirčus taip lietuvii1 ir žydi(. 
Vienintelė tad normaliai padėčiai suda,y ti išeitis - suda1J1ti žyd i( ghetto. Į žydų 
atsikalbėjimus buvo par eikšta, kad nėra kitos galimybės tolesniem pogro mam 
išvengti. Stai žydai iš karto pasisakė pasi1yžę esą viską padaryti , kad iškeltų savo 
rasės brolius į Vilijampo/ę" (l b). 

Kauno komendantas pulk. J. Bobelis buvo pranešęs Laikinajai vyriausybei apie 
gautą iš Stahleckerio reikalavimą - išia-austyti žydus iš K_auno p er 5- 6 val~n~as. 
Sis Stahleckerio dvigubas žaidimas paaiškėjo. kai po vizito pas Stah/eckerĮ zydų 
atstovai atsilankė pas komendantą ir perdavė Stahleckerio p areišk imus (ŽI: E. Sū
duvis, Viem1 vieni, 136 p.). 

(c) komendantas Bobelis liudijo, kad ja m pasisekė įtikinti vokiečius, jog 
per tokį trumpą laiką techniškai negalima iškeldinti; kad jis turįs atsiklausti ir 
savo vyriausybės. Bobeliui pasisekė laimėti laiko žydit klausimui apie mėnesi, 

(b) Neteisinga skirti Klimaičio gmpę prie LAF. kuris organizavo sukilimą. 
Klimaitis tik ką buvo išėjęs iš bolševikų kalėjimo. Jis ir suorga nizavo apie save 
daugelį tokių pat pirmom karo dienom. 

li nomi taip pat fakta i, kad partizanų būrius organizavo Lietuvoj e pasilikę 
bolševikų agentai, ir j ie plėšė žydus. Pvz., Pakruojyje žydai išžudyti vietinio 
advokato Požėlos iniciatyva. Tuo „nuope lnu " remdamasis, Požėla tuojau tapo 
SiauliL( apygardos komisa ro Gewecke pirmu oju patarėju. Tik kai lietuviai surinko 
dokumentus ir jais įrodė, kad j is buvęs slaptas NKVD agen tas ir įdavinėjęs žmones 
sovietų saugumui, vokiečiai savo patarėją likvidavo (ž,: Rastenis, Dirva, 1964. VI.5). 

Tokioj padėty visai suprantamas „Documents Accuse" cituojamas komendan
to Bobelio birželio 28 įsak)mias (Nr. 19), subordinuotas visom ginkluotom grup~m 
„Milita,y Forces Stafl ". Patį Klimaitį buvo pav esta iškviesti į laikinosios 
vyriausybės biistinę, kur gen·. Pundzevičius bei gen. M. Rėklaitis ar Jų pavaduo
tojai įtikinti( jį atsisakyti savo akcijos pri eš žydus . (Tame paskalbėjime Klimaitis 
verkęs ir aiškinęs, kad Stah/ecker grasinęs jam likvidavimu, jei jis nevykdys 
Stahleck erio įsakym11. Jam buvo patarta dingti. Netrukus jis tai ir padarė). 

Neatsakingų grnpių ar asmenų veikla greitai baigėsi, bet prasidėjo sisteminga 
pačių voldečių ja u viešai vadovaujama veikla, kurią liudija ir dokumentai . 

1 „Karo pajėgų štabas". 
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(F) ,, Do c. Accus e" N ,: l 07 cituoja SS Standartenfiihrerio Jiiger slaptą pra ne
šimą, kad nuo 1941 liepos 2 dienos jis parėmęs žydit reikalus į savo rankas ir vykdęs 
žydą likvidavimą. 

Sovietą magazine „ Svytwys" ypatingu badu išryškintas ir sudramatintas 
tas Jėigerio dokum entas, kuris buvęs pristaty tas į Nurnbergo teismą. Su doku
mentais buvo pasiųsti į Nunbergo ·teismą kaip „eksperta i " J . Jurginis ir prof 
Kruncas. Jurginis nlinėtame „Svy tury" apie tą dokumentą rašė: 

„ Mudu su Krunc u, kaip eksper tai, pateikėm teismui pluoštą dokumentų, iš 
kuril( vienas išgarsėjo J egerio ataskaitos vardu. Ji beveik ištisai perskaitė teismo 
pirmininkas, ci tavo radijas ir spauda, Jegeris, - SS štandartenfiureris, trečiosios_ 
baudėjt( komandos (Einsatzkommando) vadas, ges tapo viršininkas , okupuotai 
Lietuvai. 1941 m. liepos 2 d. iš tariamosios lietuvišh1 buržuazinių nacionalistų 
Skirpos-A mbrazevičiaus vyriausybės" perėmė žmonit( šaudymą Lietuvoje ... " 
(1963.X/9). 

Šis sovietinės spaudo s cituojamas dokumentas rodo, kad žydų likimas 
priklausė ne nuo laikino sios vyriausybės, bet nuo Gestapo viršini'.1ko Jiigerio j~u 
nuo liepo s 2 dieno s. (O prieš jo atvykimą tos pareigos priklaus e Stahleckenu1.) 
Pačios sovietinės spaudos cituojami dokumentai aiškiai rodo, kad „Doc. Accuse" 
pastangos atsakomybę už žydit persekiojimą, naikinimą suversti Lietuvos laiki
najai vyriausybei yra neteisingos. 

DokumentlĮ interpretacija 
/ . Kiekvi eno par eiškimo prasmė aiškėja bendram e įvykių kontekste . ,,Doc. 

Accuse" tyčia ar netyčia tą kontekstą nurodė, cituodamas Lietuvos laikinosios 
vyriausybės pirmininkaujančio kalbą vyriausybės paskutiniame posėdy (Nr. 24) . 
Iš tos kalbos matyti, kaip Lietuvoj e susidarė dvi nelyg ios jėgos: lietuviškoji, 
atstovaujama Lietuvo s laikinosios vyriausybės, LAF ir remiama visuomenės; 

vokiškoj i, atstovaujama karinės valdžios ir Gestapo, o p askiau Zivilverwal tungo . 
Viena ir ki ta neturėjo jokių santykių. Vokiečiai palaikė santykius su žemesniu 
rangu - Kauno /ietuvit( kom endantu ir Kauno miesto burmistru . 

Sitokioj e situacijoje santyhai galėjo biiti įtempti ar atleisti atskirais pareiš
kimais viešumoje, lyg ritualinėm formulėm. Kiekvienas amžius turi savo „ ritu
alines formas ", kurios yra be turinio, bet antrai pus ei gali skambėti maloniai . 
Pvz., š iuo metu tokia ritualinė formulė yra „ taikos generacijos kūrimas" - apie 
ją kalbama, nor s faktiškai ginkluojami arabai, ginkluojami žydai , ginkluojama 
Loty1111 Am erika, g inklu ojama Ind ija. Siuo metu populiari Saugumo Tarybo s 
1973 m. spalio 22 dienos s utartis - grąžinti tarp Izraeli~- ir_A_~abų 1967 meti( 
status. Sutarti s abidvi puses laikinai nuramino, bet fakt1ska1 JI nevykdoma. 

Ano karo prad žios metu ritualinė formulė buvo „ naujosios Europo s lciiri
mas "; tokios pat formulės reikšmės turėjo „Doc. Accus e" (89 P/ minim_as arkiv . 
Skvirecko, buv. pr ezidento Grinia us, buv. min. pirmininko Tw~e~o 1r ~1-tų teleg
ramos siuntimas Hitleriui ; tokia pat formulė buvo vysk. Bnz gw radyo kalba, 
kuria „ kvietė stoti į vermachto statybos batalionus" (Doc. Ac: Nr. 60). Vis _ta! ~'.1vo 
ritualinės formulės, siekiančios apraminti antrąją pu~ę, 1:tmoje ~uvo fiz111e/_ega . 
Tai buvo tokios pat prasmės formulės, kaip 1940 metars visuomenes atstovų e11mas 



288 PRALAIMĖJĘ NUGALĖTOJAI 

pas „ liaudies vyriausybės pirmininką" J. Pa/eckį lojal umo par eikš ti. Tokios pat 
prasmės turėjo ir / 94/ meh( Ka11110 liet11vit1 komendan to bei bur mistro priėmimas 
įsa/..ymo steig ti ghello, bet atsikalbėjimas, kad techniškai taip greit tai neįmanoma 
pada,y ti, kad jiem reikia atsiklausti ir savo vyriausybės. 

2. Ar ši taktika Lietuvos žYdl/ reikalui pakenkė ar padėjo? 
(a) Faktas: Stahleckeris buvo įsakęs komendantui Kaun o žydus iškelti į 

Vilijampolę per 5- 6 valandas. Ko111e11da11tas Bobe lis atsikalbėjo, kad techniškai 
taip greit neįmanoma. Jis informavo Lietuvos laikinąją vyriausybę. Jis pateikė 
savo projektus. Vyriausybė tuos projektus svarstė ir atidėliojo, ir ji e liko neprii mti. 
Bet laimėta laiko. 

(b) Faktas: Burmislras Pa!čiauskas ir komenda ntas B obe lis 1941 m. 
liepos 10 išleido įsakymą žydam keltis į Vilijampo/ę; terminą davė nuo liepos 
15 iki mgpjiičio 15. Vadinas, laimėta laiko ne 5- 6 valandos, bet pusantro mėnesio. 

(c) Faktas: Kada Gestapo surengė liepos 23-4 perversmą pri eš Li etuvos 
laikinąją vyriausybę ir bataliono vadu vietoj pulk . Bobelio pastatydino Gestapui 
priimtiną Kviecinską, pastarojo ja u 1y tojaus dieną (liepos 25) sušauktas susirin
kimas, minimas „Doc . Acc." N,: 47, jau sugriežtino reikalavimu s žy dam - nustatė 
gr iežtesnius, nei jie buvo paskelbt i burmistro Palčiausko ir kom endanto Bob elio. 

Šie faktai rodo, kad liew vos laikinosios vyriausybės linijai iš tikimi savival
dybės ir komendantiiros žmonės sugebėjo /aimėli žydų naudai daugiau laiko, 
sugebėjo padėtį padar yti lengvesnę tiek, kad kai kuri e žydai galėjo ir pabėgti. 

(d) Faktas: Kada „the Gebietskommissar Cramer" 1941 liepos 31 išleido 
žyd11 reikalu dar griežtesnį įsal..·ymą (N1'. 50), komendantas Bob elis mėgino gauti 
vyriausybės pritarimą švelnesniam Jewish Sta1111e (Nr. 52), kuris būtų nurodymas 
lietuviam, dirbanti em prie ghetlo . (Tas komendanto Bobelio pr ojek tas „Doc. Acc. ", 
kaip minėta, klaidingai pask elbtas kaip tariamai Lietuvos laikinosio s vyriausybės 
pr iimtas statutas.) 

(e) Faktas : Vilniaus žyd 11 liudijimas. Vilnius buvo kitoje karinėje apygar 
doje, ir Vilniaus lietuvių administracijai nebuvo leidžiama palaikyti ryšius su 
Kaune esančia Lietu vos laikinąja vyriausybe. Ten ir žyd r{ reikala s buvo pradžioj e 
kitaip tvarkomas. Kaip liudija lsaac Kowalski, kurio atsiminimus skelbė New Yorko 
laikraštis „Jewish Press ", žydai buvo gaudomi ir varomi tariamai į darbus. Bet 
iš tų „darbų" jie negrįždavo. Tada ir Vilniaus žydai panoro patys gyventi draug e, 
gyven ti ghello. Kowalski rašo : 

.,/11 such circums tances, the Jews had 110 other choice but to wish to be 
brough t to the ghetto. The thousand of our brothers and s isters disapp eared 
without a trace during the month of terror. Everybody expec ted the same /ate. 

O/ course, it s tands to reason , that such a ceaseless pogrom caused the Jews 
to long fo r the day when they would by driven into be ghetto . They sincerely 
believed it was the 011/y solution. Perhaps there would be work to do; the pe ople 
would live together and such atrocities would not take place . 

The long anticipal ed mome/1/ came at da wn, September 6, 194/ . The Jews 
were awakened early in the mornin g by long whistles and yells f rom those who 
came to force us into ghetto. 

__ ..... __ -
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At fir st, 110 one knew exactly what was going 011. Soon it became clear that 
the time had ~o_me to go. That day traffic was stopped for 11011-Jews. 

All tire mt!tta ry and police forces of the Germans and Lithuanians were 
mobilized. Germa ns and Lithua 11ia11s were stationed in every courtyard and 
command ed the J ews to evacuate their homes in J 5 minutes. 

It was se lf-evident that 15 minutes were 1101 s11/ficie111 for the aged and the 
children to get ready. It was impossible lo get dressed and take along the bare 
11ecessi ties. 

This was in g reat contrast to the city in Kovno. There the Jewish population 
was gi ven a coupl e o/ days to move into the ghe /lo, with a chance to transfer 
their household goods in wagons and carts. /11 Vilna they only al/owed us / 5 
minutes to get dressed and ge t packed. Each person could take 011/y that which 
he could carry. Being awak ened from a deep s/eep and nidely driven into the 
ghetto did not mak e /or organized (?) thinking. The Jews had to get dressed, 
and grab haphazardly in the lillle time al/owed them. As a result, homes were 
lejt i11 pani c, and when they reached the ghetto they lacked basic necessities " 
(Jsaac Kowals ki, A Secret Press in Nazi Europe. The Stori' o/ a Jewish Junited 
Partisan Organ iza tion, J ewish Press, January 23, 1970). 

' Tokiom is apl inkybėmis žydai neturėjo kitokio pasirinkimo, tik būti atvaryti į 
getą. De šimtys tūkstančių brol ių ir seserų per teroro mėnesį dingo be pėdsakų. 
Kiekvieno laukė tok s pat likimas. 

Ž inoma, ne be priežasties, dėl tokio nesibaigiančio pogromo žydai buvo priversti 
laukti tos dienos, kai bus išvaryti į getą. Jie nuoširdžiai tikėjo, kad tai vienintelis 
sprendimas. Galbūt ten bus darbo ; žmonės gyvens kartu ir tokią žiaurių dalykų neįvyks. 

Ilgai lauktas mom entas atėjo auštant. 1941 m. rugsėjo 6 dieną. Žydus anksti 
rytą prikėlė ilgas švi lpimas ir riksmai tų, kurie atėjo varyti jų į getą. 

Iš pradžių niekas nežinojo, kas vyksta. Netrukus tapo aišku, kad atėjo laikas eiti. 
Tą dieną eismas ne žydams buvo sustabdytas. 

Buvo mob ilizuotos visos vokiečių ir lietuvių karinės ir policijos pajėgos. 

Vokiečiai ir lietuviai stovėjo kiekviename kieme ir liepė žydams palikti savo namus 
per 15 minučių. 

Savaime aišku, 15 minučių nepakako seniems žmonėms ir vaikams būti 
pasirengu siem s. Buvo neįmanoma apsirengti ir pasiimti būtiniausius daiktus . 

Palyg inus su Kauno miestu, tai buvo didelis kontrastas. Ten žydų gyventojams 
buvo duota pora dienų atvykti į getą, o savo namų apyvokos daiktus atsigabenti 
vagonai s ir vežimais. Vilniuje mums buvo leista per 15 minučią apsirengti ir 
susipakuoti. Kiek viena s galėjo pasiimti tik tiek, kiek galėjo panešti. Kai pažadinama 
iš gilaus miego ir grub iai atvaroma į getą, tai nepagalvosi apie organizuotumą (?). 
~ydai turėjo apsire ngti ir karštlig iškai stverti, kas papuolė po ranka, per tą nedidelį 
Jiems leistą laiką. Dėl to namai buvo pali kti panikoje, o pasiekus getą pasirodė, kad 
j iems trūksta pagrindinių daiktą" (lsaac Kowalski. Slaptoji spauda nacistinėje Europoje. 
ŽydlĮ vieningos partizamĮ organi zacijos istorija. Žydų spauda, 1970 sausio 23 d.). 



290 LlETUVIŲ TAUTA 

Prof. Juozas Brazaitis su Levu Prapuoleniu, 194 1 metų su kili mo 
vadu, 195 1 metais Vokietijoj e 

Dr. Antana s Maceina (kairėje) su prof. Juo zu Brazaičiu 
(1951 metai s Vokiet ijoje) 

LJETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ 291 

Grupė buvusių LAF narių ir sukilėlių JAV (apie 1962 m .). Iš kairės 
(l-oje eilėje) - dr. J.Kižys, L.Prapuolenis, dr. J.Gimius , 

pro f. J .Brazaitis, d r . P.Padalis , St.Daunys ; 2-oje eilėje - dr. Y.Vardys, 
dr. K.Ambn 1zait is , dr. P.Kisielius , St.Barzdukas ir dr. V.Majauskas 

Plk. J. Šle petys (kairėje), prela tas J.Balkūnas ir pro f. J.Ambrazevičius 
(apie 1960 m.) 
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Sie Kowalskio li11dijimai rodo: 
(l ) Kad Kaune, 11ors Lietuvos laiki11oji vyriausybė 11eturėjo Jokios tiesiogi11ės 

įtakos žydi{ likimui, 11ei J1l ghetto 11ei Jų 11aikinimui , bet vyriaw,ybės paskirtieji 
žmonės (kome11da11tas ir burmistm s) laikėsi vyriausybės li11ijos ir savo taktika 
laimėjo :yd1{ naudai laiko ir švelnesnę padėti iki to laiko , kai vokieči1{ admi 
nistracija juo s nušalino ir pastatė sau patik imus žmones ; 

(2) kad Vilniaus žydai buvo suva,y ti i ghello lyg iai tokiu pat būdu, kaip darė 
bolšev ikai 1940 ir 1941 metais, aps11pdami gyve 11toj1{ namus anksti 1ytą ir per 
trumpą laiką įsakydami pasiruošti ir išveždami i vago nus , kuriais juos transpor
tavo i Sibirą ar kalėjimus. Su Vilniaus žy dais taip buvo pada,yta, kai jau Kaune 
Lietuvos laikinoji vyriausybė buvo likviduota . 

Jš,,ados 
Dokumen/1{ ir faktų visuma dėl žydų likimo Kaune ir Lietuvos vyriausybės 

rolės duoda tokias išvadas: 
l . Lietuvos žydi{ likimą iš karto paėmė i savo ranka s Gestapas, pirmiausia 

organizuodamas pogromus (žr. Zeiger 66 p ., Fri edman 136 p. Doc . Accuse Nr. 73). 
2. Kaun o žydi{ delegacijai ghello pasiūlė Gestapas , ir delegacija turėjo su 

1110 sutikti (ž,: Zeiger ib.). 
3. Pirmi eji žydi( pogromai Kaune buvo suorganizuoti Stah leckerio iniciatyva, 

panaud ojant Klimaičio grupę, kuri su Lietuvos laikinąja vyriausybe nieko bendro 
neturėjo. 

4. Kauno komendantui Bobeliui ir burmistrui Palčiauskui pasisekė išmanev
ruoti ir laimėti žydų naudai laiko ir geresnes kėlimosi i ghetto sąlygas (žr. 
Kowalski liudijimą apie Vilniit)_ 

5. Laikinosios vyriausybės pastangos paveikti vokiečių karinę vyriausybę per 
gen. von Rocques žydų nauda i nedavė teigiamt( vaisių (žr. gen. Ra štikio liudijimą). 

6. Laikinoji vyriausybė nepadarė faktiška i jokit{ veiksmų, kurie žydų padėtį 
būt11 pasunkinę, tik parėmė komendanto ir burmistro laikyseną humaniškesnėje 
plotmėje, negu po jų nušalinimo nacių parinkti jiem patinkam i žmonės. 

7 . .. Documents Accuse" autoriai betgi „karo kaltininkais" akcentuoja labia u
siai Li etuvos laikinąją vyriausybę, nors: 

(a) Lietu vos laikinoj i vyriausybė buvo pask elbta prieš nacių valią ir nacių 
niekad nepripažįstama; 

(b) Laikinoji vyriausybė nepakluso nacil{ reikalavimui išsiskirstyti ar 
p asivadinti patariamąja (vokiečizt) taryba; 

(c) Prie š Lietuvos laikinąją vyriausybę Gestapas suorganizavo 194 1 m. 
liep os 23-4 perversmą; 

(d) Lietu vos laikinosios vyriausybės nar itl dauguma atsisakė priimti 
Generalkomisaro siii/omas gener alinil{ tarėjų par eigas, ir Generalkom isaras von 
Renteln tai įvertino kaip atsisakymą bendradarbiauti; 

(e) Liewvos laikinoji vyriausybė atsir ibojo 11110 vokiečių politikos žydi{ 
atžvilg iu (žr. min . pirmininko par eigas einančio kalbą 1941 m. rugpjūčio 5 d.); 
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(/) Li etuvos vyriausybė buvo priver s ta veiklą nutraukti 1941 m. rugpjūčio 
5 d. pri eš savo ir tauto s valią, ir veiklą sustabdžius daugumas vyriausybės narių 

1111ėjo i p ogrind ž io veiklą. Ir dėl jų bei kitų asmenų organizu otos p ogrin džio 
spaud os s udw ytos visuomenės opinij os Lietuva buvo vienintelis nacit{ okupuota s 
kraštas, kuriam e naciam nepasisekė suorganizuoti lietuvių SS legiono; 

(g) dėl nacių repr es ij11 už pasipriešinimą nacių politikai Lietuvoje tarp 
išveŽ/LŲll į kalėjimus bei kon centra cijos lagerius buvo ir keturi Lietuv os laiki
nosios vyriausybės nariai. Laikyti tad Lietuvos laikinąją vyriausybę „karo 
11usikaltėliais", kaip tai daro soviellĮ skelbiami leidiniai , tegalėtų tik nacių 
propaga11di stai. 

8. Kodėl sovieti1 paruo šti leidiniai taip labiausiai inkriminuoja Lietuvos 
laikinąją vyriausybę? Dėl to, kad : 

(a) Lietuvos laikinoji vyriausybė reiškė lietuvių tautos valią būti nepri
klausoma; reiškė pasipriešinimą svetimai okupacijai; ta valia išliko ir lig 
dabartinių laikt{ Li etuv oj e, pas ireikšdama pasipriešin imu sovi etinei okupacijai 
bei j os vartojamam Žmogaus pagrindinių teisių paneigimui. 

(b) Kai pasaulio viešoji opinija kaltina Sovietus žydų persekiojimu , 
Sovie/11 interesas nukre ipti dėmesį 11110 savęs i Lietuvos laikinąją vyriausybę ir 
skelbt i ją kaip žydų persekiotoją, nors ir Liewv os žydai nukentėjo 11110 sovietinio 
režimo: (l ) ne vienas žy das nekomu nistas buvo Soviett{ iš Lieh1vos deportuotas; 
(2) tas pat s adv. Goldb ergas, kuris buvo atsilankęs pas Lietuvos laikinosi os 
vyriausybės narį g en. Raštikį, kaip Liew vos atsargos karininkas , Sovi efl{ bu vo 
laikomas kalėjime; (3) kai sovietinės okupacijos atstovai pastatė prie Vilniaus 
paminklą nacių sunaikinti em žydam, žydai ir čia buvo nuskriausti: paminklo įraše 

nutylėjo žydų vardą, o teįrašė „sovietinius piliečius ". 

Tokia dabartinė Soviett{ politika vertė leidinil{ redaktorius dokum entus 
klastot i, dokumentus nutylėti, iš dokumenh( daryti išvadas, kurios yra pri ešingos 
to laik otarpi o /aktam ir kitiem dokumentam. 

Tai įprastinė sovietinė sistema, ir jos yra priversti laikytis autoriai, nors ji em 
ir kiti faktai biilt{ žinomi ir iš kitų fakll{ logiškos išvados būti{ kitokios. 

Bet kaip tik šis momentas sovieti11ėm išvadom ir sovietinei akcijai pa ts 
tinkamiausias, jt{ many mu, metas: j uk dabar veikia „detente 1

• 

* 
* • 

Tiems, kuri e nori blogo Lietuvai , matyt , argumentų nereikia . 1990 m. 
lietuvitĮ tautai išs ikovoju s nepriklausomybę vėl pradėtas pri siminti Birželio 
sukilim as ir Laikinoji vyriausybė, kuri tarsi buvusi tik vokiečių įrankiu žydam s 
suna ikinti. Dėl to , kad okupantai vokiečiai išžudė didelę dalį Lietuvo s žydų, 
kaltinami ne atskiri ,,kolaborantai", o visa lietuvių tauta, ir kaltinimas pateikiamas 

1 Į Laisvę. 1978 Nr. 73. P. 16-27. 
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taip, lyg tuomet Lietuva, lietuvi~ tau~ , _ka~p i~ ž~dų, būtų b~vus!o~-ne to paties 
okupanto pavergtos, lyg patys hetuvia~ bui:'-l tr z~dų ge~o~1~0 1deJos auto riai, 
ir vykdytojai, lyg tik vienoje okupuotoJe L1etuv0Je vok1eč1a1 būtų žudę žydus 
(nors pagal pačius žydų šaltinius Antrojo pasaulinio karo metais buvę sunaikinta 
apie 6 min., 0 Lietuvoje - apie 200 tūkst.). Ypač akiplėšišką melą apie lietuvių 
tautą kaip „žydų žudikę" skJeid~ia JAV žyd_ai'. ne_retai ~tengdamiesi vos ne visą 
atsakomybę už ją tautos genocidą suversti tik lietuv iams. 

Daugelyje Amerikos mokykJą yra išplatinti kompaktiniai diskai apie holo
kaustą su pagal Lietuvių tautos himną parašyta daina: 

Lietuva, Kraujuota žemė, 

būk prakeikta per amžius, 
tegul tavo kraujas liejas 
kaip žydų vaikų. 

Tegul vargsta jūsų sflmis, 
taip kaip varginot žydus; 
baikit savo tamsias dienas, 
lai neranda jūs kapt(. 

Laimės tikit iš vokiečių, 
sulauksit galo ant fortų, 
ką linkit mums - tebūna jums 
tekasa jūs gyvus duobėn. 

Tegul dega }tisų miestai 
ir visi kaimai , laukai, 
žūkit j1is, kaip žudėt mus, 
p er visus amžius, amžius/ 1 

Pastebėtina kad užsi·e · • d · • . 
· • ' . . ruo zy ų, pmruausia gyvenančių JAV kaltinimai dėl 

genocido ke1sdavos1 prikJausomai nuo SSSR ir ·o TSKP ' .. 
SSSR antrą kartą oku L " . _ J s , KGB politiko s. Kada 
partiz:,nini ka d ~a~o ietuvą rr tūkstančiai dorųjų lietuvių pakilo į 

-='-l rą, rau orues1ems okupantams b d . 
kad ta didžioji lietuvių taut k . • .• uvo_ nau mga parodyti pa sauliui , 
žydų krauju. Atsižvelgda::t ~va t~es „1svaduoto1us" vykdoma tik išsitepusiųjų 
Miunchene organizuoiama l L'.15 os 0,'."'

00Y~us, ]947 m. balandžio 14-15 d. 
.. , s „ 1etuvos zydų S"•ungo •. . " 

prumta rezoliucija kaltinanti . l' . .., s suvaz 1av1mas . Jo metu 
- - - --- -' __ visą ietuvių tautą dėl žydų genocido . Rezoliuciją 

, Išversta iš angliško originalo, esančio Holok . . . 
au5lo muz1eJUJe Vašingtone. 

* 
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'šspausdino daugelis laikraščių. Perspausdiname ją iš pačių 7Vdų laikrašč' U 
l - k 1· ") 1947 . ~J 10„ nser 
Weg" (,,Musų e ias m. liepos 22 d. numerio: ,,Lietuvių tautos kaltė 
už Lietuvos žydų išžudymą: 

Mes. keli tūkstančiai išsigelbėjusių Lietuvos žydų, kurie šiuo metu randasi 
amerikiečii( zonoje Vokietijoje, savo pirmoje konferencijoje, kuri įvyko balandžio 
14 ir J 5 d. Miunchene, priėmėme sekančią rezoliuciją apie plačios lietuvių tautos 
dalies kaltę išžudant Lietuvos žydus. 

Konferencija konstatavo, kad: a) visi lietuvių tautos sluoksniai (inteligentai, 
valdininkai, ūkininkai, amatininkai, darbininkai ir kt.) aktyviai dalyvavo drauge 
su nacių banditais išžudant Lietuvos žydus, ypatingai provincijoje; b) didelė dalis 
/1( žudila( - lietuvh( randasi amerikiečių, anglų, prancūzų zonose bei Austrijoje, 
kur jie jigi1ruoja kaip „pabėgėliai" ir naudojasi UNRRA parama. Konferencija 
įgalioja naujai išrinktą Sąjungos valdybą plačiai informuoti viešumą apie 
baisenybes, kurias plačios lietuvi!( masės įvykdė nacių okupacijos metais, ypač 
masinius išžudymus savo žydiškų bendrapiliečių. 

Mes, sudarantieji menką likutį iš buvusių 160 tūkstanči1{ Lietuvos žydų, esame 
išlikę gyvi iš tų pasibaisėtinų žiaurumų, kuriuos padarė lietuviai jų žydiškų 
kaimynų atžvilgiu. Kiekvi enas iš mŪSI( gali plačiai papasakoti skaitlingus faktus, 
kurie i/iustn1oja tuos baisius žiaurumus iš lietuvių tautos pusės prieš beginklius 
ir bejėgius žydiš kus tautiečius okupacijos metais. Masų dideliam apgailestavimui 
mes turime konstatuoti, kad mažesnės žydiškos vietovės Lietuvos provincijoje buvo 
išnaikintos išimtinai lietuvių, o didesnės žydų bendruomenės - su jųjų aktyvia 
pagalba. Taip pat visuotinai yra žinoma, kad žvėriškas baisenybes prieš žydus 
Kaune, kaip, pavyzdžiui, įvairiuose garažuose, ypatingai sukrečiantis pogromas 
Slabodkėje, o taip pat tolygiai milžiniški žudymai 7-me forte, kur pirmomis 
vokiečių okupacijos savaitėmis išžudyta daugiau 9 t11kstančių žydų, kaip tik buvo 
įvykdyti lietuvių. Be to, taip pat yra žinomas aktyvus lietuvių dalyvavimas žydų 
getų bei stovyklų sunaikinime, kaip antai Maidanake, Varšuvoje ir kt. 

L ietuvos žydų sąjunga diasporoje - Vokietijoje laiko savo žydiška ir žmogiška 
pareiga iškelti tuos faktus žydų ir nežydų viešumos žiniai. 

Lietuvos žydt( sąjunga amerikiečių zonoje Vokietijoje 

Nutarime nė žodžio apie tai , kad Lietuva buvo vokiečių okupuota, ap ie 
vokiečių politiką - sun aikinti žydus ir apie pačių lietuvių beviltišką padėtį ir 
tai, kad okupantams talkino tik saujelė, - per visą sovietmetį KGB tesugebėjo 
priskaičiuoti apie 800 lietuvių, kurie nors kiek buvo prisidėję, neretai prievarta, 
prie žydų genocido, nors didesnei jų daliai ir nesurado reikiamų įkalčių (prie 
:,žydžaudžių" buvo priskirti ir tie, kurie vokiečiams verčiant turėjo pervežti žydus, 
ir pan.). Bet kur kas daugiau lietuvių gelbėjo žydus , buvo už tai vokiečių 
sušaudyt i, uždaryti į Jagerius. Vilniuje, Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus 

-



296 PRALAIMĖJĘ NUGALĖTOJAI 

h v ra surinkti duomenys apie beveik 2,5 tūkstančius lietuvių šeirnų, are y e, y . . . .,., •. 
gelbėjusių žydus. Bet, žinoma, paprasč~~u ~pkaltmt1_ v1~ą tau_tą. 1ac1au r~udo-
niesiems okupantams daugiau kaip po des1mt1es_ metų Įveikus gmkJuotą part12anų 
pasipriešinimą, imama kaltinti ne apskritai visa hctuv1ų tauta, o 11~_,,kolabo~tai", 
buržuaziniai nacionalistai", mėginant įrodyti, kad nacių okupac 11os metais visur 

~adovautasi klasiniu požiūriu" - tik „buožės ir buržujai" priešinosi taiybų valdžiai 
ir buvo genocido vykdytoja is vokiečitĮ okupac ijos m~tais. _Po Stalino mirties , 
pradėjus ir ant vokiečių sušaudyttĮ žydų kapų statyt i paminklus, Jau buvo iš 
viso vengiama užrašyti, kad tai „žydai", o tik „taryb iniai žmonė~"- lr pasaulio 
žydija tada triūbijo ne apskritai apie lietuvią kaltę dėl žydų genocido, o tik apie 
atskirus asmenis - ,,žydšaudžius", prisiglaudusius pirmiausia JAV; ,,žydšaudžia is" 
būdavo pripažįstama dažniausiai pagal duomenis, gautus iš KGB. 

Beje, SSSR saugumas visaip stengėsi „padėti" ir JAV teis ingumo institu
cijoms - visą laiką siuntė joms bylas apie JAV gyvenančius pabaltijiečius, 
reikalavo deportuoti išJAV. 1978 m. rugsėjo 26 d. JAV Atstovų rūmai, o rugsėjo 
l O d. Senatas priėmė pagrindinio 1952 m. Imigracijos ir pilietybės akto 
atitinkamų nuostatų pakeitimus, be kitų dalykų, suteikiančius teisę generaliniam 
prokurorui deportuoti nacistinius karo nusikaltėlius. Naujai priimtojo įstatymo 
pakeitimo žodžiais, ,,kiekvieną svetimšalį, kuris ... nacių vyriausybės pavestas 
ar su ja bičiuliaudamasis, - įsakė, paskatino, parėmė žmonių persekiojimą dėl 

jų rasės, religijo s, tautinės kilmės arba kitu būdu prie to prisidėjo". 
JAV Teisingumo depart amente įkurtas Specialiųjų tyrimų skyri us (OSI) , 

turintis tikslą surasti ir persekioti nacinius karo nusikaltėlius. Skyri us 1980 m. 
pasirašė sutartį su SSSR KGB ir teisingumo inst itucijomis, kad jos teiks OSI 
dokumentus liudytojus bylose prieš nacių bendrininkus, gyvenančius JAV Tai 
sudarė sąlygas SSSR susidoroti ne tik su nusikaltėliais, bet ir įvairiais 

antisovietiniais veikėjais, atsidūrusiais JAV. 1985 m. kovo 8 d. ,,Darbininko " 
laikraštis (JAV) rašė apie OSI ir KGB draugystę: 

... OS! veikia 95 proc . prieš rytų europiečius, prieš tos visuomenės ir prieš 
tuos žmones, kurie daugiausia nukentėję nuo sovietų. Jie ne tiktai pasinaudoja 
soviell( medžiaga, bet dabar kartas nuo karto pagal tai aiškina ir Amerikos spaudai 
Alllrojo pasaulinio karo istoriją pagal sovietinę liniją [. . .]. Dažnai bylose sovie tai 
yra pristatomi kaip nukentėję nuo nacių, nuo lietuvi11, nuo latvių, estų[. . .]. Lietuviai 
partizanai, kurie kovojo už Nepriklausomybę, yra nušviečiami kaip banditai [. . .). 
OS! dabartinis direktorius yra viešai pareiškęs, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
nebeegzistuoja[. . .]. 

J<jek vėliau kitame JAV lietuvių laikraštyje „Draugas" {1985 m. kovo 30 d.) 
advokatas P. Žumbakis rašo: 

... KGB vykdomi darbai pasidaro teisiniai priimtini vakarų pasaulio akyse 
[...} yra duodamas pripažinimas tos sistemos teisėtam egzistavimui [. . .}. sutei
kiama KGB proga perrašyti istoriją. Yra gana aišku iš OS! 11žvest1yų bylų, kad 

į 
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KGB nus taro, kuri e asmenys bus teisiami JAV. Kadangi dokument11 atranka y ra 
paliekama KGB rankos e, ji e renkasi tuos dokumentus, lwrie nušviečia istoriją 
pagal jt( norus Į. . .j. Kai JAV atvirai kooperuoja su KGB ir atiduoda i soviell{ 
rankas emigrantus, JAV skelbia disidemam, kad 1111,sų valdžia gerbia tą sistemą, 
kuri juo s nuteisė [. . .j. Taip pat parūpindami netikrus įkalčius, atrinkdami tikrus 
arba suklastotus dokumentu s, KGB naudojasi Amerikos teismais nuslėpti jų pačil( 
įvykdytą Raudonąjį terorą [. . .}. Jiems yra lengviau pul ti lietuvius, latvius, 
ukrainiečius ir kitus, nes tuomet j ie neturi prabilti apie tai, ką jie padarė m11s11 
tautoms. 

1990 m. Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę, pirmiausia JAV, Izraelio žydai 
vėl grįžta prie po kario metų, TSKP - KGB skleisto melo apie tar iamai visos 
l ietuvių tauto s kaltę dėl žydų genocido. 

Tai akivaizdžiai matyti ir iš Izraelyje leidžiamo anglų kalba žurnalo ,,Lithuania 
Crime and punishment" (,,Lietuvo s nusikaltimas ir bausmė"), platinamo JAV ir 
kitose Vakarų ša lyse, išskyrus ... Lietuvą. Štai šeštojo ( 1999 m.) numerio 140 
puslapių leidinio vedamajam e rašoma, kad žydų žudynėse dalyvavo daug iau 23 
tūkst. lietuvių, kad ypač aktyvia i prie to šėtoniško darbo prisidėjo lietuvių katalikų 
kunigai, kad 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę antisemitizmas čia vėl 
klesti. Ir pan . 

Kuo remianti s žydai teigia, kad jų tautiečių genocide dalyvavo 23 tūkst. 
lietuvių? Veltui ieškotumėt tuose leidiniuose kaltinimus pagrindžiančiq dokumentų. 
Jų nėra. Paprasčiausiai surašytos pavardės lietuvių, dalyvavusitĮ partizaniniame 
kare prieš sov ietus 1944- 1956 m., pagal rajonus . Ir kiekvienas toks rajono 
partizanų sąrašas baigiamas tuo pačiu baisiu prakeikimu: Mano Dieve, nubausk 
tuos bailius. Padaryk, kad prakeikimas ir nelaimės lydėtų ir visąjų bendruomenę, 

kad prake ikimas kristą ir ant jų palikuonių ir jų vaikaičių. 
Suprantama , tokį leidinį perskaitęs amerikietis ar anglas, kur is nežino 

Lietuvos istorijos , nežino, dėl ko beveik 50 metų kovojo mūsų tauta, ima manyti, 
kad visi lietuviai, kovoję už laisvę ir nepriklausomybę, žmogžudžiai, kad tik 
lietuviai ir tik Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais naikinti žydai. Visame 
leidinyj e, kaip ir anks tesni uose, beveik nėra užuominų, kad Lietuva buvo iš 
pradžių okupuota sovietų, o po to nacių, kad žydų sunaikinimas buvo nacių 
politikos dalis ir pan . Gail a, kad į tokius žydų šmeižtus Lietuvoje nekreipiama 
dėmesio. Šiuo atveju Lietuva i labai žalinga taktika - nesiginčyti; bet jei tokios 
paskalos skleidžiamos po pasaulį, jei , sakysime, amerikiečių mok sleiviai apie 
holokaustą žino tik kaip apie Lietuvoje vykusį reiškinį, toks nuolaidžiavimas yra 
tolygus kenkimui valstybės interesams; maža to, Genocido ir re~istencijos ~1'.'.o 
centras pasira šo bendradarbiavimo sutartį su žydų nevalstybuuų orgamzac1Jų 
atstovais dėl tariamai bendrų tyrimų ir pan . 

Žydų tragedija Li etuvoje , kaip ir visoje nacių okupuotoje E~o~oje, šiurpi. 
Ir tie, kurie prie jos prisidėjo, verti teisingos bausmės. Kad ate1tyJe kas nors 
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Š ikartotų, reikia, kad visi žinotų, jog nusikaltėliai sula ukia atpildo pana aus nepas . . . . . . 
Tačiau Lietuvos atžvilgiu, atrodo, siekiama ~-e t~tsmgumo , ~ tam_~~ grupuočių 
politinių, ekonominių int_eresų, ~~tis, k~d ~s Lietuvos pasiseks _,sre t~al~uti tUrtų 
ar va ldyti ją; naudi nga 1r aukleJant nauJ~ zyd~ ka':ą, ugdant JOS v,_enmgumą, 
judaizmo tikėjimą_ negi kaltinsi tokią g~lm~ą tr ~urtmgą vals~bę k~1p Vokietija 
ar Rusija. Tuo tarpu apkaltinęs mažą, neĮt~gą tr dar k_ata!ikis~~ Lietuvą nieko 
neprarasi, 0 tik laimėsi. Kita vertus, skelb~, ka~ vos ne v1erunt~ le zy_dų naikintoja 
Antrojo pasaulinio karo metais buvo lte~vtų t~~t~, n~ud~ga ~r Vokietijai , 
besirūpinančiai savo istorijos baltinimu , tr RustJat bet kai kunoms kitoms 
didžiosioms valstybėms. 

Jeigu žydų nacionalistams ar kitiems Lietuvos ju odintojams iš tikrųjų rūpėtų 
teisingumas ir tiesa, ji e galėtų padėti Lietuvo s teisingumo institucijoms sudaryti 
bylas tiems, kurie iš tikro padėjo vokiečių žud ikams oku pantam s. Tik nepri
klausomos Lietuvos valstybei reikėtų perimti į savo rankas šian dien taip plačiai 
užsienyje eksploatuojamą žydų genoc ido problemą. Juk , kaip ne kartą rašyta 
šioje knygoje, žyda i bu vo vokiečių okup uotos Lietuvos piliečiai. O kas turi 
rūpintis savo esamais ir buvusiai s piliečiais, jei ne valstybė? Tik Lietu va turi 
pateikti sąskaitas už nužudytu s ir ištremtus, už pagrobtą ar sunaikintą turtą 

okupantams - Vokietijai, Rusijai, Lenkijai . 
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7. LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
VEIKLOS NUTRAUKIMAS 

Viltys, kad Vokietija toleruos nepriklausomą Lietuvą, su kiekviena okupacijos 
diena vis labi au blėso. J i vis labiau griežtino okupacinį režimą, siekdama paversti 
Lietuvą tik „vokiečių teritorija". Ką nacia i manė apie Lietuvą ir apskritai 
Pabaltij į, reicho komisaro Rygoje leistame „Ostland " žurnale 1942 m. išdėstė 
Rytų sričių mini stras A. Rosenbergas straipsnyje ,,Rytų kraštų likimas", kuriame 
pabrėžė, kad tokios valstybėlės kaip Lietuva - tai tik istorinis nesu sipratimas . 
A. Gražiūnas rašo, jog Hitleri s, 

pradėjęs ruoštis karui su sovi etais, įsakė SS Gruppenfuehreriui E. von Bach
Zelewskiui paruošti planą, kaip vokiečiams užėmus Ryll{ erdvę ji turėtų būti 

tvarkoma. Jau 1941 m. sausio mėnesi Bach-Zelewskis paruošė generalinį Rytųplaną 
( .. Generalplan Ost "), kuriam Hitleris pritarė. Pagal ši planą buvo numatyta , kad 
vokiečiai kolonizuos visą plotą ligi linijos Leningradas-Ladogos ežeras - Valdajaus 
aukštumos - Brian skas ir Dnepr o lankas . 31 000 000 šios srities gyventojų 
turėjo būti iškelti kitur, o likusieji 14 000 000 palikti ir maždaug per 30 metų 
suvokietinti. Lenkijos „ Generalinė gubernija" ir Baltijos valstybės turėjo biiti 
visiškai nutautintos (,, umvegevolkt "), t. y. paverstos kitos tautos kraštu (vokiečių -
A. L.). 

85 % iš dvidešimties milijom1 lenkt{ ir 65 % Vakan{ Ukrainos gyventojų 
turėjo būti pe rke lti i Sibirą. Į šitas ištuštėjusias žemes turėjo būti atgabe~~a 
840 000 „ Sofortsiedl ern" _ skt1biai isiktiriančių kolonistų. Netrukt,s _ tttre10 
atsikelti dar l l 00 000. Per artimiausius dešimt metų buvo numatyta kasmet l Rytus 
atkelti po 200 000 ir antram dešimtmety - po 2400000 vokiečii(. B~ ~isišf:'1i 
suvokietintų Lenkijos ir Pabaltijo plotų, pi rmiausia buvo numatyta ikurtl tris kit~.s 
.. Siedlungsmarken" sritis i vakams nuo Leningrado, Krymo-Chersono ( .. Gotenga~- ') 
ir sriti tarp Nemuno ir Namčio upių [. . .]. Planuojant Ostlando kolomza~~ą, 

· •· · · · t ta nes tttri daug germamski( esta i buvo pripažinti vokiecia ms gmumnga au • _ . . . . . . 
tautų - vokiečių, danų bei švedit - kraujo. Latvijoj tinkami{ as_muh~clJai gyventojų 
b · · "d tiek kiek 1r Latvl)OJ. Ta uvo rasta jau mažiau, o Lietuvoje maz aug • _ . .. .• 
tinkama gyventojų dalis tttrėjo būti palikta ir asimiliuota, o "m aza verte - zsgyven-

dinta [. . .}., 

, Gražiūnas A. Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940- 1944. V. 1996. 

P. 198- 199. 
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Beje, dar 1940 m. gegužės 28 d. Himlerio pateiktame plane Hitleriui rašyta: 
Ne vokiečiz( tautybės Ry111 gyventojams neturi b17ti jok ios aukštesnės mol..yklos 

be keturi!( sl..yri11 pradžios mokyklos. Šios pradžios mokyklos tiksla i turi biiti tik 
paprastas skaičiavimas daugiausia ligi 500. Pasirašyti vardą, mokslas, kad yra Dievo 
įsal,.ymas klausyti vokiečiz( ir bziti garbingam, darbščiam bei guviam . Mokėjimą 
skaityti aš laikau nereikalingu. 1 

Ar žinojo hitlerinės Vokietijos politiką, sakysim e, K. Škirpa ? Sprendžiant 
iš jo slaptai perduodamos infonnacijos sukilėliams į Lietuvą, iš jo patie s archyvo, 
atrodo, kad ne. Jis tikėjo, kad Vokietija pripažins Lietuvos nepriklausomybę. 
Iš pradžių nesuvokė tikrųjų nacių tikslų ir daugelis suki lim o vadovų bei 
Laikinosios vyriausybės narių; daugelio jų teigimu , bent pim1ąją savaitę žiūrėjo 

į vokiečių kariuomenę kaip į išvaduotoją ir sąjungininkę. Tad daugeliui jų tai, 
kad liepos mėnesio pabaigoje Lietuvoje, nepaisant gera i veikiančios Laikinosios 
vyriausybės sudarytos administracijos, buvo įvesta civilinė vokiečių valdžia, buvo 
skaudus smūgis. 

Liepos 28 d. Kauno miesto komisaras paskelbė nutarimą: 

Privalomas nutarimas N,: l . 
l . Gyventojams žydams draudžiama naudotis šaligatviais . Žydai privalo eiti 

dešiniuoju kraštu važiuojamo kelio ir eiti vienas po kito. 2. Gyvelltojams žydams 
draudžiama naudotis visomis pasivaikščiojimo bei poilsio vietomis ir viešaisiais 
parkais bei skverais. Taip pat j iems draudžiama naudotis viešose vietose 
išstatytais suolais. 3. Gyventojams žydams draudžiama naudotis visom is viešo
siomis susisiekimo priemonėmis, kaip auto taksi, vežikais, autobusais , garlaiviais 
ir pan. Visi viešojo naudojimo susisiekimo priemonių savininkai arba nuomotojai 
p rivalo nurodytųjų priemonių matomoje vietoje iškabinti skelbimą su užrašu: 
,, Žydams draudžiama ". 4. Nesilaikantieji šio nutarimo nuostall( bei jiems prieš
taraujantieji bus griež tai baudžiami. 5. Šis nutarimas galioja 11110 šios dienos. 

Kaunas , 1941 m. liepos mėn. 28 d. 
Miesto Komisaras Cramer, S. S. Oberfu ehrer. 

To paties komisaro viešas skelbimas Nr. 2 buvo šis: 
l . Tiems gyventojams žydams, kurie kilus karui ar jo metu bu vo pabėgę ir 

iki šios dienos negrįžo, uždrausta grįžti į Kauną. Visiems namų sa vininkams ir 
valdy tojams uždra usta priimti pastogėn grįžtančius žydus. 2. Gyventojai žydai, 
be amžiaus ir lyt ies skirtumo, turi nešioti kairiajame krūtinės šone, o taip pat 
ir nugaroje 8- 10 cm skersmens geltoną Dovydo žvaigždę. 3. 1941 m. liepos JO d. 
Kauno burmistro nutarimu Nr. 15 nustatytas žydų perkraustymas iš miesto vidaus 
į Vilijampolės priemiestį turi būti baigtas vėliausiai iki rugpjūčio J 5 d. Smulkesnių 
žinių teikia Miesto Bu111 Skyrius . 4. Gyventojams žydams šiuo draudžiama parda-

1 Ten pat. P. l 99. 

LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS NUTRAUKIMAS 301 

vinėti, keist i ar ki tokiu būdu realizuoti visą j11 turimą judamą ir nejudamą turtą. 
Taip pa t įsakmiai draudžiama naikinti įrengimus ir šiaip vertingus daiktus. 5. 1941 

111• liepos l O d. Kaun o Burmistro Nutarimu Nr. 15 žydų gyventojams nustatytos 
vaikščiojimo valandos iS-plečiamos Vilijampolės priemiesčiui su žyd11 gyvenama sritim 
imtinai. 6. l 94 1 m. liepos l O d. Kauno Miesto Burmistro Nutarimas Nr. 15 dalimi 
panaikinamas. 7. Šio pran ešimo nuostatų nevykdymas bus griežčiausiai baudžiamas. 
8. Šio pranešimo nuosta tai įsigalioja 11110 šios dienos. 

(pas.) Cramer, S. A. Obe,fu ehrer, 
Kaunas, l 941 111. liepos 31 d. 

Šitokiais potvarkiai s naujai paskirtoji vokiečių civilinė valdžia pradėjo 
Lietuvoje sav o darbą. 

Reicho komi saras įsikūrė Rygoje. Ten valdžios potvarkiams skelbti pradėjo 
leisti „Verkuendung sblatt ", vėliau pavadinta „Verordnungsblat" ir „Amtlicher 
Anzeiger", nuo 1942 m. ir žurnalą „Ostland", kurio leidėju skelbiasi pats Lohse. 
Dar leido dienraštį „Deutsche Zeitung in Ostland" . 

Komisaras Li etuvos generalinei sričiai įsikūrė Kaune ir reicho komis aro 
pavyzdžiu sudarė didžiulį va ldymo aparatą, kurio daugeli s skyrių ir poskyrių 
atitiko lietuvių sudarytąsias valdymo struktūras. Vietose, kur buvo žydų getai , 
komisarai pasiskyrė patarėjus žydų reikalams. Kaune komisaro Kramerio 
patarėjas žydų klausimais paskirta s SD tarnautoj as Jordanas, Vilniuje - SS 
karininkas Muereris , Šiauliuose - SD ltn. Bucalskis. 

Komisarai pasiskyrė patarėjus ir lietuvių klausimais. Taip generalinio 
komisaro fon Rentelno patarėju buvo antilietuv iškomis pažiūromis pagarsėjęs 
baronas fon Ropas, Vilniaus mie sto komisaro patarėju - K. Kal endra , Kauno 
miesto - Ja šinskas, Panevėžio apygardos - pik. T. Vidugiris (vėliau - pik. 
A. Gaušas), Šiaulių apygardai- adv. P. Požėla (vėliau - J. Gobis, B . Melngailis). 

Okupantai įsteigė teismus, prokuratūrą ir ypatinguosius teismus, kurie perėmė 
visas žydų ir vokiečių by las. Nuo 1942 m. pradžios dar įsteigė ir karo lauko 
teismą, bet jis negalėjo tei sti vokiečių, nes vieninte lis to teismo nuo sprendis 
buvo mirties bausmė. Karo lauko teismas buvo sudaromas iš policijos arba SS 
karininko, kuris tam teismui pirmininkavo, ir dviejų jam pavaldžių policijos 

pareigūmi ar esesininką 
Okupuotame krašte daugelį klausimų sprendė ir karinė valdžia. Kaun e 

vyriausia šios va ldžios įstaiga iš pradžių buvo 82 l karo lauko komendantūra, 
kuriai vadovavo oberfeldkomend antas gen. mjr. fon Pohlas. Veikė ir vietinės 
komendantūros Marijampolėje, Vilkaviškyje, Jonavoj, Ukmergėje ir Panevėžyje. 
Vilniuje buvo 749 karo lauko komendantūros, kurioms vadovavo fon Ostmanas , 
o vėliau - pik . Ze hnpfenni gas, kurio vietinės komendantūros buvo Alytuje, 
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Vilniuje ir švenčionyse. Vėliau vietoje gen. fon Poh lo paskirtas p ik. E. Justas, 
kuriam perduota jau visa Lietuvo s terito rija , sujun gta į vadinamąją Lietuvo s 

saugumo sritį. 
Okupuo tose kraštuose veikė ir vokiečių policija. Vokiečių sa ugumo policiją 

sudarė „Ges tapo" (Geheime Staatspoli zei), SD (Sic herheitsdicnst) ir „Kripo" 
(Kri minalpolizei) ir viešoji , vadina moji žan danncrija . SS ir po licijos vadas 
Lietuvoje buvo SS brigadenfu ehreri s ir pol icijos gen. mjr. Wy soc kis , gestapo 
viršininku - SS štandartfiurcr is K. Jacgcris, vėliau - dr . W. Fuchsas, SS 
šturbanfiureris Boemė. Vokiečių saugumo policijos vadovybė savo žinion perėmė 
ir buvusį Lietuvos saug umo departamentą, kuri s vad inosi „Litauen Abtei ling". 
Apskritai, okupantai į savo ran kas perėmė visas kra što va ldy mo gra ndis, 
stengdamiesi iki smulkmenų viską kontroliuoti ir va ldyti. 

Okupanta i, matydami didelį lietuvių Laiki nos ios vyriausybės autoritetą, iš 
karto nesiryžo areštuoti ar išvaikyti jos narių. Siūlė būti vokiečių civilinės valdžios 
tarėjais. Dėl to pasiūlymo vienos nuomonės tarp Vyriausybės narių nebu vo. 
Vieni manė, kad jeigu ,j ie" neis, vokiečiai pasiski rs juos iš pataikūnų, dėl to 
kraštas pati rs tik žalą, kiti - kad jie juk tautos ats tovai ir taut a išrinko j uos 
atstovauti ir ginti tik jos, nepriklausomos Lietuvos int eres us. 

Vokiečiai kvietė užimti generalinio tarėjo postą gen. S. Raštikį, bet j am 
atsisakius pasikvietė gen. P. Kubiliūną, o j o pavaduotoju buvusį L aikinosios 
vyriausybės vidaus reikalų viceministrą pik. J. Naraką, krašto ūkio klau sim ais -
prof. V Jurgutį, finansų - J. Matulionį (buvusį Laikinosios vyriausybės nari) , 
žemės ūkio - prof. B . Vitkų (b. Vyr. nari), darbo ir socialinių reikalų - dr. 
J . Paukštį, teisingumo - M. Mackevičių (b. Vyr. nari), šv ietimo - P. Germantą, 
techniko s ir susisiekimo - inž. K. Germaną, administ rac ijos ir kontrolės - mjr. 
S. Puodžių. 

Be tarėjų, vokiečiai pasiskyrė nema ža ir kitų jiem s reikšmingų lietuvių 
pareigūnų - lietuvių policijos šefu ir policijos ryšio karininku V Reivytį, saugum o 
viršin inku - S. Čenkų, Lietuvių savisaugos batalionų ryšio kar ininku - pik . ltn. 
A. Špokevičių, Profesinių sąjungų prezidi umo pirmininku - pik . O . Urboną, 
miškų genera liniu direktorium vietoj buvusiojo Laikinosios vyriausybės paskirto 
A. Vasi liausko - dr. S. Kripą, jo pavaduotoju M. Gurecką ir kitus . 

Beje, ne vis i iš paskirtųjų tarėjais per visą vokietmetįjais išdirbo . 1942 m. 
iš krašto ūkio tarėjo pareigų pasitraukė prof. V. Jurgutis. Vietoje tos pareigybės 

įkurta verslų ūkio generalinė direkcija; prof. B. Vitkų paskyrus Žemės ūkio 
akadem ijos rek toriumi , į jo vietą perėjo J. Petronis, kuriam vėliau taip pat 
pasitraukus - A . Ram anau skas. 1943 m. tarėjai M. Mackevičius, P. Ge1mantas , 
S. Puod ž ius, J. Narakas gesta po suimti ir išvež ti į koncentracijos stovyklą. Jq 
vieton paskirti Br . Ivan auska s, vokietis prof. Schreinertas ; dr. S. Kripui 
pasitraukus , į jo vietą pa skirtas buvęs jo pava duotoj as M . G ureckas. Ir t. t. 

• 
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Lietuv iai tarėjai palaikė tiesioginius ryšius su atitinkamais lietuviškos 
administracijos skyr iais. 

Vokiečiams Lietuvos laikinajai vyriausybei sudarius nebeįmanomas veiklai 
sąlygas, ne liko nieko kito , kaip susta bdyti savo veiklą, kad tuo įrodžius, jog 
Lietuva vėl yra okupuota. 

1941 m. rugpjūčio 5 d. visi Lietuvos laikinosios vyriausybės nariai priimti 
gencra lkom isaro fon Rentelno. K. Škirpa apie tai prisimena : 

Kai VyriuuJybė in co rpore buvo vo11 J<e11tel110 priimta oficialioje audie11cijoje, 
Jis Ją priėmė laba i iškilmingai, su visa savo padėjėj1( svita, kaip koks ku11igaikštis 
ar guber natoriu s. 1 

Pas ikeitus abiem pusėms mandagumo žodžiais, prof. Ambrazevičius Vy
riausybės vard u įteikė fon Rent elnui Laikinosios vyriausybės memorandumą, 
papra šyd amas jį perd uoti reicho vyriausybei Berlyne: 

Memora11d11111as api e teisinę Lietuvo s biiklę ir faktinius santyk ius 
bol šev ikt{ okupa cijai Lietuvoje pa sibaig us 

Susipažinę su pono Rei cho Komisaro Ryll( Kraštui š. m. liepos 28 d. ir Tamstos 
tos pačios dienos atsišaukimais į liewvi11s turime garbę Laikinosi os Lielllvos 
Vyriausybės vardu, pranešti Tamstoms malo11iam dėmesiui seka11tį: 

l . Valstybingumo tradicija yra viena iš seniausii( lietuvi!( tautos tradiciji(. 
Nuo pat savo kiirimosi pradžios Lie111vos valstybė aiškiai pakrypo į vakart( 
kultiiros ta11tt( bendruomenę ir 1110 biid11 pasidarė užtvara, saugančia vakarų 
k11/tiirą nuo iš Azijos besiveržiančil{ totorii( ir 11110 totorit( įtakai pasidavusių rusų. 

Lietuvos valstybė yra išgyvenusi kelis period us: Lietuvos valstybės konsolida
vimosi periodą (XJJJ amž .), valstybės sutvirtėjimo ir ekspansijos periodą {XIV
XV amž.), Lietuvos unijos su Lenkija periodą (XVI-XV l/1 amž.), Lietu vos valstybės 
žlugimą ir pagaliau jos atstatymą l 9 l 8 metais su moraline ir materialin e 
Vokietijos pagalba . 

Po ilgo naikinančio rztSl( viešpatavimo meto 11110 /918 m. ligi 1940 me/t( 
Lietuvos valstybė pergyv eno didelį talltinio akti11g11mo ir kultiirinės bei eko110-
mi11ės rekon st ruk cijos periodą, kol tą liet11viL( talllos kuriamąjį darbą nesustabdė 
bolševik t( invazija Lietuvo n, po kurios seka (/940-/941 m.) žiitbiiti11ė lieh1vių 

talllos kova su rusi( imp erializmu. 
Nors ir labai kenksmingos buvo Liewvai 1111ijos su le11kija pasėkos. Lietuvos 

valstybing 1.mw idėja 11ė vie1111 1110111ent11 nebuvo išnylmsi iš tautinės lietuvi1( 
sąmonės. Lietuvos valstybingu mo idėjos reiškėjais vie1111 tarpu buvo Lietuvos 
didikai ; paskiau ji darėsi vis populiaresnė plates11iuose gyve'.1toj1(_ sl~oks11i11ose, 
kol toji evol iucija nepasiekė dabarti11ės savo st~dijos. _kada he111v1s uk1n111kas '.r 
lietuvis darbininkas daugeliu atsit ikimi( pasirode aktyv,a11s1a1s L1e111vos valstybes 

1 Škirpa K. Sukilimas ... P. 493. 
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idėj1,( gynėjais, Pavyzdžiu gal i būti sus idedanti daugiausia iš iikininkų ir darbin inkic 
vaik1c Lie tuvos kariuomenė, kuri, nežiūrint vis1c bolševik1{ pastangų, negalėjo biiti 
nei morališkai pa laužta, nei sužalota. 

Ryš ium su Lie tuvos valstybingum o tradicija reikia pabrėžti tą reikšmę, kurią 
turi lietuvit{ tautinėje sąmonėje Vilnius. Nuo se niausii{ laikt{ (XI V an1ž.) Vilnius 
buvo Liewvos sostinė ir brangiausia kiekv ienam lietuviui vieta. Vilnius nuo 
senovės buvo Lietuvos dvasinio, kultiirinio ir adm inistracin io gyve nim o centru . 
Dėl Vilniaus Lietuva vedė 20 meti( kovą su Lenk ija, naud odam as i visuomet toje 
kovoje moralin e ir politine Rei cho p arama. 

2, Pirmoji svetimoji valstybė, pripažinusi nepriklausomą Lietuvą 19 l 8 metais, 
buvo Vokietija ; 1918 metais nepriklausomos Li etuvos ats tatymo darbo pradžioj e 
vien Vokietija terėmė aktyviai Lietuvos vyriausybę. Nepriklau so mos Lietuvo s 
atstatymas l 9 l 8 metais ir jos pripa žinimas de Jure 19 l 8 m. kovo 23 d. iš Vokietijos 
pusės nieko bendro su Versalės traktatu ir jo inspiratoriais neturėjo. Atvirkščiai, 

pastarieji planavo Lietuvos sujungimą su Lenkija unijos ar federacijos ,yš iais. 
Je igu per sekančius 20 meile Lietuvos draugiško sugyve nim o su Vokietija ir 

atsirasdavo reikalaujančių sutvarkymo klausimų, tai tie klausimai buvo suregu
liuoti 1939 metų kovo 22 d. su tartimi; tolriu būdu buvo pra sla'ntas kelias abiejų 
šalių draugiš kiems santykia ms plėtoti {žiū,: tos sutarties įvadą). 

3, Lietuvos ;Jungim as į Tarybų Sąjungą buvo smurto aktas, kurio Lietuva 
niekuo met nelaikė uždėjusiu j ai bet kokių pri evolii(. 

Ta,ybų Sąjunga, pa sinaudojusi patogia j ai ta,ptautin e s ituacija, iš pradžių 
primetė Lietuvai savita,pinės pagalbos paktą; einant š iuo paktu Tarybų Sąjunga 

įvedė Lietuvon sa vo įgulas ir laukė patogaus jai momento; kai Vokietija visą savo 
dėmesį nukreipė į vakarų frontą, sovietų kariuomenė įsiveržė į Lietuvą pramanytu 
pretekstu, kad Lietuva laužanti savitarpinės pagalbos sutartį, o iš tikrųjų 

norėdama Lietuvą okupuoti ir užimti patogesnes st rategines pozicijas prieš 
Vo/..,"ietiją; tatai aiškiai ir įtikinamai išdėstyta Fu ehrerio 1941 m. birželio 22 d. 
atsiša ukim e į Vokiečių tautą ir 1941 m. birž elio 21 d . VokiečitĮ Vyriausybės notoje 
Ta1yb1{ Sąjungos Vyriausybe i. 

Nesitenkindama militar ine Lietuvos okupacija, Tarybų Sąjunga buvo iš anksto 
suplanavu s i Li etuvos sovietizaciją ir jos įjungimą į Tarybų Sąjungą, nežiūrint visų 
lietuvių atvirai reiškiamos opozicijos tokiems Tarybų Sąjungos planam s. 

Lietuvoje didžiausiu komunistų valdžios įsigalėjimo laikotarpiu buvo 2500 
komunistų (žiū,: ataskaitinį pranešimą V-me komunistų partijos suvažiavime, 
„ Ta,ybic Lietuva" 1941 m . vasario 12 d., Nr. 36). Reikia tačiau pažymėti, kad 
ir tų 2 500 žmonių ta,p e tik labai nedidelį nuošimtį sudarė lietuviai . Suprantamas 
dalyk as, kad primesti 2 500 žmonių valią 3 milijonams gyventojų, kurių žy mi 
dauguma vertėsi žemės ūkiu ir tokiu būdu yra atkakh7s privatinės nuosavybės 
ša linink ai, ga lima tik smurto keliu. Buvo padaryti rinkimai į vadinamąjį liaudi es 
seimą. Kandidatai s galėjo būti tik komunistų partijos parinktieji asmenys. Pri e 
urmĮ žmonės buvo varomi gra s inimais, prieš tai suareštavus įtakingesnius 

lietuvius politinius veikėjus. Toki u būdu „išrinktas" liaudies seimas, priešingai 
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viso krašto v_aliai, _paprašė Lietuvą priimti Twybų Sąjungon. Visa tai buvo daroma 
užplūdus vz~ą ~zetu:ą raudonos ios armijos pulkams ir raudonajam terorui 
siauči~nt._ Visa_ llet1~v1ų ~auta f!riėm! įjungimą į Tarybų Sąjungą kaip smurto aktą, 
kuris JOkH ( prievolių Lietuva, neuzdeda. Lietuvos atstovai užsienyj e, kurie vieni 
tegalėjo p areikšti lais vai tikrąją Lietuvos nuomonę, pareiškė protestą prieš tą 
smurto aktą. 

Visa lietuvių tauta laukė tik progo s atsikratyti smurto valdžios ir todėl, kai 
tik Vokietija paskelbė Tarybų Sąjungai karą, buvo sudaryta Lietuvos Vyriausybė, 
kuri paskelbė l 941 m . birželio 23 d. Kaune Lietuvos nepriklausomybę atstatyta 
ir tuojau pradėjo atvirą kovą su Kaune ir didesnėje Lietuvos dalyje dar esančia 
Sovieti{ kariuom ene. Šito se laisvės kovose didvyriškai žuvo per 4000 partizanų 
ir Lietuvos reguliarinės kariuomenės karių. 

4. Lietuvių kovai su bolševizmu kraš to viduje vadovavo lietuvių Aktyvistų 
Frontas, kuris per labai trumpą laiką subūrė apie save aktyvesnį Lietuvos 
jaunimą, kuris, būdamas ,y škiai tautinio ir antikomunistinio nusistatymo, ideo
logiškai y ra giminiškas vokiška m nacionalsocializmui. Nežiūrint žiauriausio 
bolševikų teroro ir sunkiausių veikimo sąlygų, organizacija labai trumpu laiku 
subūrė apie save api e 36 000 žmonių. Aktyvistų veikimas prieš bolševizmą turėjo 
tiek daug simpatijų visam e krašte, kad, karo veiksmams rytuose prasidėjus, 

aktyvisti{ ak cij a buvo paremta l 00 000 partizanų ir lietuvių reguliarinės kariuo
menės dalių, kuri e pagal sutartą su vokiečių karo vadovybe planą įvykdė j iems 
nurody tus uždaviniu s. Laikin oj i Lietuvos Vyriausybė, pask elbusi Lietuvos nepri
klausomybę atstatyta, y ra Aktyvistų Fronto ir partizanų visai tautai vieningai 
pritariant pastatytoji Vyriausybė. Skelbdama Lietuvos nepriklausomybę atstatyta, 
ji vykdė tautos valią. Jos uždavinys yra, teikiant visokeriopą pagalbą žygiuo
jančiai į rytus vokiečių kariuom enei, palai!...yti krašte tvarką ir perduoti valdžią 
sudarytai pagal Konstituciją nepriklau somos Lietuvos Vyriausy bei. 

5. Lietuvos įjungimas smurto keliu į Ta,yb ic Sąjungą nepanaikino Lietuvos 
valstybės. Tas smurto aktas nei pačiai Lietuvai, nei kitoms valstybėms jokit( 
prievolių neuždėjo. Pagaliau , jeigu kas laikytų, kad Lietuvos ifungima s į Tarybų 

Sąjungą esąs teisėtas, tai ir įjungta į Taryb1{ Sąjungą Lietuva juridiškai nenustojo 
savo suverenumo. Tarybt( Socialistini1Į Respublikų Sąjungos konstituc ijos XV straips
nis nus tato : 

,. Sąjunginių respublikų suverenitetas aprėžtas tik TSRS konstitu cijos l 4 str. 
nurodytose ribose . Už šių ribi{ kiekvi ena sąjunginė respublika valstybinę valdžią 
vykdo savarankiškai. TSRS sa ugo suverenines sąjunginių respubliki( teises ". 

Čia pat reikia pažymėti, kad , einant ta pačia Konstitu cija (XVll str.), 
kiekvienai sąjunginei respublikai palieka ma teisė laisvai iše iti iš TSRS. Jokia 
specialinė forma tam išėjimui nenustaty ta. Todėl, jeigu pr iešingai elementariniams 
teisės dėsniams kas nors laikytų Lietuvą legaliai ifungta į Tarybii Sąjungą, tai 
Lietuvos Vyriausybė, pask elbdam a Li etuvos nepriklausomybę atstatyta ir praves 
dama atvirą kovą s u TarybtĮ Sąjunga, tuo pačiu pasinaudojo laisve išeiti iš Tarybų 
Sąjungos. 
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Lygiai vienu ir kitu atveju, t. y. laikant Lietuv os _įiungimą i ~a,y bt( Sąj111~?ą 
neteisėtu aktu, kurio pasėkos išnyko išnykus faktma, Ta,ybų SqJtmgos valdz1ai 
Lietuvoje ar laikant Lietuvos įsijungimą i Ta,ybų Sąjungą ~eisėtu a~tu - _ l..ie/..-vienu 
atveju paskelbus Lietuvos nepriklausomybę atstaty ta, Lietuvos ųunguno aktas 
nustojo gal ios. . . . 

Tuo būdu Lietuva negali būti traktuojama kitaip, kaip nepriklauso ma vals
tybė. 

6. Išnykus faktinei Tarybit Sąjungos valdžiai Lietuvoje, smurti škas Lietuvos 
įjungimas i Ta,ybų Sąjungą nustojo galios. Būtų n~supr~ntama , Jeig u kuri 
draugiška Lietuvai valstybė lai/..ytųsi nusistatymo , kad l 1etuva1 P_ada,ytas s1~1urtas 
(įjungimas į Tarybų Sąjungą) dar ir dabar turi kokios nors privalomos Lietuvai 
ar kirams valstybėms reikšmės. Kadangi , išnykus fakti škai Ta,ybų SqJungos galiai 
Lietuvoje, reikia lai/...y ti atsratytą Lieruvoje teisėtą padėtį, t. y. Jos nepriklauso
mybę, tai suprantamas dalykas, kad laikyti dabar Lietuvą Tarybų Sąjungos dalimi 
nėra pagrindo . O Jeigu nėra pagrindo laikyti Lietuvą Ta,ybų Sąjungos dalimi, 
tai Lietuva Jokiu biidu negali būti traktuojama kaip okupuotoji priešinink o 
teritorija . 

Jeigu Lietuva gali būti laikoma šiuo momentu esančia karo stovyj e, tai tik 
su Tarybt( Sąjunga. Lietuvos reguliarinės kariuomenės dalys , kurios p er prievartą 
buvo įjungtos į raudonąją armiją, visw; kur aplinkybės leido, stojo kovon su 
komunizmu ir raudonąja armija. Jos, kaip vokiečirt karinei vadovyb ei žinoma, 
y ra atlikusios naudingų operacinių uždavinitt, ypač kovoje dėl Vilniaus . 

Lietuvos partizanų kovos su raudonqJ·a armija taip pat y ra žinomos vokiečitt 
karinei vadovybei. 

Reikia taip pat pažymėti, kad tiek reguliarinės kariuomenės dalys, tiek 
Lietuvos partizana i stojo kovon su raudonąja armija ne atsitiktinai, o pagal iš 
anksto sutartą su vokiečių karo vadovybe planą. 

Tokiomis aplinkybėmis laikyti Lietuvą okupuota pri ešininko teritorija būtų 
ne tik juridiškai klaidinga, bet ir morališkai neteisinga . 

7. Norėdama pareikšti padėką už Lietuvos išlaisvinimą, norą bendradar
biauti ir pasilyžimą padėti vokiečių kariuom enei Jos karo žygyje rytuose, Laikinoji 
Li etuvos Vyriausybė tuojau ėmėsi žygių., lyg iai Berlyn e, lygiai Kaune, kontaktui 
su Reicho Vyriausybe užmegz ti. 

Reikia su pasigailėjimu konstatuoti, kad tatai jai nepavyko. 
Vis dėlto liepos mėn. Lietuvoje susidarė tokia būklė, kad Vokiečių karo 

vadovybė laikė LaikinqJ·ą Vyriausybę fakti škai egzistuojančia ir su ja bendradar 
biavo . Šiuo biidu paskati nta Laikinoji Lietuvos Vyriausybė labai sunkiomis 
aplinkybėmis trumpu laiku atstatė valstybės įstaigas ir vietines savivaldybes; ji 
dėjo pastangų pašalinti tarybinės sistemos anormališkumus ir grįžti prie nor
malinės anksčiau Lietuvoje buvusios būklės. Ji pradėjo kraštą ekonomi škai 
atgaivinti , tačiau negalėjo, nesusi tarusi su vokiečių įstaigomis, išspręsti tam tikrų 
problemų. Todėl, žinodama šitų problemų skubotumą, Lietuvos Vyriausybė nekan
triai laukė, kada galės įeiti į kontaktą su Reicho Vyriausybe . 
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Mūst( did žia usiu pasigailėjimu turime konstatuoti, kad laikin osios Lietuvos 
Vyriausybės gyvavi mo fa ktas nepriimtas dėmesin nei Reicho Komisaro Rytų 
Kraštui atsi.foukime, nei taip pat Tamstos, Pone Generalinis Komisare, atsišaukime, 
kaip lyg iai, bendrai, prae ita tylomis pro lietuvių tautos perspektyvą gyventi savos 
valstybės gyvenimu. 

Kartu su visa lietuvių tauta mes jaučiame padėkos jausmą Vokiečiit tautai 
už mūsit krašto išvadavimą iš bolšev ikiško jungo. Tačiau tuo pat metu mes laikome 
savo prievole pažymėti, kad lietuvių tautos tautinės aspiracijos negali būti 
pat enkinto s vien jos materialinių reikalų patenkinimu, nes lietuvių tauta negali 
atsižadėti savos kultūros ugdy mo savoje valstybėje. Mes esame tvirtai įsitikinę, 
kad tolimesnis nepriklausomo s Lietuvos gyvavimas, remiamas draugiškojo Didžio 
jo Vokietijos Reicho, visiškai dera Europos naujoje tvarkoje. Kita vertus. mes 
negalime nuslėpti, kad lietuviit lūkesčių i tautinį ir valstybini prisikėlimą 
apvy limas s ukelti( tautoje didelę depresiją. 

Pasiryžę visuom et pa laif...yti ir stiprint i lietuvių tautos entuziast iškus drau
giškumo Jausmus Vokiečių tautai, mes prašome Tamstą, Pone Generalinis Komi
sare, perdu oti per Poną Reicho Komisarą Ryti( Kraštui, Didžiojo Vokietijos Reicho 
Fuehreriui Adolfui Hi tler iui ir nenugalimai vokiečii( kariuomenei mūsi( tautos 
padėką už Jos išlaisvinimą ir kartu išdėstyti aukščiau atvaizduotą Lietuvos teisinę 
ir faktišką būklę. 

Mes tikim e, kad , atsimindama nuolatinį lietuvių tautos draugiškumą, Vokie
tijos Reicho vadovybė pripažin s Lietuvos valstybės tolimesnį gyvavimą. Būdama 

giliai įsitikinusi Vokiečių taut os ir jos Fuehrerio teisingumu, lietuvių tauta lauks 
šito pripažinimo. 

Tuo pačiu m es pareiškiam e, kad lietuvių tauta yra nuoširdžiai pasiryžusi 
pozity viai bendr adarbiauti su Didžiu oju Vokietijos Reichu, ypač jo žygyje dėl 

tauhl išlaisv inim o ir bolševizmo sunaikinimo, o taip pat kuriant naująją Europos 
tvarką. 

J. Ambrazevičius, L. e. Mini sterio Pirminink o p . Švietimo Ministeris , M. Mac
kevičius, Teisingumo Ministeris, Pulk. J. Šlepetys, Vidaus Reikaht Ministeris, J. Ma
tulionis, Finansit Min isteris, P Vainauskas, Prekybos Ministeris, Prof B. Vit~us, 
Žemės Okio Mini steris , Dipl. inž. V. Landsbergis -Žemkal11is, Komunalinio Ukio 
Minist eris , A . Damušis , Pramonės Ministeris , D,: J. Pajaujis , Darbo ir Socialinės 
Apsaugos Minist eris, K. Ve11cius, Sveikatos Ministeris , Dipl . inž. A. Novickis , Susi
siekimo Minist eris, S. Raštikis , Krašto Apsaugos Ministeris. 

Kaunas , l 941 m. rugpjačio mėn. 5 d. 1 

Nors Memorandume ir yra pataikavimo duoklė naciams , Hitleriui , bet iš 
tikrųjų jis - tai prote stas Vokietijai dėl to, kad j i okupavo Lietuvą, nepripažįsta 

1 LCVA. F. R. 739. Ap. l. B. 5. L. 10-20. 
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jo s nepriklausomybės. Tačiau generalkomi sara s Adrian as fon Rentelna s, lyg 
negirdėjęs prof. J. Ambrazevičiaus memorandumo, perskaitė iš popieriau s savo 
pareiškimą: 

... aš parėmiau civilinę valdžią buvusios laisvos Lietuvos valstybės kaip 
generalin is komisaras Kaune. . .. Pri e minėtos sriti es, aš tik iuosi, prisijun gs dar 
tokios sriti es dalys , kur ios dešimtmečiais anks tesniz{ Lie tuvos valdžių veltu i bu vo 
svajotos ir siekiamos ... Galutinį š io krašto santykių sutvarkymą Fu ehreris pasiliko 
p o karo pa baigos ... Dėl teisinės padėties ga lioja sekanti s: y ra pagrindinė minti s _ 
p anaikinti sovietinę teisę. Fuehrerio nurody mus sekant ir dėl karo priežasčitt tai 
ga li biiti tik pal aipsniui įvykdyta. Įjos vietą mechaniškai mes ta anksčiau buvusioji 
teisė, tačiau ir iš dali es nauja. Ypatinga i klau s imas dėl žemės nuosavybės ir 
įmonių liks atviras .. . Bylų nagrinėjimas seks p agal ankstesni!( lietuviškų teismų 

santvarką, tačiau neapima vokiečių ir žydų tautybės asmenų, taip pat ir klausimų, 
liečiančių žemės sklypu s bei įmones. Šiuos klausimus rei/..'ia man p at eikti . Baudžiamoj 
teisėj pirmauja kariuomenė ir poli cija pri eš lietuviškus teismus ... Vokiečių kalba yra 
tarnybinė, lietuvių kalba y ra leistina ... Tarny binis susis iekima s su kitomis vokiečių 

įstaigomis leistinas visokioms lietuvių valdžios įstaigoms tik p er sričių komisarų arba 

mano tarpininkavimą. 1 

Savo parei škimu fon Rentelnas iš esmės patvirtino jau veikusį okupacinį 
režimą, Lietuvos pavertimą tik vokiečių „teritorija ", kurioje ir lietuvių kalba tik 
„leistina", kurioje teisingumas priklauso tik vokiečiams. Jie nagrinėja ir sprendžia 
apie buvusilĮ Lietuvos piliečių - žydų likimą. Ir niekas daugiau . Paskelbė, kad 
paliekama ir sovietinė teisė, kad galėtų ją „palaipsniui" keisti , ypač susijusią 
su Lietuvos turtu , kad jį jau galėtų „teisėtai" perimti į savo rankas . Tačiau, 
anot buvusio Laikinosios vyriausybės vadovo J. Ambrazevičiaus (Brazaičio), vis 
dėlto rudasis okupantas skyrėsi nuo buvusio raudonojo moraliniu nusiteikimu, 
taktika ir pačia režimo sistema. Bolševikai buvę apsėsti noro pirmiausia naikinti -
naikinti esamą tvarką, institucijas, joms vadovavusius žmones, naikinti visus tuos, 
kurie gali būti įtarti, kad nebus režimui palankūs. Vokiečiai pirmiausia turėjo 

norą naudotis - naudotis Vokietijos karo reikalams, o dar labiau savo 
individualiems reikalams. Lietuviams buvo naudingesni vokiečių moraliniai 
nusiteikimai, nes lengviau buvo vokietis pareigūnas patenkinamas, kad jis 
neniekintų vietos žmonių gyvenimo. Nieku negalėjo būti sustabdytas bolševikinio 
pareigūno naikinimo sadizmas, nes tai priklausė prie režimo esmės. 

Dvieją okupaciniLĮ režirnLĮ atstovai skyrėsi savo taktika. Bolševikai naudojo 
klastą, apgaulę. Vokiečiai buvo ciniškai atviri. Bolševikai savo tikslus - aneksiją, 
pa skiau sovietizaciją, žemės nusavinimą ir kt. - nuo žmonių slėpė. Kas ją planus 
per anksti paskelbė, vadino kenkėjais. Vokiečiai atvirai pasakė, kad vykdys tai, 
ka s bolševikt.Į teise buvo numatyta. Bolševika i darė viską „Lietuvos liaudies" 
vardu, vokiečiai - fiurerio vardu. Vokiečiams nerūpėjo psichologinis priėjimas 

1 Brazaitis J. Raštai. T. VI. Čikaga. 1985 . P. 99- 100. 
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prie Lietuvos gyventojų, nes j ie buvo įtikinti, kad Lietuvos ūkininkas nieko 
daugiau nen ori, kaip tik duonos turėti, ir kad vokiečio visagalybei parama 
nebereikalinga. Vokiečių okupacinės valdžios taktika buvo tęsinys tos visuotinės 
nacionalizmo taktikos, diktuotos išdidwno, perdėto savo galybės pajautimo, kuris 
juos ir pražudė. Ji buvo brutaliai primityvi šalia bolševiką taktikos - demoniškai 
rafinuoto s, tačiau lietuvių reikalams ji buvo naudingesnė, nes iš karto atidengė 
vokiečią p lanu s ir padėjo lietuviams tučtuojau susiorientuoti.' 

Rentclnui oficialiai parei škus, kad Lietuvos laikinoji vyriausybė nebegali 
toliau egzistuoti, kad visą valdžią į savo rankas perima jis, generalkomisaras, 
ir pats pasiskiria generalpatarėjus, rugpjūčio 5 d. ir įvyko paskutinis Vyriausybės 
posėdis. Jo protokol e, pažymėtu Nr. 35, skaitome:2 

Lietuv os ministerių kabineto 194/ m. rugpjūčio mėn. 5 d. posėdžio 
pr otokolas Nr. 35 

Pirmin inkauja: l. e. Mini sterio Pirmininko p . Švietimo Ministeris p. Ambra-
zevičius. 

Daly vauja: Vis i minist eriai. 
Sekretoriauja : Patarėjas Dr. Sakalauskas. 

Ministerių kabinetas išklausė /olą Ministerio Pirmininko pareiškimą: 
Laikino s ios Vyriausybės atsiradimas yra susijęs su Lietuvių Aktyvistų Fronto 

veikla. Fronta s, dirbdama s nuolatin iame kontakte su Berlyne veikusiais aktyvis
tais, ji{ š tabu ir sav o vadu pik. Škirpa, kurio veiklai vokiečių karinės ir politinės 
žinybos rodė palanlac nusistatymą, bolševikų okupacijos metu Lietuvoje paruošė 
ir slapta su organizav o /ietuviic sukilimą. Sukilimas buvo intensyviai planuoj amas 
tam mom entui, kada , kanli kilus, vokiečių kariuomenė ims žyg iuoti prieš bolše
vikus. Pagal numatytą planą j au pačiomis p irmosiomis karo dienomis buvo 
pradėtos aktyvisttc bei partizanų kovos su n, sais; sukilę Lietuvos korpuso daliniai 
(VI.22) sėkmingai sa vo g inklus nukreipė pri eš rusiškai-bolševikišką savo vado
vybę, o Kaun e jau birželio mėn. 23 d. 9 val. 30 min. ryto Aktyvistz{ Frontas, visos 
tautos pri ešakyje stovėdamas, pasiryžęs atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą 
ir akcentuodamas draugišlat s ryšius su Vokietija, paskelbė Laikinąją Lietuvos 
Vyriausybę. Taigi Laikinoji Liet11vos vyriausybė gimė revoliuciniu būdu kaip karo 
ir lietuvių tautos sukilimo rezultatas . Gaudama mandatą iš sukilusių lietuvi!( 
karių, parlizamc-šaulių ir aktyviSll( fronto , kuriame buvo susibūrusios arba j o 
vadovaujamos visų grupiic ir srovite veikliosios pajėgos, kovojančios prieš 
bo/ševilats, laikinoji Lietuvos Vyriausybė pirmiausia tęsė krašto vadavimo darbą. 
Jau pirmajame Ministerių Kabineto posėdyje buvo isteigta Lietuvos Ginkluotų 

Pajėgų vadovybė. Ji dėjo pa stangi( užmegzti artimą kontaktą su Vokiečil( 
kariuomenės daliniai s, kad energingai išvalytz( kraštą nuo daug kur Lietuvoje 
siaučiančių žiaurių bolševikų gaujų, vietomis iki pat paskutini!( dienų. 

1 Brazaitis J. Raštai. T. VI. l 985. Čikaga. P. 101- 102. 
2 LCVA. F. R. 969. Ap . 2. B . 333. C. 15- 30. 
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Lietuvos fronto bičiulių centro valdyba. Iš kairės: dr . J .Kižys , 
dr. V.Majauskas, dr. P.Kisielius , prof. J .Brazaitis, L.Prapuolenis , 

dr. J .Vardys, dr. K.Ambrozaitis (JAV, 1961 m.) 

Dr . K.Ambrozaitis, dr. V.Dambrava ir J.Kojelis Los Andžele 
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Sukilimo dalyviai: prof. J.Vėbra ir prof. A.Damušis 

A b evičiaus-Brazaičio karsto 
Prie bendražygio - prof. Ju?~ 0 m raz ačkis lk. J.Šlepetys, 

(iš kairės): prof. ~.yas~t1s, d~. K~Bbės v~dovas plk. K.Škirpa, 
dr . B .Radzivanas, Lrukmosws vynau~~ . d y Vaitiekūnas 

l f A Darnusis 1r r. • kun. prof. S.Y a, pro . • 
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Dėl karo neturėdama jokio ryšio s11 aktyvisll{ front o pa statytu minist eri11 
pirmininku pik. Škilpa, kurio atvykstant b11vo labai laukiama nuo pat pirm1{i1{ 
Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veikimo diem{ Kaun e, ir nebūdama pakankamai 
informuota apie jo galimus susitarimus s11 Auswa ertiges Amt Li etuvos likimo 
klausimu, Laikinoji Lietuvos vyriausybė pati ėmėsi pa s tangi{ užmegzti beta1pišk11s 
ryšius su atitinkamomis į Kauną atvykusiomis vokieči1( karinėmis įstaigomis. Ja11 
bi1ie/io mėn. 25 d. 1ytą vyriausybės atstovai prisistatė ką tiki Kauną atvykusiam 
Kauno Karo La11ko komendantui gen. Pohl aptarti įvairii{ aktuali!( reikah1, kurie 
galėjo dominti ir vyriausybę ir vokiečil{ komendantą. Bet Vokiečit{ Karo Kom en
dantui įsakmiai pabrėžus, kad jis tegalįs kalbėtis su miesto burmistru, nes 
Lietuvos vyriausybės klausimas jo neliečiąs ir tam jis neturįs įgaliojimų, apsi
ribota paprastu pasiinformavimu . Gen. Pohl taip pat nesutiko, kad atvykusioji 
Kaunan vokiečh{ kariuomenė biil!{ Laikinosios Lietuvos vyriausybės vardu pa
sveikinta . Nuo šito momento jau buvo galima konstatuoti, kad vokiečių karinė 

vadovybė, matyti, turėdama atitinkamų instrukcijų, Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės formaliai nepripažino, į ją formaliai nesikreipė ir, žinoma , neieškojo 
kontakto . Tuo ta,pu Laikinoji Vyriausybė stengėsi su gen. Pohl išsiaiškinti įvairius 

vyriausybei rūpimus klausimus, ir nors vokiečių Karo komendantas vis atsisa
kinėdavo su vyriausybės atstovais oficialiai kalbėtis, bet praktiškai iškeltus 
pageidavimus, ypač maitinimo ir policijos tvarkymo srityje, priimdavo dėmesin. 

Tokiu būdu keliais atvejais Vl.27-28 d. vyriausybė bandė aptarti su gen. Poli/ 
ir tokius klausimus, kaip valiuta, partizanų organizavimas, skundai dėl turto 
ėmimo iš sandėlių ir t. t. Vokiečių aukščiausioms karinėms įstaigoms Kaune buvo 
įteikta eilė promemorijų. Prašyta paleisti internuotus lietuvių karius, prašyta leisti 
organizuoti tautini korpusą, kuris dalyvaull{ žygyje prieš bolševizmą, prašyta 
sustiprinti krašt e bolševikų valymo akciją. Prašyta leisti naudotis vyriausybei 
susisiekimo priemonėm ir telefonu su provincija ir t. t. Bet tik nedidelė dalis 
prašymų tebuvo tenkinama. Tuo ta,pu sunkumų buvo daroma vis daugiau. 
Pavyzdžiui, dalis buvusiojo korpuso karių buvo išvežti kaip karo belaisviai , dalis 
paleisti atostogų, o kita dalis Vilniuje paversta paprasta po licija, nerodant nė 

mažiausio noro leisti susiorganizuoti tautiniam lietuvių korpusui, nors iš jų 
paimta buvo raštu sutikimas dalyvauti žygyje prieš bolševizmą. Susisiekimo 
priemoniz( atžvilgiu vyriausybė ne tik negavo jokių lengvatų, bel priešingai -
liepos mėn. antroje pusėje jai buvo atimtos visos auto mašinos. Tarnybinėm pareigom 
atlikti vyriausybė nebeteko paprasčiausių priemonių. 

Bet ir neturėdama nei pašto, nei telefono ryšio Laikinoji Lietuvos vyriausybė 
nenutraukė sunkaus krašto atstatymo darbo. Palyginti labai trumpu laiku buvo 
atstatytas prieš l 940. V/.15 d. buvęs administracijos aparatas (apskričių, miesh( 
ir valsčių savivaldybės), suorganizuota policija, išleista visa eilė įstatymų, kuriais 
naikinama bolševikų okupacijos metu įnešti pakeitimai bei įstatymai. Pav., 
Ministerių Kabinet e buvo priimti miestų namų ir žemės sklypų denaciona/iza cijos 
įstatymas, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių denacionalizacijos įstatymas, 

pramonės įmonių denaciona/izacijos įstatymas, įstatymas žemės valdymui tvarkyti, 
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teisnn( santvar kos įstatymo pak eit imas, universiteto ir kitų mokyklų įsta tymai 
ir t. t. 

Šis Vyriausybės veikima s buvo visa i supančiotas dar ir tuo būdu, kad savo 
pagrindinių potvarkių ar įstatym1{ji negalėjo paskelbti nei spaudoje, nei per radiją, 
kuris jau nuo 25 . VJ buvo vokiečių žinioj e. Taip pat pr ie vokiečių Lauko komendan
tiiros esanti vokiečii( karinės cenzūros žinyba nuo pirmųjų savo veikimo dienų 
neleido skelbti, kas tik galėjo turėti 1yšį su Vyriausybės vardu. Tik e/emenrariai 
multipliku odama , privačiu būdu p er atvykstančius iš provincijos žmones tegalėjo 
Laikinoji Li etu vos vyriausybė s ilpnai informuoti kraštą apie savo darbus. Apskritai, 
11110 visuomenės vyriausybė buvo atskirta, j i neturėjo priemonių apie save fo rmuoti 
opinijos. 

Vokiečių karinės žinyb os ir toliau oficialiai s tengdavosi ignoruoti ir sąmo
ningai apeiti Laikinąją Li etuvos Vyriausybę, nors iš to bendradarbiavimo, kaip 
ne kartą atskirom pr ogom vokiečių žinybo ms buvo pareikšta, vokiečiams iikiniu 
atžvilgiu būtų buvę tik naud os. Tiesa, i įvairias ministerijas su ivairiais pag ei
davimais , re ikalav imais atvyk davo įvairių sričių vokiečil{ kariški valdininkai, 
kurių norus visad a buvo stengiamasi šimtu procentL[ patenkinti. Liep os mėn. 

pradžioj e atvykusi ūkinė vadovybė (Wirtschaftskomando) sistemingai domėjosi, 

kiek jai buvo naudin ga, atskirų ministerij11 nurodymais, jų patarnavimais ir 
pagalba. Tas pats pasa ky tina apie gen. Rock štabo Vll-jį skyrių (Kriegsverwal
tung), kurio vadovybė visų sričių ministerius VJJ./ 0- ll d. buvo pas save pa eiliu i 
atsikvietusi susipažinti su jų darbu. Šitokiu būdu fa ktiškai užmezgus santykius, 
oficialus kontaktas su vyriausy be vis dėlto buvo sąmoningai vengiamas, nežiūrin t 

ir toliau jos dėtų pastangų. Priešingai , vyriausybė j au birželio mėn. paskutinėm 
dienom bu vo gavusi pa tirti , kad net ministeriui p irmininkui p ik. Škirpai, kuris 
buvo organizavęs aktyvistz{ frontą ne be Vokietijos tam tikrų įstaigų pri tarimo, 
Ber/yne buvo uždėtas namin is areštas. Veltui liepos mėn. pusėje Kaune veikiąs 
aktyvisti( štabas per gen. Rock bandė prašyti leisti p ik. Škirpai grįžti į Lietuvą. 
Tas raštas, kuriame kartu Fuereriui buvo dėkojama už išsilavinimą, pal iko be 

jokio atgarsio. Taip pat ir Laikino sios Lietuvos l,yriausybės užsienių reikalų 

ministeriui R . Skipičiui iš Berly no nebuvo leista atvažiuoti Lietz1von. 
Tokiu būdu Laikin oji Lietuvos Vyriausybė visą laiką negalėjo nei su vokiečių 

atitinkamom žiny bom palaikyti oficialius santykius, nei susisiekti su Berlyne 
atkirstais vyriausybės nariais . Šitaip Vyriausybė gyveno nežin ios laiką. 

Šiek tiek informacijų rados ir į naują santyki!( su Vokietija fazę ieita Berlyno 
vokiečii( specialiu lėktuvu VJ.28 d. par vykus gen. Raštikiui. 

Iš ti( informacij11, kurias ga vo privačiuose pokalbiuose VJ.30- VJl. l d. gen. 
Raštikis su pa s Ji iš Berly no siųstu politiniais reikalais vidaus reikalų ministerijos 
valdininku D,: Greff e ir iš mano ir Dr. Z. Jvinskio vėliau (VJl.12) įvykusio 
pasikalbėjimo su Dr. Kleist, kuris dirba politiniame p . von Ribbentropo biure, 
aiškėjo bendras vokiečių nusistatymas Lietuvos atžvilgiu . Liepos mėn. l d. 
pokalbyje Dr. Greffe gen. Raštikiu i aiškiai pareiškė, kad Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė esanti sudaryta be vokiečii1 žinios. Šitokia savo fo rma, nors pri eš 
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atskirus asmenis ir nieko neturima, ji esanti vokiečiams neprii mtina . Dabartinė 
laikin oji Lietuvos Vyriausybė turinti pati persifo rmuoti į tautinį komitetą ar 
ta,ybą prie karinės vokieči11 valdžios. Pabrėždamas, kad vokiečiai turį pakan
kamai priemonit1 Laikinajai Lietuvos vyriausyb ei likv iduoti, bet kartu akcentuo
damas, kad j ie nenorį konflikto su lietuviais, D, : Greffe patarė tuoj patiems 
persiformuoti į tokį komitetą ar ra,ybą. Tai siiilė D,: Greffe įvykdyti lig i VIJ. J d. 
vakaro ir primygtinai akcentavo tai, ką vėliau atskiriems vyriausybės nariams 
iš vokiečit1 pa reigiim( dar dažnai teko girdėti, biitent, kad iki karo pabaigo s, kuris 
vokiečiams stato tokius sunkius ir didelius užda vinius, negalįs būti išspręstas 

Lietuvos likimas, nors kartais pabrėžiama, kad j is būsiąs sutvarkytas lietuviams 
priimtina prasm e. D,: Greffės išvedžiojimams artimas minti s Vl/.12 d. pareiškė 
man ir prof l vinskiui D,: Kleist, pridėdamas rik, kad Laikinoji Li etuvo s vyriausybė 
kol kas galinti dirbti savo darbą, kurio naudingumas vokiečiams bu vo aiškus . 
Tik kreipdamasi į vokiečių žinybas Laikin oji Liet uvos vyriausybė neturinti vartoti 
„ ministerit( " ir „ 111inisterij11" tituh(. Bet Laikinoji Lietuvos vyriausybė jautė, kad 
aktyvisll( fron to ir sukilusios tauros jai y ra pavesta išlaikyti nepriklausomybę, 

kuriai iškovo ti patriotiškiausia visuomenės dalis sudėjusi tiek daug auk11, 
Vyriausybė buvo įsitikinusi, kad ji neturi teisės tos nepriklausomybės atsisakyti , 
neišduodama tautos ir valstybės interesų. Todėl ji negalėjo eiti jai p er privačius 

pokalbius sugestijuojamu keliu, t. y. transformuotis į vokiečių karinės valdžios 
pagalbinį komitetą ar ta,ybą. Atsiklaususi visuomenės atstovų, gavusi jos 
pritarimą savo nus is tatymui ir jos neabejotinai pozityvaus nusistatymo stipri nama, 
vyriausybė pasiliko toliau savo post e ir su savo nusistatymais . D, : Greffe išvyko į 

Berlyną. Taip baigėsi privatiis pasikalbėjimai dėl vyriausybės ir jos tolimesnio 
likimo. 

Nesulaukdama iš Berlyno parvykstančio Dr. Grejfes ar kito pareigūno ir 
negaudama tiesioginit( informacijų apie Reicho _nusistatymą L ietuv os atžvilgiu, 
Laikin oji Vyriausybė nusprendė pati siųsti delegaciją į Berlyną išsiaiškinti. Bet 
pastarąjį žygį ja u sutrukdė viduje suorganizuoti sunkumai - nesutarima i tarp 
Lietuvių Aktyvisll( Fronto ir Geležinio Vilko, kuri s iš viso suardė Vyriausybės tos 
rūšies planus . Nuo liepos mėn. pirmųjų dienų prasidėjo pa si tarimai, posėdžiai, 

aiškinimasis su voldemarininkais, kurie iškėlė reikalavimus likviduoti aktyvistų 
frontą, įkuriant naują politinę nacionalistinę organizaciją. Nebūdama priešinga 
tokios organizacijos įkūrimui ir stengdamasi eilę Voldemaro linijos šalininkz( 
įtraukti i pozityvų latrybinį darbą, Vyriausybės negalėjo surasti bendros formulės, 
/airi gafėll( abipus iai pate nkinti, juo labiau kad voldemarininkų reika lav imai, be 
įtakos, kaip jie pareiškė iš šalies, vis didėjo, o priimt i ar sutarti pasiūlymai 
b11davo vėliau vis atmetami ar pakeičiami. Liepos 23- 24 d. naktį voldemar ininkai 
jėga i savo ranka s paėmė Kauno komendantūrą, batalioną ir lietuvių policiją. 
Buvęs Lietuvos armijos majoras Py ragius, dabar veikiąs prie vokiečių dalinių, 
naktį telefonu re ikalavo iš gen. Raš tikio įsakymo jam perduoti Kau no 
komendanfl'irą. O kai gen. Ra štikis atsisakė tai padary ti, p . Pyragius, be kitko, 
pareiškė „savo ir s avo vienminčių grupės vardu, kad jis pavartosiąs Jėgą, 
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nes veikiąs s u vokiečh1 karinės vadovybės pritarimu ir Sicherheitspolizei žinia". 
Nors gen. Ra štikiui apie tai paklau sus gen. Pohl, pastarasis atsakė, kad Vokiečių 
karinei vyriaus ybei Kaun e apie tuos įvykius nieko nebuvo žinoma, nors jis komen
dantui Bobe liui uždraudė formaliai perduoti par eigas, tačiau kitos vokiečių įstaigos 
skaitėsi s11 nakti es įvykit1pastatytu nauju komendantu ir pr ipažino susidariusį/aktą. 
Šitokiu biidu Laikino sios Vyriausybės padėtis buvo sunkinama norint atstaty ti 
normalinę padėtį, toliau mėginant suderi111i „ Geležinio Vilko" ir Aktyvistų Fronto 
veiklą ir žmones. 

Vyriausy bei teko sutikti sunkumų ne tik visuomenę konsoliduojant, bet 
j ung iant atski rus Li etuvos regionus centralizuotam valstyb iniam gyvenimui. 
Ypačiai daug kliūčh( bu vo vyriausybei santykiauti su Vilnium ir jo sritimis. Būdamas 
kitoje armijos veiki mo sr ityje ir gaudamas Vilniaus karo komendanto aiškius 
nurodymus neklau sy ti Kaune reziduojančios laikinosios Lietuvos Vyriausybės įsa
ky 11111, Vilnia us Laiki nasis Komit etas negalėjo sudaryti su Vyriausybe tvirll( 
ryši!(. Kai, pa v., komite to pirmi ninkas prof St. takevičius pareiškė norą atvažiuoti 
i Kauną pasitarti ir surinkti savo aparatui labai trūkstami( žmoni11, gavo j is 
1941. Vlf. l l d . iš Sicherungsdivision 403 Kriegsabteilungscgef'o neigiamą atsakymą, 

kuriame, be kitko , buvo pasakyta , kad tokia kelionė p asitarti su Lietuvos 
vyriausybe galinti įnešti dar daugiau nedarnumo vokiečii( žinyboms, .,kurioms 
pradžioj e tikr ai per daug sla,botas valstyb h1 fabrikavimas dar ausyse skamba" 
(.,denen die anfae nglic he, recht uebereilige Staatenfab rikation noch im Ohre 
klingt "). Norėdama palaikyti su Vilniaus komitetu glaudų kontaktą vyriausybė kelis 
kartus siuntė sav o atstovus į Vilnių ištirti ten gana mums nepalankiai susidarančius 

lietuvit1 ir le11/a1 sa ntyk ius, prie kurit1 atsiradimo buvo prisidėjusios vokiečht 

žinybos. Vilniun buvo perduoda mi Vyria11sybės nurodymai, informuojamasi, tačiau dėl 

tn1kdy11111 iš vokiečių pusės glaudžių ryšh1 negalėjo biiti. Buvo tuo klausim11 
įteiktas Denksc hrifta s gen. v. Rocko įstaigai, tačiau apčiuopiamų rezultatų nes11si
laukta. 

Nežil'irin t nė iš vietos 11egerėjančit1 susisiekimo ir pašto bei telefo no ryšio reikal11, 
vyriausybė ieškojo kontakto s u provi ncija tam panaudo dama visas galimas pri emo
nes. Tik sa ntykiai su vokieči11 oficialinėm sferom liko ir toliau neišaiškinti ir 
nenustatyti . Atskiros žinybos ir ministerij os darė viską, ką tik galėjo, tenkindamos 
Vokiečh1 ekonominius reika lavimus, kęsdamos sauvaliavimus, tolenwdamos neteisė

tumus ir t. t. Nuo liepos mėn. pusės ryškėjo naujos tendencijos ne tik pasinaudoti 
Lietuvos įstaigų patarn av imais, bet pačias įstaigas jau perimti į savo žinią. Liepos 
mėn. atitinkam t( vokiečh( org am1 žinio11 buvo perimti valstybiniai iikiai (sovchozai). 
Tokios pa t pa stango s buvo matyti ir mišk11 srityje, kurie VJJ.16 d. buvo perimti 
vokiečit1 žinion. Tokios tendencijos rodė, kad L. Vyriausybei nenorima palikti tvarkyti 
Lietuvos iikio. Jos potvarkia i sust abdomi. 

Nuo VJJ.25 d. fo rmalia i pradėjo veikti Zivilverwaltu ngas . VIJ.28 d. keturių 
ministerijt( atsto va i buv o pakvi esti naujai atvykusio vokiečių civilinės valdžios 
Kauno apyg ard os kom isaro Obe,fu ererio Lentzen, kurio pareiškimai nieko aiškaus 
taip pat neįnešė. 
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Pagaliau liepos JO d. buvo paskelbti Reichskomisaro fuer Ostland ir Genera/ 
Komisaro Lietuvai liepos 28 d. atsi§aukimai, kurie atėmė iš Vyriausybės bet kurias 
sąlygas tvarkyti kraštą, 11eigė Lietuvos Vyriausybės ir pačios nepr iklausomos Lietuvos 
egzistavimą. Nauji civil. valdžios įsal,,ymai, įstaigi{ užėmimai be atitinkamų orga11ų 
žinios, pagaliau pačios L. Vyriausybės pašalinimas iš jos patalpų (Vlff.4) sudarė 
Laikinajai Lietuvos Vyriausybei nebeįmanomas darbo sąlygas. 

/941 m. rugpjiičio mėn. 5 d., Lietuvos ge11eralkomisarui pakvi etus, įvyko 
pirmut inis su genera/komisaru, kuris oficialiai pareiškė Mi11istn 1 Kabinet ui, kad 
Vyriausybė negali egzistuoti ir visą valdžią Lietuvoje i savo rankas ima gene
ralkomisaras ir pats sau skiria Generalpatarėjus." 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, turėdama ga lvoje reicho Komi saro Ry tzl 
Kraštui ir Generalkomisaro Lietuvai š. 111. liepos mėn. 28 d. atsišaukimus į 

lietuvius ir Generalkomisaro š. m. rugpjiičio mėn. 5 d. oficialų pareiškimą Lietuvos 
Vyriausybei, kad didžiojo Vokietijos Reicho Vyriausybė dėl vykstančio karo sąlygų 

perimanti visą civilinę administraciją Lietuvoje ir kad Lietuvo s Vyriausybė 
laikoma nuo šiol nustojusia veikti, nutaria šių faktų akivai zdoje laikyti Vy riau
sybės veikimą sustabdytu pri eš jos valią. 

J. Ambrazevičius 
L. e. Minist erio Pirmininko p. 

Švietimo Minist eris 

M. Mackevičius 
Teisingumo Ministeris 

Pik . J. Šlepetys 
Vidaus reikalų Ministeris 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė savo paskutinio posėdžio protokole vėl 

pary škino , kad ji yra priversta sustabdyti savo darbą prieš pačios valią, nes 
nebegali vykdyti lietuvių tauto s jai patikėtų krašto valdymo ir valstybinio 
suverenumo atstovavimo pareigų. 

Po posėdžio Vyriausybės nariai Karo muziejaus sodelyj e padėjo vainiką prie 
Nežinomojo kareivio kapo nežinomiems didvyriams , žuvusiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, drauge išreikšdami savo tolesnę ištikimybę nepriklausomai 
Lietuvai , kad ji savo darbo nebaigė, o tik pakeičia kovos formą ir metodus -
toliau Lietuvos išsivadavimas turės vykti jau ne legaliomis, o pogrindinėmis 
pasipriešinimo formomis. 

Rugsėjo 9 d. J. Ambrazevičius parašė A. Rentelnui laišką, kuriame vėl 
priminė, kad Lietuvos laikinoji vyriausybė savo veiklą buvusi priversta sustabdyti 
prie š jos valią kad ir dėl to jis jokiu būdu negali priimti pasiūlymo būti tarėju.1 

Tačiau dar kuri laiką Lietuvos žmonės negalėjo patikėti, kad vokiečiai, kaip 
ir sov ietai, yra prieš Lietuvos nepriklausomybę, kad Laikinoji vyriausybė neturi 
jokių galių ir paga liau okupantai iš viso privertė ją nutraukti savo veiklą. Tai , 

1 LCVA. F. R. 969 . Ap . 2. B. 332. L. 34 . 
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pavyzdž iui, ma tyti iš Rietavo valsčiaus žmonių susirinkimo, įvykusio rugpjūčio 
t o d., t. y. kai jau Laikinoji vyriausybė buvo likviduota, nutarimo: 

Prašy ti ir įpareigoti Vyriausybę vesti Tautą ir Valstybę į pilną Nepriklausomybę, 
i.Jzmgiant i Valstybės ribas visas istoriškai etnograjiškas sritis; prašyti Vyriausybę 
sueiti i tinkamus santyki us su Didžiąja Vokietija, kaip tai tinka suvereniai tautai 
ir valstybei; įpareigoti Vyriausybę kuo greičiau pravesti racionalią, atitinkančią 
tautos norus žemės reformą. 1 

Panaša us pobūdžio grupinių ir pavienių laiškų Laikinosios vyriausybės 
adresu į Kauną bu vo atėję gana daug . 

Lietuviai neslėpė pasipiktinimo dėl Laikinosios vyriausybės veiklos sustab
dymo, dėl vokiečių „civi lfervaltungo" ir bolševikų teisinės padėties grąžinimo 
ir bet kokio Lietuvo s savaranki škumo užgniaužimo. 

Esant tokiai padėčiai Lietuvių aktyvistų frontas, kuris dar veikė kaip vieša 
organizac ija, parengė memorandumą, skirtą Hitleriui, Ribentropui, feldmaršalui 
Keiteliui ir 194 1 m. rugsėjo 20 d. per feldkomendantūrąjį įteikė. Memorandume 
skųstasi, kad vokiečių civilinė valdžia galutinai paneigė Lietuvos nepriklausomybę, 
grąžino sovietų tvarką, pri eš kurią lietuviai kovodami tiek daug aukų sudėjo; 
kaltino civilfervaltungą, kad ji s, perėmęs visas krašto gėrybes, patiems jų 
šeimininkam s įvedė aprūpinimo korteles su keliskart mažesnėm normom negu 
vokiečiams. Memorandumą pasirašė LAF vadovybė: L. Prapuolenis, pik, 
M. Mačiokas, gen. St. Pundzevičius, inž. A. Damušis, pulk. J. Vėbra, gen. 
Nagius-Nagevičius, pik . N. Tautvila s, dr. K. Vencius, pik. Z. Talevičius, dr. 
J. Ambrazevičius, mjr . A. Andriūnas, adv. Dr. Toliušis, gen. M. Mieželis, 
M. Naujokaiti s, dr. Pr. Padal skis, pik . lz. Kraunaitis, J. Deksnys, St. Vainoras, 
pik . J. Jankau skas , J. Rudokas , P. Malinauskas, J. Žostautas, P. Žukauskas, 
pik. J. Bobeli s, J. Katinauskas , P. Vilutis, J. Bagdonavičius, kpt. A. Tindžiulis, 
P. Baron as, M. Pečeliūnas. 

Memorandumas buvo plačiai paskelbtas visoje Lietuvoje. Jis yra Lietuvos 
centriniame valstybės archyve . Jame rašoma:2 

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTO MEMORANDUMAS 
APIE LIETUVOS BŪKLĘ VOKIEČIŲ CIVILINEI VALDŽIAI LIETUVOJE 

VEIKTI PRADĖJUS, PASIŲSTAS -

l . Didžiojo Reiclw Fiihreriui Adolfui Hitleriui ir 
2. Vy r. Didž. Vokietijos Kariuomenės vadui Generolui Feldmaršalui von 

Braushitsc hui 
Lietuvių Aktyvistą Frontas yra susiki,ręs bolševiki1 okupacijos metu kaip 

kariška organizacija, kuri skyrė sau 11ždavinį atstatyti nepriklausomą Lietuvą 

1 LVVOA . F. 3377. Ap. 55. L. 260-261. 
2 LCVA. F. R. 739 . Ap. l. B. 5. L. 1- 9. 
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ginkluoto sukilimo pagalba. LAF buvo suėjęs tam tikslui i kon_taktą su vokiečių 
karinėmis vyresnybėmis. LA Fronto bendradarbiavimo pagnndą su vokiečizc 
karinėmis vyresnybėmis sudarė tai, kad jos įsakmiai pripaži110 LAF pagrindinį 
tikslą - kovą dėl Lietuvos laisvės / .. ./ 

Karui prasidėjus, kartu su Lietuvos kariuomenės dalių likučiais pradėjo 
sukilimą ir įvykdė visą eilę sutartų su vokiečių kariuomenės vyresnybėmis 11ždavinią 
Sukilime dalyvavo apie 100 000 partizam(. Zuvusių kovose su bolševikais Lietuvos 
jaunimo skaičius prašoko 4000 žn,oni1(. 

Ir LAF, ir visos Lietuvos jaunimas laikė, kad kovoje su bolševizmu lietuvitc tautos 
ir vokiečių tautos tikslas visiškai sutampa. LAF ir visos Lietuvos jaunimas laikė, kad 
Vokietija neieško jokios teritorialinės ekspansijos Lietuvos sąskaita. Visas palankiai 
nusistatęs Vokietijai Lietuvos jaunimas , gerbdamas ir aukš tai vertindamas dominuo
jantį vokiečių politikoje tautini principą, laikė ir tebelaiko, kad tautinės idėjos 

pagrinde yra ir svetimo tautiškumo gerbimas. 
LAF, o su juo ir visa lietuvių tauta, vokiečių civili nei valdžiai Lie tuvoje 

pradėjus veikti, pergyvena labai skaudų periodą. 
LAF prašo leisti jam išdėstyti savo rūpesčius Didžiosios Vokietijos Vadui 

Adolfui Hitleriui ir jo narsiajai kariuomenei , kad Lietuvos jaunimo kraujas, 
pralietas kovoj e su bolševizmu, leidžia jam pasakyti tai , ko jis negalėtų pada,yli 
kitomis aplinkybėmis. 

l. Kovai su bolševikais prasidėjus, LAF sudarė Lietuvos Vyriausybę, kuri, 
nežiūrint didelių sunkumų, atliko visą eilę organizacinių uždavinių; jų neatlikus, 
vokiečių kariuomenės žygiavimas per Lietuvą būtų žymiai pasunki ntas. Nežiūrint 
į tai, nedarant Lietuvos Vyriausybės darbui jokių priekaištų iš esmės, jos darbas 
prieš jos pačios valią buvo sustabdytas. Lietuvai buvo paskirtas generalkomi
saras, kuris tuoj paėmė civilinę valdžią Lietuvoje į savo rankas. Apibrėždamas 

generalkomisa riato teritorialinę kompetenciją, š. m. /1941/ liepos mėn. 28 d. savo 
atsišaukime į lietuvius p. Reicho komisaras Rytų kraštui /Lo hse/ paskelbė, kad 
jis paskirtas fur das Gebiet des ehemaligen Freistaat Lietauen. 

Lietuvių tauta neskaitė Lietuvos įjungimą į Ta,ybic Sąjungą teisėtu ir 
uždedančiu jai bet kurių pareigų, nes tas įjungimas buvo įvykdytas pagalba 
suklastoti( rinkimų, priešingai lietuvių tautos valiai . Tačiau ir tuo atveju Lietuva 
nebuvo nustojusi egzistavusi kaip suvereninė respublika, kuri kiekvie11u momeniu 
turi teisę iš Tarybų Sąjungos išeiti /Tarybų Sąjungos kons titucija § 15 ir 171. 
Liet11vos Vyriausybė š. m. birželio 23 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę 

atstatytą ir tuo išblaškė bet kurias abejones dėl Lietuvos priklausymo Taryb1( 
Sąjungai. Ji prieš šį Lietuvos Vyriausybės aktą neprieštaravo. 

Kadangi Tarybų Sąjungos dalimi Lietuva negali būti laikoma, o antra vertus, 
jokiu ta,pt autiniu aktu Lietuvos respublika nebuvo panaikinta, tai nesuprantama, 
kodėl Reicho komisaras Rytų kraš tui šių metų liepos 28 d. savo atsišaukime į 

lietuvius kalba apie „ das Gebiet des ehemaligen Freistaat Litauen ". išeina taip, 
kad bolševikai, prieš kuriuos lietuviai kovojo kartu su vokiečių kariais, pripažįsta 
Lietuvos respubliką išėjusią iš Tarybų Sąjungos atskira valstybe, o Vokietija, 
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kuriai Lietuva padėjo kovoti su bolševikais, laiko Lietuvos respubliką buvusia 
valstybe lehemaltger Fre1staatl. 

2. _Vokiečhc kw·iuomenei įžengus į Lietuvą, ji rado visus palankiai jai 
nusistacwsws /ietUVI!( valdžios organus, o ne valdžios įstaigas. Lietuvos kariuo
menes dalys_ 11:_Lzetuv_os partizanai visur kiek galėdami padėjo žygiuojančiai per 
Lietuv~ vokz~CI!( ka~z~o~1e~ei .. Lietuviai kovojo kartu su Vokietija, o ne prieš 
Vokietiją. Tacz~u, _nezwnnt l tai, vokiečiz( valdžios organai Lietuvą traktuoja kaip 
okupuotą prt eszmnko _teritoriją . Susidarė padėtis, kad LAF skelbė kovą prieš 
T(llybt( Sąjungų, kovo;o kartu su visu Lietuvos jaunimu prieš Taryb11 Sąjungą, 
o tos kovos rezultate Lietuva yra laikoma tokia pat priešininko teritorija, kaip 
valstybės, kovojančios pri eš Vokietiją. 

3. Vokiečių tauta yra paskelbusi kryžiaus karą prieš bolševizmą. LAF irgi 
laikė kovą su bolševikais ir bolševizmu vienu iš svarbiausių uždavinių. 

Privatinės nuosavybės panaikinima s ir privatinės iniciatyvos stelbimas ūkio 
srityje lietuvių akyse buvo nekenčiamiausias tarybinės tvarkos bruožas. Supran
tama, kad tiek Lietuvos ūkininkas, tiek lietuvis miestietis nekantriai laukė 
bolševikų valdžios galo Lietuvoje , kad kuo greičiausiai galėtų vėl pradėti kūrybinį 
ūkišką ir kultūrini darbą. Tokio kūrybinio darbo sąlyga yra privatinė nuosavybė 
ir privatinės iniciatyvos laisvė, kurios gali būti varžomos tik tiek, kiek to 
reikalauja viešasis interesas. Lietuvos vyriausybė, pradėjusi savo darbą, 111čtuo

jau ėmėsi priemonių sugrąžinti tvarkai, teisėtiems savininkams bolševikų valdžios 
atimtą privatinį turtą. Miesto namai, įmonės, žemės turėjo būti grąžintos tiems, 
kuriems visa tai priklausė prieš bolševikams į Lietuvą įsibrovus. Tuo tarpu 
vokiečių civilinė valdžia Lietuvoje , sustabdžiusi Lietuvos vyriausybei savo darbą, 
pradėjo naikinti visa tai, kas buvo padaryta nacionalizuotam turtui grąžinti 
teisėtiems jo savininkams. Turtiniai santykiai atstatomi į tą padėtį, kurioje buvo 
bolševikams Lietuvoje viešpataujant. Maža to - generalkomisaro Kaune v. Renteln 
š. m. rugpjūčio 20 d. paskelbtas įsakymas derliaus nuėmimo ir sėjos vykdymo 
reikalu padaro tur to santykius žemės ūf..yje dar nepastovesnius, negu jie buvo 
bolševikic laikais. Nors einant bolševif..1( nacionalizacijos aktais žemė ir buvo 
pripažinia valstybės nuosavybe , bet kiekvienas, kam žemė buvo palikta, ją turėjo 
amžinam naudojimui . Jei tai ir nebuvo nuosavybė, tai vis tiek kiekvienas žinojo, 
kad jis valdo žemę amžino naudojimo teise. Generalkomisaro įsakymas ir tą 

amžiną naudojimąsi, kuri pripažino žemės valdytojams bolševil,,1( įstatymai, daro 
iliuzoriniu. Ki ekvienas žemės valdytojas, einant įsal,,ymu, nustumiamas į „ rech
tmassiger Bewirtschafter", kurio teisės nežinomos. Be to, visa eilė žmonių, kuriems 
bolševiki 1 valdžia nelaikė galimu atimti žemę. atrodo, turė/11, einant šiuo įsakymu, 

nustoti žemės, nes jie nepatvirtinami j11 valdomos žemės teisėtais šeimininkais. 
Tai yra, pavyzdžiui, tie, kurie dėl k:tirios nors priežasties bolševikt1 okupacijos 
metu žemės nedirbo, pavyzdžiui, ją buvo išnuomavę arba atidavę dirbti pusinin
kams. Einant šituo įsakymu turi nustoti žemės ir vadinami neūkininkai. Įsakymas, 
tiesa, nesako, ką jis laiko neiikininkais. Tac'iau galima many ti, kad neūkininkais 
įsakymo prasme laikomas kiekvienas, kas pats ūkininkaudamas verčiasi dar 
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lmriuo kitu darb11 ar profesija, pavyzdži11i, yra 1110/..y tojas, profesorius ar eina kitas 
/wrias viešas pareigas. Bolševikai taip pat norėjo šiai sav ininktt grupei atimti žemę, 
bet to nepadarė, susidiirę su didele tautos opozicija, nes žemės atėmimas tai iikininkų 
kategorijai reiškia ne ką kitą, kaip išmetimą iš kaimo dažnai stipria11sios ir 
labiausiai apšviestos iikininkt( kategorijos. Susidarė tokia padėtis, kad tai, ką labai 
blogomis intencijomis norėjo pada,yt i bolševikit valdžia, nežinomais tikslais padarė 
vokiečių civilinė valdžia Liet11voje. Tiikstančiai gert( darbininkit, kurie išsilaikė 
žemės ūkyje bolševikzt laikais, norima išmesti iš iikio visai nesuprantamais sumeti
mais. Nuosavybės santykiai, suardy ti pri e bolševikt{ valdžios, dar daugiau 

ardomi. 
4. Kiek generalkomisaro įsakymas derliaus suėmimo reikalu mažai vaduojasi 

ūkiškais sumetimais, matyti iš vadinamzųų ta,ybinių ūkių l„sovchozų "/ biiklės . 
Bolševikit valdžia geriausius 11ki11s atėmė iš }ll savin inkų visiškai nepalikdama 
Jiems nė vieno ha ir. nedalindama l!{ ūkiit bežemiams ir mažažemiams, toliau juos 
pati eksploatavo kaip didesnius 1ikio vienetus. Tų iikių savininkais dažniausiai 
yra geriausi Lietuvos iikininkai, kurie mokėjo tvar/..yti savo ūkius pavyzdingai . 
Visus tuos 11kius vokiečių civilinė valdžia paliko savo žinioje , negrąžindama }t{ 
savininkams, nežiiirint į tai, kad blogzųų z"ikių savininkai, tai yra ūki11, kurie 
nebuvo toliau palikti eksploawoti kaip tarybiniai ūkiai, sugrąžinti į savo iikius 
kaip vadinami teisėti šeimininkai. Suprantama, kad jokia valstybinė administra
cija negalės pagam inti tuose ūkiuose tiek, kiek galėtų pagamin ti tikrieji tų ūkių 
savininkai, puikiai žiną savo ūkil( gamybines sąlygas. 

Tuo tarpu, kai tuose ūkiuose šeimininkauja dažniausiai mažai pasiruošę 

ūkvedžiai, palikę juo se iš bolševikzt laikll, ūkių savininkai, kurie dažnai yra įdėję 
nemažus Lietuvos sąlygomis kapitalus ir dar daugiau darbo, dabar gyvena kaip 
kampininkai pas savo kaimynus ar turi ieškoti kokio kito darbo, kuriam jie yra 
mažiau pasiruošę tik todėl, kad jie buvo labai geri ūkininkai ir Jų ūkiai pa tiko 
bolševiktt valdžiai, ki1ri padarė iš }ll tarybinius iikius - sovchozus. 

Ekonominė ir moralinė padėtis susidarė nepateisinama. 
Generalkomisaras kalbamojo įsakymo pradžioje rezervuoja sau teisę sutvar

kyti nuosavybės santykius vėliau. Kadangi visi Lietuvos ūkininkai laiko save 
savininkais tos žemės, kurią bolševikt( valdžia iš jų atėmė, tai vien tas fak tas, 
kad šie nuosavybės santykiai bus svarstymo objektu vėliau, jau vien tai pripildo 
visų ūkininkt( širdis nerimu, kuris, žinoma, gamybinio krašto pajėgumo nepadi
dins. 

Susidarė tokia padėtis, kad Lietuvoje vokiečių civilinė valdžia restauruoja 
arba palaiko tokius tarybinės tvarkos institutus kaip žemės nacionalizaciją, 
prekybos ir pramonės įmonit{ nacionalizaciją, gyvenamų namų nacionalizaciją, 
valstybinių ūkių institutą, profesines sąjungas su Jų uždaviniais socialinio ir 
darbo priežiūros srityse, tarybinį socialinį draudimą ir t. t. 

5. Privatinė iniciatyva ūkio srityje taip pat stelbiama, kaip ji buvo stelbiama 
bolševikt( okupacijos metu. 

Padėtis paradoksali: vokiečių kariuomenė kovoja su bolševizmu, o vokiečių 
civilinė valdžia Lietuvoje prieš lietuvių valią verčia juos gyventi tarybinės 
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santvarkos varžt uose. Jei b11tų sakoma, kad ne laikas karo metu daryti kokias 
reformas, tai į tai reikia pastebėti, kad bolševikų santvarka Lietuvoje neturėjo 
jokio pagrindo, kad Jos laikytis lietuviams daug sunkiau negu grįžti prie tos 
santvarkos, kuri Lietuvoje buvo prieš bolševikams ateinant ir kurią žymia dalimi 
Lietuvos vyriausybė Jau buvo grąžinusi. 

Buvo suprant ama, kaip bolševikines institucijas lietuviams norėjo primesti 
bolševikt( valdžia, bet lietuviams visai nesuprantama, kad )t( gyvenimą nori 
1var/..y ti bolševikinės santvarkos principais ne bolševikinės santvarkos šalininkai, 
0 jos priešininkai. 

6. Įžengus vokiečių kariuomenei į Lietuvą. buvo paskelbtas privalomas rusų 
rublio kursas l RM = 10 Rb. Kad toks rublio kursas Lietuvoje yra ekonomiškai 
nepateisinamas, tai Lietuvos vyriausybė vokiečių civilinės valdžios organams ne 
kartą nurodinėjo. Kiekvienas marki!{ savininkas, o tokiz( yra tik vokiečių kariai ir 
vokiečii( civilinės admini stracijos žmonės, gali įsigyti Lietuvoje bet kttrį Lietuvos ar 
užsieninės gamybos produktą beveik veltui. Toks rusi{ niblio kursas yra ne kas kita, 
kaip kontr ibucijos Lietuvai uždėjimas. Jinai įgyja visai ypatingos reikšmės, jei 
atsiminsime, kad muitų sienos tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos nėra. Iš Rusijos yra 
vežami pinigai į Lietuvą /popieriniai / ir paverčiami Lielllvoje vertingomis prekėmis. 
Išeina taip, kad Lietuva turi mokėti kontribuciją už visą Tarybt( Sąjungą. Kodėl? 
Todėl, kad Lietuva buvo ijungta i Tarybz{ Sąjungą prieš jos pačios valią. Lietuvių 
tautos padėtis ir š iuo atveju susidaro paradoksalinė ir Jokiais motyvais nepateisi
nama. 

G,ynas Lietuvos prekil( atsargų išpardavimas susidaro ir dėl vokiečil{ 

civilinės valdžios Lietuvoje nustatytz( kaim( Lielllvos gaminiams, ypač Lietuvos 
pramonės ganumams. Visa Lietuvos pramonė yra verčiama pardavinėti savo 
gaminius. Tokios politiko s rezultate gali būti visiškas Lietuvos pramonės sugrio
vimas arba didžiausias Jos įskolinimas. Visa tai yra priešinga lietuviz( tautos ir 
Lietuvos 11kio interesams , taip nepateis inama bet lrnriais racionaliais sumetimais, 
kad lietuvit( tauta seka vokiečiz( civilinės valdžios potvarkius ekonominėje srityje 
su didžiausiu susirūpinimu. Juo daugiau susin"ipinimo kelia tas faktas, kad 
aktualiosios Lietz1vos i"ikio problemos ištisais mėnesiais neišsprendžiamos: 

a) Žemės ūkis netiekia miestz1i prod11kll1, nesant pasitikėjimo nibliu; gi 
valiutos klausimas lieka atviras. 

b) Prekyba dirba su nuostoliais, nes nepertvarkoma bolševikų sukurtoji 
gramozdiška valstybinė pre/..ybos sistema, nors prekiz( kiekiai kasdien mažėja. 

c) Ma isto davinys gyventojams yra nustatytas taip mažas, kad jie turi arba 
bada111i, arba imtis spek uliacijos. 

d) Nesutvarkytas iki šiol transportas paraližuoja ūkiniz( gėrybiz( apytaką 
ir tuo pat visą gamybos procesą. 

Einant toliau šiuo keliu, Lietuvos ūkis bus visiškai sunaikintas ir 1!10 padaryta 
žala ne tik Lietuvai , bet ir Vokietijai. 

7. Teisę gyventi ir dirbti savo krašte kiekvienas lietuvis laiko savo negin
čijama teise. Jei bolševikz( valdžia Lietuvoje buvo taip nekenčiama, tai tarp kitko 
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todėl, kad ji mėgino jėga kraustyti nepageidaujamus sau lietuvius i tolimesnes Rusijos 
sritis. Tas lietuvių kraustymas pri evarta i tolimąsias Rusijos žemes paliko Lietuvoje 
visiems laikams neišdildomą įspūdį. Vienas iš Reich~ kom iwro Rytų ~raštui įsakymų 
priminė lietuviams nesenus dar tragingus lietuvių 1sgyve111111us, surist us su privers. 
tiniu daugelio tūkstančių lietuvi!( iškrausty mu iš Li etuvos . Mes turime ga lvoj e š. "'· 
rugpjiičio 15 d. Reicho komisaro Rytų la-aštui potvarkį darbo jėg1{ panaudojimo 
reikalu. To p otvarkio paragrafe sakoma : 

„Svarbie ms ir skubo tiems darbams darbo samdos organai gali tinkamas tam 
darbui jėgas už atitinkamą primokėjimą panaudoti ir kitu,; 11e jų gyvenamoje 
vietoje . " 

Kadangi tas potvarkis išle istas Reicho komisaro Rytų kraštui ir tokiu būdu 
liečia ne tik Lietuvą, bet ir kitus kraštus, kurit{ valdymas įeina i Reicho komisaro 
Rytų kraštui kompetenciją, tai tas potvarkis inte,p retuojamas tokiu būdu, kad juo 
einant lietuvius ketinama siųsti ir į kitus hTaštus, esančius Reicho komisaro Ryll( 
kraštui žin ioje. 

Jei tokia š io potvarkio inte1pretacija būti( teisinga, tai reikia turėti omenyje, 
kad lietuviai nejaučia jokių prievolių Tarybų Sąjungos atžvilgiu, juo labiau 
prievolės dalyvauti jos atstatymo darbe . Jei Lietuvos santykiuose su Tarybų 

Sąjunga yra prievolių, tai visos tos prievolės y ra Tarybų Sąjungos Lietuvos 
atžvilgiu, o pirmiausia prievolė grąžinti jos išgrobtą Lietuvoje turtą ir atlyginti 
jos pada,ytus Lietuvai nuostolius. Bet koks gabenimas lietuvių į Rusiją vienu ar 
kitu pretekstu bus sutiktas Lietuvoje su tokiais pat jausmais, kaip buvo sutiktas 
panašus gabenimas , įvykdytas prieš pat karą bolševikų valdžios. 

8. Su šiuo klausimu rišasi dar vienas klausimas , tai yra klausimas lietuvių, 

pabėgusių bolševikų okupacijos metu į Vokietiją. Vengdami bolševikų valdžios 
persekiojimų, daugelis lietuviz{ buvo priversti ieškoti prie glaudos kituose kraš
tuose. Labai žymi dauguma lietuvių pasinaudojo Vokietijos svetingumu. Lietuvių 

tauta su dėkingumu atsimins lietuviams suteiktą globą. Reikia tačiau pastebėti, 

kad tų pabėgusių i Vokietiją lietuvių padėtis darosi vis keblesnė. Daugelis iš jų 
turi Lietuvoje turto, lengvai galėtų gauti čia darbo ir vėl būti naudingi Lietuvos 
piliečiai, bet nežinomais sumetimais jų grįžimas į Lietuvą visaip sunkinamas. 
Padėtis darosi juo keistesnė, kad išbėgusių į Vokietiją lietuvių tarpe yra labai 
daug žinomų visai Lietuvai žmonių, kuriems suteiktoji Vokietijos prieglauda 
nežinomais sumetimais pakeista priverstiniu sulaikymu Vokietijos ribose, nors jie 
labai reikalingi Lietuvoje jos la.'irybiniam darbui atstatyti. 

Vienas iš klausimų, gyvai sujaudinusių lietuvių tautą, yra Lietuvos aukštųjų 
mokyk!t1 klausimas. Lietuvoje aukštosiose mokyklose mokosi apie 5000 jaunimo . 
Lietu va niekad nebuvo taip reikalinga naujų gydytojų, mokytojų, teisininkų ir t.t. 
kaip po sunkių bolševikų okupacijos metų. Bet tuo pačiu metu, kada visa Lietuva 
laukia ko intensyviausio savo aukštųjų mokyklų darbo, vokiečių civilinė valdžia 
Lietuvoje ne tik neleidžia priimti naujų studentų, bet sustabdo veikimą ir 
aukštesnių/l( semestrų, išskyrus paskutiniuosius. Lietuvoje niekas nesupranta šių 
vokiečių civilinės valdžios priemonių kitaip, kaip priemonių sustabdyti kultūrinę 
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ir ekonominę. lietuvių tauto s plėtotę. Lietuviams sunku prileisti mintį, kad vokiečių 
administra cyos organai Lietuvoje siektų lietuvit( tautos slopinimo, tačiau turime 
konstatuoti faktą, kad lietuvių tautinis ir kultūrinis gyvenimas visokeriopai slopi
namas: 

a) lietuviams Lietuvoj e dabar neleidžiama turėti nė vieno dienraščio 
leidžiamo vien lietuvių kalba, nes lietuvių dienraščiuose įsakoma dėti žinios i~ 
straipsn iai vokiečių kalba; 

b) nuo karo pradžio s lietuvių cenzi'ira neleido pasirodyti nė vienai 
lietuviškai knyga i (net mokslinis lietuvių kalbos žodynas, atspausdintas prieš 
karą. negalėjo pasirodyti knygų rinkoje). 

c) Lietuvos radiofonuose lietuvių kalba vis daugiau išstumiama ar leidžia
ma vartoti tik gre ta vokiečių kalbos; 

d) Lietuvo s radiofonuo se nebeleidžiama daugiau griežti lietuvių Tautinis 
himnas; 

e) vienoje iš labiau siai gerbiamų Lietuvos vietz1 - Kauno karo muziej uje 
vaipai skambindavo prieš Didįjį karą caro valdžios uždraustą dainuoti dainą 
„ Lietuviai s esame mes gimę, lietuviais norime ir bz'it ". Šiai dainai muziką yra 
parašęs Lietuvos kompozitorius Stasys Šimkus, o dainos žodžiai parašyti 19 a. 
gale vokiečių mokslininko Zauerveino, didelio lietuvių draugo. Šią dainą Karo 
muziejaus administra cija buvo pra šyta neskambint; 

j) švenčiausioje visiems lietuviams vietoje ant Gedimino kalno Vilniuje 
lietuvių tautinė vėliava nuimta; 

g) lietuvių tautinės šventės neleidžiama švęst. 
LAF mano, kad jeigu kitos organizacijos ar šiaip Lietuvos visuomenės 

atstovai turi prievolę informuoti apie susidari11sią Lietuvoje padėtį vokiečių 

civilinę valdžią, tai LAF, kaip organ izacija susila.'inisi ir dirbusi visą laiką kontakte 
su vokiečiic karinėmis vyresnybėmis, turi tokią pat prievolę vokiečių kariuomenės 
ir jos Did žiojo Vado Adolfo Hitlerio atžvilgiu. Sykiu LAF drįsta atkreipti dėmesį 
Aukštosios vadovybės į tai, kad memorand11me nurody ti Lietuvos gyvenimo 
nenormalumai ga/ėtzc išnykti , jei bz'itų pripažinta tolimesnė Lietuvos valstybės 
egziste ncija ir jei valstybiniam krašto gyvenimui vadovautų sava vyriausybė. Toks 
yra visos lietuvių tautos karščiausias troškimas ir prašymas. 

Lietuvių aktyvisll( fronto vadovybė 

L. Prapuolenis, d. gen. St. P11ndzevičius, b. gen. Nagius-Nagevičius, pik . 
Z. Talevičius, adv. Jz. Toliušis, d,: P,: Padalskis, St. Vainoras, pik . J. Bobelis, 
J. Bagdonavičius, ge n. št. pik. /tn. M. Mačiokas, inž. dr. A. Damušis, pik . inž. dr. 
J. Vėbra, gen. št. pik. /tn. N. Tautvilas, dr. K. Venci11s, P Malinauskas, dr. J. Amb
razevičius, mjr. A. Andrh'inas, b. gen. M. Mieželis, M. Naujokaitis, gen . št. pik. ltn. 
lz. Kraunaitis, J . Deksnys, J. Rudokas. gen. št. pik. ltn. J. Jankauskas, P tukauskas. 
P Vilutis, J. Zoštauskas, P Baronas , kpt. A. Tindžiulis, M. Pečelii'inas. 

Kaunas, 1941 m. nigsėjo mėn. 15 d. 
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Buvęs ilgalaiki s VLIK'o pirminink as dr. K.Bobelis ir vienas iš Bir že lio 
sukilimo organizatorių P.Narutis (1990 m .) 
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Memorandumo pasekmės greitai pasireiškė. Rugsėjo 2 1 d. gestapas užėmė 
LAF štabo patalpas Kaune, padarė kratą, tačiau nieko įtartino neradQs areštavo 
LAF įgaliotinį L. Prapuolenį ir išsiuntė į Dachau koncentracijos stovyklą. Tik 
didelėmis K. Škirpos pastangomis Berlyne po 7 mėnesitĮ pasisekė vokiečių 
išprašyti J. Prapuolenį išleisti. Tačiau jam uždrau sta grįžti į Lietuvą. Kiti 
Memorandumą pasirašę aktyvistai tardyti gestape ir tik j iems pas irašius, kad 
daugiau nebedalyvaus politikoje, paleisti.1 

Rugsėjo 22 d. generalkomisaras oficialiai paskelbė, j og Lietuvių aktyvistų 

frontas uždaromas, o visas jo turtas konfiskuoj amas. 
Bet LAF veiklos nenutraukė. Jis ją tęsė pogrindyje nauju pavadinimu -

Lietuvių fronto, kuriame, pasitraukus Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai, ėmė 
vyrauti aktyvistai ateitininkai, suteikdami ir visam LF labiau katalikišką partinį 
atspalvį. 

* 
* * 

Okupantams uždraudus LAF, liko tik viena legaliai veikianti organizacija -
Lietuvių nacionalisttĮ partija. 

Dalis uždraustosios LAF narių 1941 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė atsišaukimą 

į kitus, kad „trokšdami nacionalinės vienybės" ir, kad 
gyvenamasis momentas ir tautos interesai reikalauja, kad tebūtų vienintelė 

politinė organizacija Lietuvoje, kuri atstovautų tautos reikalus ir jos konkrečias 
valstybines aspiracijas naujos Europos, nacionalistinės Vokietijos vadova ujamas, 
santvarkoje, nutarę susijungti su LNP. 

Ir baigė: 
... pradėdami dirbti Lietuvos nacionalistų partijoje; kartu įsakome ir kviečiame 

visos Lietuvos aktyvistų štabus, jų vadus, atskirus narius, taip p at pa sielgti, susitarti 
su vietiniais LNP štabais [. .. }. 1 

Buvo LAF narių, kurie paklausė kvietimo ir perėjo į LNP. Jos įkūrėjais 
193 8 m. gruodžio 29 d. buvo A. Sliesoraiti s, J. Pajaujis, J. Štaupas , 
L. Prapuolenis, J. Taunys, J. Žiūrys ir kiti. LNP jau tada reikalavo, kad Lietuvoje 
būtlĮ įvesta drausminga, autoritarinė demokratija, pasisakė pri eš prezidentą 
A. Smetoną, kuris, jų nuomone, nesugebąs sutelkti tautos, užtikrinti j ai gerovę. 
LNP ištakos - A. Voldemaro 1927 m. įkurtoji „geležinio Vilko" organi zacija.3 

Vokiečių okupacijos metais LNP vadovai buvo S. Puod žius, K. Bnmius, 
Z. Blynas, J. Vokietaitis, V Stanevičius, S. Švedas, S. Sliesoraiti s, A. Gaušas, 
M. Naujokas, J. Šukys, A. Malakauskas, K. Valeika, L. Dobkevičius, D. Vaitelis 
ir kiti .4 

1 LCVA. F. R. 1476. Ap. l B. 8. L. 218. 
2 LCVA. F. R. 1476. Ap. l. B. 8. L. 218; Tėvynė. 1941 m. rugsėjo 7 d. 
3 LCVA. F. 1398. Ap. l. B. l. L. 206. 
• LCVA. F. 3377. Ap. 55. B. 37. L. 164- 165. 

LLV VElKLOS NUTRAUKJMAS 327 

194 1 m. mgsėjo 14 d. LNP vadovybė informavo A. Rentelną, kad „LNP 
organizacini s susiformavimas yra užbaigtas [ ... )", ir pareiškė įsitikimą, kad 
„Didysis Reichas ir vokiečių tautos fiureris pripažins ir garantuos Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės egzi stenciją Naujoje Europoje", bet toliau išvardino tas 
blogybes, km ias padarė ir daro okupacinė valdžia Lietuvai.1 

Tačiau spalio mėnesio pradžioje LNP vadai, lankydarniesi pas A. Rentelną, 
tik pageidavo , kad lietuvių tautai būtų palikta nors kultūrinė autonomija.2 

Tačiau ir į tą prašymą okupantai nekreipė dėmesio. Tada, lapkričio mėnesio 
pradžioje, parengė reichui „Pro memoria", savo turiniu labai panašų į LAF 
rugsėjo 15 d . memorandumą. Joje griežtai pasisakė prieš vokiečių vykdomą 
lietuvių diskriminaciją, ragino vokiečius leisti lietuvių tautai atkurti nepriklausomą 
valstybę, nes tai „negali būti ir Vokietijai nenaudinga."3 

Bet to okupantams jau buvo per daug, ir j ie 194 1 m. pabaigoje privertė 
nutraukti veiklą.• 

Dalis LNP įsijungė įpogrindžio organizacijas, kita dalis pasirinko susitaikymo 
ir prisitaikymo kelią. 

Diplomatų protestai Okupantams vokiečiams privertus Lietuvos lai
kinąją vyriausybę nutraukti savo darbą, įvedus 

visišką savo okupacinį režimą, vienas pirmųjų į kitų šalių ambasadas su protestais 
dėl tokio vokiečių elgesio kreipėsi K Škirpa. Jis ragino netylėti ir kitiems Lietuvos 
pasiuntini ams. Dej a, ne iš visų sulaukė pritarimo. Gan abejingas pasirodė 

pasiuntinys St. Lozoraitis, kuris praktiškai nė piršto nepajudino, kad organizuotlĮ 

Lietuvos diplomatų prot estus. Pats K. Škirpa įteikė protesto notas Vengrijos, 
Belgijos pasiuntiniams, iš kurių sulaukė užuojautos, dėl Vokietijos nesiskaitymo 
su lietuvių tauto s siekiai s. Gan palankiai ji s buvo sutiktas JAV pasiuntinio 
Bernardo Guflerio, kuris priėmė perduoti dokumentus apie Laikinąją vyriausybę 
ir Lietuvos pas iuntiniui Vašingtone Povilui Žadeikiui, 1941 m. rugsėjo 30 d. 
įteikusiam JAV vyriau sybei ilgą protesto notą dėl Vokietijos įvykdytos nepri
klausomos Lietuvos okupacijos ir aneksijos. Notoje rašyta, kaip 1940 m. birželio 
15 d. Lietuva buvo okupuota ir aneksuota Sovietų Sąjungos, kaip buvo naikinama 
ir terorizuojama lietuvių tauta. Bet 1941 m. birželio 23 d. sukilusi Lietuva atkūrė 
nepriklausomą valstybę prieš ją užplūstant naujam okupantui. Iš esmės lietuvių 
Birželio sukilimas buvo nukreiptas prieš abu okupantus. Sukilimas buvo ryžtingos 
lietuvių tautos pastangos atgauti Laisvę ir Nepriklausomybę. Tačiau nors Lietuva 
buvo neprikl ausoma, turėjo visas krašto valdymo struktūras, vokiečiai 

1 LCVA. F. R. - 739. Ap. l. B. 2. L. 1- 5. 
2 Brandišauskas V. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą. V. 1996. P. 135. 
3 LVVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 38. L. 76-8 3. 
4 Ten pat. L. 84 . 
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okupavo ir įvedė savo civilinę valdžią, įjungė. ją į sav o __ su~a~tąjį 
Ostlandą, uždraudė minėti net Lietu vos vardą. lr toliau P. Žade 1k1s 1sre1škė 
viltį, kad Ameriko s vyriausybė nepripa žins Vokietijos įvykdytos Lietuvos 

aneksijos. 
Į tą notą 1941 m. rugsėjo 18 d. JAV departamentas atsakė, kad 
bet koks pasikėsinimas iš Vokietijos pusės lemti Lietuvos politinę ateitį be 

atsižvelgimo lietuviic tautos laisvos valios, taip pat vokiečhc okupacinio režimo 
aktai, nesiderinantieji su ta,ptautinės teisės normomi s, bus laikomi neteisėtais. 

Kaip Jūs prisim enate, Jungtinėje deklara cijoje, sutartoje JAV-bite pr ezidento su 
Didžiosios Britanijo s ministru pirmi11i11k11j11 sus itikim o metu vand eny ne, y ra pasa-
1..yta, kad JAV-bės ir Didžioji Britanija resp ektuoja teisę visoms tautoms pasirinkti 
sau tokią valdy111osi formą, kuri joms yra tinkamiausia, ir kad JAV ir Didži oji Britanija 
linki, kad gali111ybė savarankiškai valdytis biitų grąžinta toms taut oms, iš kurių ji 
buvo prievar ta atimta ... 1 

Dėl naujos nepriklausomo s Lietuvos ane ksijo s , įvykdytos Vokietijos, pro
testai buvo pareikšti D. Britanijos ir Argentinos vyriausybėms. Tačiau dėl labiau 
įsiliepsnojančio karo , atrodo, atsakymo nebuvo. 

Neretai prie kolaborantų prisiei-,,Kolaborantai ir rezistentai " 
riami ir tie lietuviai , kurie dirbo 

generalkom isaro tarėjais, prilyginantjuos ir su sovietų va ldžiai tarn avusia is, su 
sovietmečio „L iaudies vyriausybe" . Formaliai ga l ir taip, nes tarnavę tiek 
raudon iesiems, tiek rudiesiems okupantams pirmi ausia vykdė jų valią, padėjo 

įgyvendinti Stalino ar Hitlerio , bolševikų ar nacių partijų direktyvas . Tiek vienas, 
tiek kitas okupa ntas buvo pri ešiškas Lietuvos nepriklausomyb ei, žudė, trėmė 

žmon es, tik vienas dangstydavosi „klasiniai s", kitas - ras in iais lozungais ir 
teorijomis. Tačiau iš esmės kolaborantai skyrėsi. Sovietams talkinę buvo daugelio 
akcijų iniciatoria i ir įkvėpėjai, greitesnio Lietuvos įjungimo į SSSR skatin tojai , 
o drauge ir Liet uvos nepriklausomybės griovėjais , tai talkinę vokiečių val
džiai da ug, labai daug prisidėjo sušvelnindami vokiečių okupacinį režimą, 

apsaugodami nuo priverstinių darbų, pasiuntimo į frontą, visaip rėmė lietuvių 
antinacinį pogrindį ir pan. 

Beje, lietuvių tarėjų institucija prie genera lkomisaro buvo vienintelė oku
puotoje Rytų Europ oj e. Pavyzdž iui, Es tijoje ir Latvijoje vokiečių komisariatai 
ir vietos savivaldybės buvo sujun gti. Tuo tarpu Lietuvoje vietinė sav ivalda atskirta 
nuo komisariato ir įstaigos turėjo didesnių galimybių pa sirenkti patriotiškai 
nusiteikus ius darbuotojus. Nemažai jų už antinacinę pogrindinę veiklą nuken
tėjo - at leisti iš darbo, įkalinti . 

1 PLA. F. K. Škirpa. Dėžė l . 
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Daug, pavyzdžiui , nuveikė okupuotos Lietuvos, ypač jos švietimo ir mokslo 
išsaugojimui, švietimo tarėjas Pr. Germantas, nacių suimtas, uždarytas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą, kur ir žuvo. Už okupantų nutarimų ignoravimą, lietuvių 
informavimą apie okupantų užmačias į Štuthofą pasiųsti ir kiti lietuviai tarėjai, 
kaip M . Mackevičius, S. Puodžius, Narakas ir kiti. Praktiškai tik lietuvių tarėjų, 
savivaldybių ir kitų darbuotojų dėka buvo įmanoma organizuoti krašte tokio 
plataus ma sto antinacinį pogrindį, leisti dideliais tiražais ir po kraštą išplatinti 
pogrindinę spaudą, lietuvi škomis išsaugoti mokyklas ir kt. Daug lietuvių, dirbusių 
savivaldybėse ir vokiečių įstaigose, buvo įvairių pogrindžio organizacijų nariais, 
dėl to naciams būdavo sunku netikėtai kurią nors jų užklupti ir sunaikinti. 

Tarp veikliausių antinacinio pogrindžio organizacijų, kuri, uždraudus LAF, 
atgaivino savo veiklą, bu vo Lietu vos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), dideliu 
tiražu leidusi „Laisvės kovotoją", ,,Apžvalgą" ir kitus ypač populiarius periodinius 
leidinius: 1944 m . žiemą ji įsisteigė ir pogrindinę radijo stotį „Laisvoji Lietuva", 
kuri palaikė ryšius su lietu v iais Švedijoje. 

Uždra udu s LAF , v ietoje jo pradėjo veikti Lietuvių fronta s. Nuo 1943 m . 
pogrindyje jis toliau leido laikraštį „Į Laisvę", leidinius ,,Biuletenis" (nuo 1942 m.), 
,,Pogrindžio kuntaplis " , ,,Lietu vos Judas" ir kt. 

LF priklausė ir didelė dali s buvusių LAF ir Laikinosios vyriausybės narių. 

Organizacija turėjo savo karinį padalinį „Kęstutis". 
Idėjiškai artimas LF buvo Lietuvių vienybės sąjūdis (LYS), įsikūręs 1942 m. 

rudenį Kaune. Sąjūdis pogrindyje leido ,,Atžalyną", ,,Baltiją" ir kitus periodinius 
leidiniu s. Gan ko vinga buvo Lietu vos laisvės gynėjų sąjunga (LLGS), 1942 m. 
įsikūrusi Jurbark e . Sąjunga turėjo padalinių beveik visoje Žemaitijoje. Leido ir 
savo laikraštį „L ietuvi šk i atgarsiai ". 

Brandino jėgas būsimoms ginkluotoms kovoms dar sovietmečiu - 1940 m. 
gruod žio 26 d. - įsikūrusi Lietuvos laisvės armija (LLA). 

Prie LLKS veikė ir pogrindė Lietuvos laisvės šaulių organi zac ija, leidusi 

žurnalą „L ietuvos laisvės trimitas" . 
Visų antinacinio pasipriešinimo lietuvių pogrindžio organizacijų, kaip LAF 

bei Laiki n osios vyriausybės, tikslas buvo tas pats - atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę; bet suvokus, kad vien savo jėgomis įveikti okupantą yra 
beviltiška , ragi no kaupti ir saugoti tautos jėgas, kad vėl susidarius patogiam 
aplinkybėm, nusilpu s SSSR ir Vokietijai būtlĮ galima atkurti neprikl~us_omą 
valstybę. Dėl to beveik v isas lietuviškasis pogrindis sutarė, kad, vok1eč1ams 
uždraudus Laikinąją vyriausybę ir LAF, reikalingas kitas v~~ntras, _kur!s 
vadovauttĮ visoms p asipriešinimo jėgoms. Taip dar 1942 m. pradž10Je da~g1ausia 

katalikiškosios pakraipo s pogrindžio organizacijos įkūrė bendrą Ta_uto~ ~ •~tuvo~) 
tarybą, vadovaujamą prof. J. Ambrazevičiaus, ir kiek vėliau - Vyriaustą)l hetuv1ų 
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komitetą (J. Audėnas, B. Gaidžiūnas, St. Kairys ir ki ti). Nuo 1943 m . vasa ros 
TI ir VLK pradėjo tartis, ka ip susij ungti į vieną visam Lietu vos pogrind žiui 
vadovaujantį centrą. Toks susitarimas pasiektas tų metų lapkričio 25 d ., įkūrus 
Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą, kurio pirmininku išrink tas Vasario 16-
osios Akto signa taras pro f. Steponas Kairys. 

1944 m. vasario 16-osios proga VLIK 'as paskelbė savo Deklaraciją

Kreipimąsi į lietuvių tautą: 

Lietuvią tauta, siekdama išlaisvinti Lietuvą iš okupa cijos ir atstaty ti Lietuvos 
suverenių orgam1 jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, yra reika linga vieningos 
politinės vadovybės. Tam tikslui politinės lietuvit1 grupės, kaip tautos politinės 
minties reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas savo jėgas bendram darbui 
ir sudarė Vyriausiąįį Lietuvos išlaisvinimo Komitetą - VLIK. 

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas, pradėdamas savo darbą, skel
bia: 

l . LieT11vh1 tautos laisvė ir Liet11vos valstybės neprikla11somybė yra Tautos 
egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga. 

2. Suvereni Lietuvos valstybė nei dėl Taryb11 Sąjungos, nei dabartinės Reicho 
okupacijos nėra išnykusi, tik savarankinh( valstybės organų veikimas y ra laikinai 
s111111kdytas, l 940 m. birželio l 5 d. Ta,ybr1 Sąįungos okupacijos ir tos okupacijos 
pr ievartoje pada,ytt( kitų jėgos ir klastos aktų p ertrauktas, Lietuvos valstybės 

suvereninil( orgam1 veikimas 1941 m. birželio 23 d. talllos sukilimu ir Laikinosios 
vyria11sybės veikim11 b11vo laikinai atstatytas. 

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus, ir toliau veikia 1938 m. Lietuvos 
Konstitucija, kol j i teisėtu keliu bus atitinkamai p akeista. 

4. Respublikos vyriausybė, laikui atėjus, bus suda,y ta Vy riausiajame Lietu
vos išlaisvinimo Komitete koaliciniu pagrindu politinių grupių susitarimu. 

5. Demokratinė Lietuvos Valstybės santvarka bus suderinta su plačiųjų tautos 
sluoksnių interesais ir bendromis pokario sąlygomis. 

6. Lietuvos Prezidento ir Seimo rinkim11 įstatymai bus refo rmuoti pagal 
demokratinius rinkimų principus. 

7. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas, vadovaudama s tautos ko
voms ir darbams Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos valstybės suverenių organų veikimui 
atstatyti, demokratinei Lietuvos santvarkai atkurti ir kraštui nuo bolševizmo ir 
kitų jo gyvenimą ardančių veiksnių apginti, vykdys kuo plačiausią visuomenės 
konsolidaciją, lygins politinių grupių tarpusavio nesusipratimu s. 

8. Didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų reikšmę kovoj e dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, Komitetas visokeriopai rems Lietuvos kariuomenės atkūrimą. 

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius su Lietuvos pasiuntinybėmis ir kon
sulatais ir bendradarbiaus su užsienių, ypač Amerikos, lietuviais ir su visomis 
tautų apsisprendimo laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę pripažįstančiomis tau
tomis. 

10. Kultūrinei ir ūkinei Tautos pažangai pasp artillti ir valstybės gyvenimui 
veikiau į normalų kelią grąžinti Komitetas rinks ir ruoš medžiagą iš laisvintosios 
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Liet11vos administracijai, iikiui, socialin,·a,n gyvenimui, teisingumui ir švietimo 
darbui tvarkyti. 

Vyri~usias i~· ~_ietuvos išla_i~vi_nimo komitetas, skelbdamas Lietuvil1 Tautai šią 
deklaraciją, kv tec ,a visų poltt1111ų n11sistatymų geros valios lietuvius nusiteikti 
tarpusavio bendradarbiav imo ir vienybės dvasia nelygstamoje kovoje dėl Lie
tuvos. 

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi ' 

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
Vilni11s, 1944 m. vasario 16 d.1 

Ta _Pro,ga Lietu vos laisvės kovotojų sąjungos pogrindinis leidinys „Laisvės 
kovoto Jas' ( 1944 02 16) rašė: 

Lietuvių tautoje, skaudžiai iškankintoje šio žiauraus karo pasekoje, vykusių 
pirmia11 baisios bolševikinės, vėliau vokiečių okupacijos[. . .]. VLJK 'o deklaracijos 
paskelbimą tenka sveikin ti, kaip vyriausios krašto politinės vadovybės sudarymo 
oficialiu aktu. Visus lietuvius vienijantis tikslas ir gera lietuviškoji valia privedė 
ilgokai trukusias derybas prie to, kad visos politinės srovės ir laisvės kovos 
sąjūdžiai, atstova ujantieji visoms politinėms visuomeninėms krašto tendencijoms, 
papildydami anksčiau veikusį Vyriausiąjį lietuvių komitetą, sudarė Vyriausiąjį 
Lietuvos išlaisvinimo komitetą, kuris vadovaus liet11vil1 tautos pastangoms ir 
kovai dėl nepriklausomybės ir sieks kuo didžiausios tos kovos sklandumo ir 
darnumo. 

Kartu su lietuviškąja visuomene, reikšdami dideli pasitenkinimą dėl taip 
svarbaus Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto, kviečiame lietuvių tawą 

remti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pastangas ir elgtis bei veikti 
pagal autori teting us jo nuroclymus.1 

VLIK ' o, kaip Vyriausioj o lietuvių tautos politinio organo, pagrindiniai 
uždav inia i anuomet bu vo šie: organizuoti aktyvią rezistenciją prieš vokiečių 
okupac iją; ruoštis ginti Lietuv os valstybės sienas nuo naujos sovietų invazijos; 
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

VLIK. 'o Deklaracijoje , pogrindininkų tada išplatintoje po pasaulį, pirmą kartą 
paminėta 1941 m . birželio 23 d. kaip nepriklausomos Lietuvos atkūrimo diena. 
Savo idėjomis Deklara c ija buvo artima LAF ir Laikinosios vyriausybės propa
guotom s ir mėgintomis įgyvendinti idėjoms, bet okupantų užgniaužtoms. 

JAV lietuviai karo metais 1941 m. gegužės 15 d. Lietuvai gelbėti 
tarybos susirinkime nutarta ją reorgani-

zuoti į Am eriko s lietuvitĮ tarybą, išrinktas jos vykdomasis komitetas: pirminin
kas - Leonardas Šimutis , sekr etorius - Pijus Grigaiti s, iždininkas - Mykola s 
Vaidyla ; įsteigtas Lietuvių kultūros institutas, vadovaujamas prof. Kazio Pakšto. 

1 Laisvės kovotojas. 1944 m. vasario l 6 d. Nr. 21. P. l. 
2 Ten pat. 
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ALT'a , birže lio 26 d. sužinojusi ap!e birželio !v4- 15 ?· ~oviet~ į"'.Ykd~tą masinį 
lietuvių trėmimą, nutarė organizuoti paga lbos 1stremt1es1ems tiekimą u· nusiuntė 

protesto telegramą JAV valstybės sekretori ui . 
A. Smetonai atvykus įJAV, pradėti svarstyt i Lietuvos išlaisv inimo vyriausiojo 

komiteto įsteigimo, po to vyriausybės užsienyje sudarym o ir panašūs klausimai; 
siūlyta Lietuvos vyria usybe i tremtyje vadovauti A. Smetonai, tačiau tais 

svarstymais viskas baigėsi, nes taip ir nesutarta , kaip iš tikro turėtų tiek komitetui, 
tiek vyr iausybe i vadovauti'. 

JAV tapus SSSR sąjw1gininke kare su Vokietija , lietuviams iše iviam s buvo 
beveik neįmanoma vieša i prot estuoti prieš SSSR Lietuvai padarytas skr iauda s, 
reikalauti ir Laikinosios vyriausybės pripažinimo , teko remti JAV pastangas , kad 
sąjungininkai laimėtų karą. Tikėta, kad pasiekusi pergalę Amerika padės Lietuvai 
atgauti laisvę. ALT net savo statut e buvo įrašiusi, jo g visais ga limai s būdais 
rems JAV pastangas sutriu škint i vokiečių, japonų ir jų talkininkų kariuomenes 
ir atkurti pasaulyje demokratinę sistemą. 

1942 m. sausio 4 d. ALT pastangomis įkurtas Lietuvių laisvės komitetas , 
kurio pirmininku išrinktas dr. Petras Vileišis, vicepirmininkais prof . Kazy s Pakštas 
ir Jokūbas Robin zo nas, sekre toriumi kun. Ka zys Barauskas , iždininku Jonas 
Januškis , nariai s - kun . dr. Jonas Starkus, kpt. Povilas Labanauskas ir kt. Beje , 
netrukus LLK pavadinta s Lietuvos piliečių sąjunga, o po pusmečio -
Lietuvių tautine taryba. 

ALT'a, sužinoju si, kad SSSR spaudė JAV ir Anglijos vyriau sybe s, jog jos 
pripažintų Pabaltijo valstybių priklausomumąjai, 1942 m. kovo vidury nusiuntė 
JAV pre zidentui memorandumą, kuriame priminė garbingą Lietuvos istoriją ir 
tai, kaip smurtu ir apgaule SSSR okupavo ir aneksavo Lietuvą 1940 m. vasarą. 

Lietuviu s kiek nuramino po po ros savaičių iš Valstybės depaitamento gautas 
patikinima s, j og JAV vyriausybė nėra pakeitu si ir nekei s savo nuostato s dėl 
Pabaltijo valstybių. 

1943 m. Amerikos lietuviai tautininkai įkūrė Lietuvai vaduoti sąjungą, 

Lietuvių tautinį ša lpo s fondą, norėdami viso tautinio sąjūdžio vadovu iškelti 
A. Smetoną. Bet 1944 m. sausi o 9 d. A. Smeton a tragiškai žuvo gaisro metu 
ir LVS , ir Fondas kiek ženklesnės veiklos neparodė. Tad ir toliau svarbiausiu 
lietuvių veiklo s centru buvo ALT. Prieš karo pabaigąji nusiuntė JAV, Anglijos 
vyriausybėms keletą memorandumų su prašymai s, kad po karo Lietuvai būtų 

leis ta atkurti nepriklausomą valstybę. Siekiant geriau informuoti pasaulį apie 
Lietuvą ir jos siekius, 1944 m. birželio mėnesį įkurtas Amerikos lietuvią 

informacijos centras, vadovaujamas dr. Ko sto Jurgėlos, su padalinių vadovais -
K. Griniumi ir prof. K. Pak štu. 

1 Leonardas Šimutis. Amerikos lietuvių taryba. 1940-1970 . Čikaga. 1971. P. 35. 
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Svar biu įvykiu buvo 1944 m. pradžioje įkurtas bendras Amerikos lietuvių 
šalpos fondas (BALF 'as), nes JAV valdžia primygtinai reikalavo, kad toks fondas 
įsijungtų į Sovietų Sąjungos šalpos fondą, nes, girdi, juk Lietuva yra „įsijW1gusi" 
į SSSR sudėtį'. 

Fondo ste i~iam ~sis susirinkim as įvyko 1944 m. kovo 25 d. Čikagoje. Jame 
dalyvavo Ku_rngų vienybės, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos, 
tautininkų sąi ungos, sandoriečių sąjungos, socialdemokratų, Lietuvių Romos 
katalikų susivie nijimo Amerikoje ir Susivienijimo lietuvių Amerikoje atstovai. 
Vadovau ti išrinkt as direktoriatas iš 2 1 veikėj o: kun. dr. Končius, kun. Ig. Al
bavičius, kun. J . Balkūnas, J. Laučka, E. Paurazienė, E. Samienė, L. Šimutis, 
A. Olis, S. Gegužis, N. Rasteni s, dr. J. Tamošaitis, J. Tuinyla, dr. A. Zimantas, 
J. Smailis, J. Bacevičius, adv. F. Bagočius, N. Gugienė, T. Matas, P. Mileris 
ir V. Kolčienė. Direktoriat o pirmininku išrinktas kun. Končius2. 

1944 m. rugpjūčio mėnesį į BALF ' o sąskaitą ketvirtį milijono dolerių pervedė 
JAV va ldžia. Atsirado galimybių paremti lietuvius, atsidūrusius Vakarų šalyse . 

Kaip matyt i iš ALT' os, BALF ' o ir kitų lietuvių išeivių susivienijimų posėdžių 
protokolų, veikėjų prisiminimų, apie tikrąją padėtį okupuotoje Lietuvoje menkai 
žinot a, neturėta ir ryšių su ve ikusiomi s pogrindinėmis organizacijomis. Ir tik 
1944 m . pavasarį per Švediją ir JAV lietuvius pasiekė VLIK 'o Deklaracij a ir 
Kreipimasis į ALT'ą, kuri ame rašyta: 

Lietuvi, atmink! 

l. Trijų plėšritųi( kaimymc apsupta, Lietuva 11110 amžiz( buvo objektu imperia
listiniic pasikėsinimų vokiečiz1, rusų ir lenkz(. 

Šimtmečiams praėjus, Lietuva šiandien ir vėl tapo tų pačil( kaimym( impe
rialistų godžiai s iekiam u objektu . 

2. Kovoje už tautos nepriklausomą egzistenciją lielllviai turi skaitytis vien 
savo jėgomis. 

Gyveni mo praktika parodė, kad toly džiai skelbiami( graži!( obalsit( toli gražu 
nepakanka. J ei po Pirmojo pa saulinio karo Lietuva atsistatė - tai tik jo s 
savanoritc pasiryžimo ir aukzc dėka [. .. }. 

3. Lietuva turi būti laisva, nepriklausoma ir demokratinė. Jos biisimąją 

santvarką ir valdymo formas nustatys patys Lietuvos žmonės per savo rinktąjį 
Steigiamąjį Seimą [. . .}. 

4. Lietuvos žmonės mano, kad juo greičiau šis karas bus laimėtas.juo greičiau 
bus galima per eiti prie Atlanto Chartos praktiško įgyvendinimo, vadinasi. ir prie 
Neprik lauso mos Lietuvos atstatymo. 

5. Kovoj e už Lietuvos nepriklausomybę bei jos išlaikymą ateityje Lietuvos žmonės 
savo viltis deda i Amerikos lietuvii( patriotinę visuomenę [ .. .}. 

1 Leona rdas Šimutis. Amerikos lietuvių taryba. Čikaga. 1971. P. 59. 
2 Ten pat. P 6 1. 
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ALT'ai suteikė ir v isus lietuvių tauto s įgaliojimus· 

Ir toliau yg · 

Lietuvi, pasižadėk! 

Vi 
. . omet sekti savo organizacijos nurody mu s, ku o skaitlill . 

/ . sur 1r visu . . . ,· . . . •. g1a11sia· 
. . . ktyviai dalyva1111 s11s11wk1111uose, pme 11g 1111uose 1r s iaip· 81 . 1 

1r v1s11 n 111tum11 a . . . 1e1gose 

2 D 
.. aukoti oroanizacijos nurody11e111s ar JOS rem iamiems tiks/ · 

. OSIII GI o . . . a111s. 

3 
,,. . .. ,,·si,omet stovėti už laisvą, nepriklausomą 11" demol...Tatinę L . 

. r /S I/l 11 1 . . . . 1et11vq 
su sostine Vilniuje ir uostu Klaipedo;e. 

4 " 's . 1·1• visuomet sekt i savo orga nizacijos nutarimu s. Lie tuvos žnio . . 
. , 1 111 . . . . . 11es Ją 

(ALT'ą _ aut.) laiko pilnateise Amenk os lietuv11( ats tov e 1r tiki s i sprendžiamos 

veiklos 1. 

1944 m. vasarą SSSR vėl okupuojant Lietuvą, ALT'os delegacija įteik' 
JAV departamentui keletą memorandum~ dėl naujosios _okupacijos ir sovie~ 
teroro. Tačiau įjuos gaudavo tik bendrus, ruekuo neis1pare1gojančius atsakymus 
jog „JAV vertina mažųjų tautų laisvės troškimą ir jos siekimą"2. ' 

Daug lietuvių nuliūdino ir JAV prezidento Ruzvelto kalba, pasakyta 1944 m. 
gruodžio 19 d., kurioje ji s teigė, kad Atlanto Charta, kuria lyg turėjo būti 
remiamasi atkuriant Europą, nieko neįpareigojanti, neprivaloma , nes ji nebuvusi 
ratifikuota ir pan .3 

Lietuvą vėl okupavus SSSR, JAV ir kitų šalių lietuvius dar mažiau 
bepasiekdavo žinios apie tikrąją padėtį Lietuvoje. Bet jie rašė memorandumus 
JAV kongresmenams, prašė, reikalavo gelbėti Lietuvą. Tačiau kongresmenai 
arba kaip anksčiau atsakydavo neįsipareigojančiais paguodimais, arba klausimais: 
negi norite, kad mes kariautum e su SSSR? Guostasi , kad nuo 1945 m. vasario 
16 d. JAV kongrese leista paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę-vasario 
16-ąją. 

• . Ameriko~ lietuvių ir lietuvių, karo metais nublokštų į Vokietiją ir kitas Vakruų 
sahs, platesnis bendravimas prasidėjo tik nuo 1945 m. rugpjūčio mėnesio, kai 
JAV okupacinė valdžia Vokietijoje leido tenykščiams tremtiniams susirašinėti 
s_u ta~~ieči_ais Amerikoje. Kas dieną po keletą šimtų laiškų pradėjo ateiti iri 
lien:v15kąsi~ r~dakcijas, į ALT'ąir kitas organizacijas. Tik nuo tada JAV lietuviai 
plac1au suzmo,o ka ·• tikr d · · · • · 

• • • J , s 1s o eJos1 sovietų, nacių ir vėl sovietų okupuotoJe 
L1etuvo1e· apie Ii'etu · ta t · kd . . 

J , ••• v1ų u os ĮYy ytą ir vykdomą genocidą. 

. 1945 m. lapkric1~ 29- gruodžio l d. Čikagoje įvykusiame ALT'os kongrese, 
kuriame dalyvavo apie 900 i·vam· ·ų 1· tu · .. · · · .. · · buvo . . . 1e v1ų part1Jų rr sus1v1eruJlfllŲ atstovai , 
ĮVertmta liek sava veikla dž' · . · · s , spren iant Lietuvos išlaisvinimo bylą, tiek kovoJUSIO 
-------

' VLIK' , o archyvas. ALKA (Putnam JAV) 
· Ten pat. ' · 
3 Ten pat . 

LLV VEIKLOS NUTRAUKlMAS 335 

. kovojančios Lietuvos pastangos, numatytos veiklos gairės ateičiai keliai kaip 
ir . . . k ' ' 
elbėti lietuviu s tremtmms , 1r t. 

g l JAV lietuvius, jų organ izacijas , pirmiausia į ALT kaip į vilties simbolį 
žiūrėjo daugeli s Voki etij oj e atsidūrusių buvusių aktyvių antinacinio l ietuvių 
pogrindžio dalyvių_, VLIK'o įkūrėjų. Tai matyti ir iš kun. Mykolo Krupavičiaus 
laiškų, rašytų A LT'ai iš Vok ietijos. 1945 m. gruodžio prad žioj e po minėtojo 
kongreso ji s rašo: 

.. . Susipažinęs dabar su to kongreso priimtomis rezoliucijomis ir padary tais 
nutarimais, VLIK 'as negali nepareikšti savo džiaugsmo dėl m1'is11 užjūrio brolių 
tokio gyvo sav o gimt oj o ar bent savo bočių krašto likimu ir sielvartais susido
mėjimo ir riipinimos i. Likiminėje mūsi( tautos kovoje už laisvę Amerikos lietuviai 
vaidino i,; turime viltį, suvaidins labai svarbų vaidmenį. Veikdami didžiosios JAV 
demokra tijos sąžinę, j ie drauge gaivina palik usios Tėvynėje mūsų tautos dalies 
ir tremtinio dalią nešamųjt( lietuvių viltį ir griidina jų ryžtingumą [ .. .}. 1 

Po mėnesio 1946 m. sausio prad žioj e M. Krupavičius rašo ALT'o s 
pirmininkui L. Šimučiui: 

Šiuo kartu raša u Tau nejaukioje nuotaikoje. Tokios gal neturėjome visą laiką, 
kai pr iešai sutrypė mūst( nepriklausomybę. Prancūzų spauda pranešė, kad JAV 
ir Britai nusistatė Lietuvą atiduoti Maskva i [ .. .}. Tokiu nežmonišku prekiavimu 
ne tik palaidotų Lietuvos laisvę, bet ir sunaikintų lietuvit{ tautą [ .. .}. Bet kas 
bebiitų, pr ašau Jūsų visų - įtempkit visas jėgas kovai už Lietuvos Nepriklausomybę 
[ .. .}. Mes įtempėm visas jėgas savo darbui. Bet sunkus darbas ne tik dėl supaneit( 
mus svetimiųų nuotaiki( ir labai nepalankii( darbo sąlygų, bet ir dėl pinigt.l 

neturėjimo [. . .}. 2 

Nelengva lietuvi ams tremtiniam s buvo Vakaruose, bet dar sunki au -
likusiems vėl bolševikų okupuotoje Lietuvoje. 

1 ALKA (Putnam, JAV). F M. K.rupavičius. Dėžė l. 
2 Ten pat. 

■ E 
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8. ATGARSIAI 

Birželio sukilima s ir Laikino sios vyriausybės suda 1ymas, jos veik la, kaip 
ir antisovietinis ginkluotas bei ~i_sidentini~ pasipr ieši1:imas-: tai -~ieni gražiausių 
mūsų tautos kovos ir pasiaukoJ1mo 1stonJOS puslapttĮ. Tačiau Jte buvo rašomi 
labai sudėtingomis vidaus ir tarptautinėmis sąlygomis, todėl taip įvairiai vertinami 
nes susiję su skirtingų politinių pažiūrlĮ skirt ingomis vertybėmis besivadovau~ 
jančiais žmonėmis. Bet tie, kuriems Lietuva, jos laisvė ir nepriklausomybė buvo 
ir yra tarp svarbiausil.J.ill vertybitL visada lenk ia galvas prieš tuos, kurie kovojo 
Birželio sukilimo barikadose , daugiau kaip dešimtį partizanų būriuose priešino si 
sovietiniams okupantams, nors ir neturėdami vilties laimėti. Daugelio jlĮ kova 
buvo ir bus verta pagarbos ir atminimo. Įdomūs pačių dalyvių prisiminimai . 

Praėjus daugiau kaip 30 metų, 197 1 m. liepos 23 d. pik . K. Škirpa, 
gyvendamas JAV, rašo kunigui Broniui Garšvai: 

... Kuomet LAF ėmėsi vystyti savo veiklą, kad atkūrus Lietuvos valstybi11į 

savara11kiškumą bei nepriklausomybę, buvo aišku, jog tai kertasi su visiems 
žinomu 11acišk1ųų k1yži11oči1( kėslais i Lietuvą. Tad ir reikėjo laviruoti [ .. .}. 
Politiškai tas naujas Reiclzo sa11dėris su Sov ietais buvo tiek reikšmi 11gas ir 
Lietuvai skaud us, jog buvo LAF vadovybei kilęs rimtas klausimas, ar 11ežiiiri11t 
sėkmingai vykusio krašte orga11izaci11io pasiruo.š:imo ginkl uotai kovai prieš 
sovieti11į okupantą - neatsisa!..yti 11uo to be galo rizikingo plano [ .. .}. 1941 111. 

sausio l O d. Vokietija pasirašė su Sovie111 Sąjunga sienų sutartį ir ja p ripaž ino 
Lietuvos inko,poravimą i Sovietz( Sąju11gą, prieš ką buvau pareiškęs 1940 m. 
liepos 22 d. formalinį protestą Vokietijos užsie11io reikalz1 ministerijoje. Bet kitos 
išeities 11ebuvo [ .. .}. Birželio 14 d., taigi maždaug savaitę prieš n1sų-vokiečit( 
ginkluotą susikinimą, vokiečių atsit1stas pareigiinas pareikalavo i.š: manęs. kad 
vokieči1( kari11ėms jėgoms įžygiuojam i Lietuvą, LAF-as neske/b111 jokio atsišau
kimo i lietuvių tautą bei Lietuvos vyriausybės suda,ymą be kompetentingi{ 
Vokietijos įstaigi{ sutikimo. 

Tegalėjau i tai ramia sąžine atsakyti, jog Ber/yne jokios Vyriausybės LAF
as, be vokiečių valdžios orgam1 sutikimo, ske lbti 11enumato, bet kad man 
neįmanoma nurodinėti lietuvių pogri11džio veikėjams pačioje Lietuvoje, kaip jiems 
/ai!..y tis kovoje prieš bolševikus okupa11tus [ .. .]. 

Krnop štt1s, pilnas visokių rizik11, ištisus metus nusitęsęs LAF darbas neliko 
bergždžias: birželio 23 d. apie 9 val. 30 mi11. 1yto pagavau radijo žinią iš Kauno, 
kad sukilimas įvyko ir buvo laimėtas, t.y. kad deklaruotas Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atkiirimas ir kad sudary ta tattlinė Lietuvos vyriausybė. Visa tai 
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įvyko 1110 metu , kai vokiečit( kariuomenės dali11iai dar buvo toli 11uo Lietuvos 
cen//'11, Vilniaus, Kauno, kuriuose sovie tai okupa11tai dar mėgino išsilaikyti. Tačiau 
lietuvi!( suki/ė/it{ pa si ,y žimas buvo galingesnis už rusų raudonosios armijos 
tankus ir NKVD da/init1 kulkosvaidžius[ .. .}. Nepriklausomybės paskelbimo 11iekas 
Jau nebeiš dildys, ką vokiečiai dėl to bedarytų[ .. .}. Nauju mŪSI( tautos didvyrių 
pasiaukojimu vienąkart tapo nup/ai/Ia gėdos dėmė nuo dabartinės mūs11 kartos ir 
tai, kad buvo Nepriklausomybė prarasta prieš me111s be pasipriešinimo šiivio. [ .. .}. 
Vėliau, Berlyne , klausiau vieno vokieČit( karo vadovi(.' kodėl Reic/zo vadovybė 
11esukliudė mt'iSt( Sukilimui, nors ir žinojo apie jį? Jis atsakė. kad vokiečių 
karo vadovybė netikėjo, kad žaibo greitumo karo ivykių aplinkybėmis galėtų 
lietuviams pavykti sukilimą padar y ti. Manę, kad LAF-o veikla prives tik prie 
reikšmingesnių partizaninių kovos veiksmų prieš rust( okupacinės kariuomenės 
dalinius Lietuvoje , kas padėttl Reichsw ehrui greičiau pražygiuoti per jos teritoriją. 
Kadangi sukilimas įvyko, tai vokietis pasakė: ,, Matyti, iš tikro j11sų LAF-as puiki 
organizacija ... " 

Birželio sukilimas pasisekė l 00 prae. ne dėl to, kad LAF-as biitų buvęs ypatingai 
gerai susiorganizavęs, nors ir visame krašte turėjo daug vynt, pasi,yžusill aktyviai 
kovai už didijį tautos idealą, bet pirmiausia todėl, kad sovietų režimas ir jo Lietuvoje 
praktikuotas raudonasi s terora s versle vertė krašto gyventojus griebtis ginklo ir vyti 
sovietinius įsibrovėlius lauk iš Lietuvos.. .' 

Po karo Laikinosios vyriausybės nariai vėl buvo pradėję rinktis aptarti 
Lietuvos, kaip ok upu otos Lietuvos vyriausybės tremtyje, klausimus. 1948 m. 
spalio 5-6 d. Vokietijoje, Pfulingene , įvyko dalies jos naritL atsidūrusių Vokietijoje, 
pas itarimas. Jo protokol e para šyta: 

Pasitarime dalyvavo : Min. pirm . ir Sviet . min. pro/ l. Ambrazavičius, Krašto 
apsaugos min. gen . St. Rašlikis. Vidaus reikalų min. p ulk. J. Slepetys. Teisingumo 
min. M. Mackevičius, Susisiekimo min. !nz. Novickis, Prekybos mi11. Pr. Vainauskas, 
Komunalinio ūkio min . Landsbergis-temka/11is , LAF igaliotinis prie L. V L. Pra
puolenis. 

Teisinė Laikinosios lyriausybės padėtis 

Pro/ Ambrazevičius šiuo klausimu, kuris visuomenėje yra įvairiai interpretuo
j amas, prašė pasisakyti buv. Teising. mi11. Mackevičių aiškiai atsakant i dt1 
klausimus: l. Kokias teises turėjo L. Vyriausybė praeityje. 2. Kokias teises turime 
dabar? 

Mackevičius. Sprendžiant L. V teisinę padėti tenka padaryti palyginimą su tais 
veiksniais, kuri e į lt)wiausybės titulą pretenduoja ir b11tent: su dviem aktyviaisiais -
V/ik'u ir Vykdomąja Taryba iš vienos pusės, ir pasyviuoju - Kybartt( akto nešėjtt 
Lozoraičiu. 

Jei pažh'irėti iš teisini o požillrio, tai L. Vyr. kaip revoliuci11ė pagal teisės 
mokslą tllri nepa lygin amai daugiau pagrindo vykdyti vyria11sybės f1111kcijas nei 

1 PLA. F. K. Škirpa . Dėžė l . 
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Vlikas. L. Vy1:, kuri gimė iš revoliucijos ir egzistavo _44 d!en_as,_ tur i tą konstruktyv1ųi 
momentą, kad ne tik ji pati savo jėgomis dali krasto islatsvino, _ bet ir p~r minėtą 
44 diem{ laikotarpi, ji krašw i vadovavo, dikta vo sa vo vahą. kur,a1 kra.ftas 
pasidavė. Gi kai po 44 diem1 ji buvo 1111.ralinta, o~up anta s r~do __ b'.itina jo s 
panaikinimąfiksuoti oficialiu raštu, kas y ra lyg u JOS egz1s~av1_111O pnpaz1 11111111i. Kad 
L. ly,: savo valią kraštui diktavo ir kad okupanta s negal eJO JOS, t. Y· l . Vyr., valios 
apeiti, matome ir iš Teisingumo ministeriją liečiančių okuf~111t_ų pa':~rkymų, 
pagal kuriuos vieni L. Vy ,: nutarimai buvo okupanto p ana1kmt1, o k1t1 palikt i 

galioje. 
Lyg inant su antruoju rezistencijos veiksniu - Vliku, L. Vy ,: pag rindas teisiniai 

y ra nesugriaimamas ir L. ly1: tekti{ pripa žinti veikiančią, nes Vlikas yra tik 
rezistavęs ir neturime faktų - veiks1111.1, kuriais Vlikas bū/l{ įstengęs sve timos valios 
vykdymą sutrukdy ti. 

Lygiai Laik. Vyr. pripažinti pirmavimą ir pri eš Ky bartt{ aktų nešėjo reiškiamas 
pretenzijas, net ir tuo atveju, je i tie aktai iš teisybės būtų buvę Kybartuo se 
surašyti. Min . Škirpos atsiminimuose matome A. Smetoną įrodinėjant, kad ji s, 
palikdamas Merkį, padėti legalizavęs, nors toks legalizavimas yra niekinis, nes 
tą legalizavimą lėmė okupanto smurtas. Lygiai niekiniai y ra Kybartų aktai, kurie 
šiuo metu negali turėti j okios reikšmės, nes pag al Kybartų aktų pavedimą jokia 
vyriausybė nebuvo suda,y ta. Ji neišreiškė ir lig š ios dienos neišsireiškia . Tenka 
neužmiršti, kad Teisę koreguoja gyvenimas ir je i kas ja laiku nepa sinaudoja , ji 
gali netekti galios ar panaud ojimas būti netiks lingas. 

Vlikui susidarius, Min. Ški1pa tuoj pat - 1944 m. balandžio mėn. 12 d. 
atsiuntė pareiškimą, kad Vlikas į vyriausybės funkcijas nepre tenduotit, nes L . Vyr. 
veikimas tėra tik okupanto parėdymu sustabdyta s. Šis par eiškimas ti,ri didelės 
reik.fmės ir tenka laikyti, kad nuo minėtos datos L. Vyr. randa si ginčo fazėje su 
V/iku. Laik. Vyr. nesiginčijo, bet ginčo atveju, jei Laik. Vyr. pretenduotų į savo 
Teises, nei V/ikas, nei kiti, jt{ tarpe ir Lozoraiti s, negalėtų jos teisę paneigti. 

Toliau M. Mackevičius pasisako dėl neaiškumų ir esamų santykių su fo rmaliu 
miisų premjeru, kuris rašinėja laikraščiuose visai su mumis nepasitaręs. Jei eina 
varžybos tarp Vliko ir Kybarto akti( nešėjo, tai čia nėra ko vadovautis ambi cijom, 
kaip kad Min. Škirpa, kuris išeina su naujais pasiūlymais. Jei ir būtų jam kada 
nors suteikti įgaliojimai kalbėti Vyr. vardu, bet niekada jam nebuvo su teikti 
įgaliojimai L. lyr. vardu kalbėti ar veikti ištisą eilę metų. 

Mums nerūpi ambicijos, bet tik išlaisvinimo kova. Todėl ir L. Vyr. tegalėtų 
būti tik vienu iš elementų šiai kovai paspartinti . Jei rastum e reikalinga , tekit{ 
nusistatyti tam tikrą modus vivendi, kokią poziciją turėtų užimti L . 1-yr. šiuo metu. 

Min. Landsb ergis pažymi, kad prieš okupacinius organus juridiniu žvilgsn iu 
ir L. Vyr., ir Vlikas yra lygūs ir kaip vienas, taip antras gali ateityj e turėti lemiamos 
reik.fmės. Todėl nė viena institucija neturėtų būti išbraukta . Bet kokiai konku
rencijai L. Vyr. su Vliku nereikėtų leisti pasireikšti . Istorinis momentas parodys, kas 
turės pasireik.fti ir kieno vardu lllrės būti kalbama. 

Laik. J-y,: veikimas buvo sustabdytas okupanto , kuriam kritus, Laik. Vyr. būt~ 
turėjusi Vakarų sąjungininkams prisistatyti. Bet to meto politinė sov ietam s palanki 
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konsteliacija tokį prisistatymą padaryti neleido, todėl L. Vyr. savo teisių neišsi
žadėdama, Vliko laisvinamąją veiklą vertina ir priima palankiai. 

Min. Šl ep etys p atiks linimui pažymi, kad karui su sovietais prasidėjus, 
sukilėlių pa s taty ta L. Vyr. kraštą tvarkė tol, kol antrasis okupantas nušalino. Bet. 
L. Vy ,: nušalinant , j is savo par eiškimu užakcentavo, kad savo veikimą dėl 
pavartotos pri evarto s ir iše idamas iš valstybės interesą tik laikinai sustabdo. Ir todėl 
min. Šlepečio nuomon e, i Vyriausybės f unkcijas jokiu būdu negali pretenduoti nei 
Ky bartt{ aktai , ne i Urbšio telegrama, nes duoti Lozoraičiui įgaliojimai bi'itų turėję 
būti L. Vy r. atnauj inti. 

Min . Vainau skas užk lausia p. Mackevičitt, kas apsprendžia tą politinio Tikslin
gumo momentą L. Vy r. pas ireiškimui ? 

Min. Mackevičius Jei kalbama apie politinio tikslingumo momento nusta
tymą, tai ši momentą nus tato ir apsprendžia L. lyr. kolektyvas, ko jokiu b11du 
negali padaryti min . Lozoraiti s. Gi papi ldant juridinę pusę, tenka pažymėti, kad 
L. Vyr. turėta teisė veikti ir atsto vauti tautai pats Vlikas savo įsikz'irimo aktu 
pripažino . 

Mi11. Pirm . prof Ambrazevičius. Dėl l . Vyr. teisinės padėties ryškųpavyzdi galime 
paimti dar iš Wurzburgo laikz1, kai buvo bandoma atsverti L. Vyr. nenaudai. Bet tik 
tada, kai su min. Sidzik auskz, kartu nuvažiavome i Freiburgą, kz1r L. Vy r. klausimas 
buvo atidu otas išspręsti mūst{ teisininkams, j 11 tarpe ir prof Krivickz,i, j ie aiškiai 
pareiškė, kad visa iniciatyva priklau so L. ly r. 

Min . Ambrazevičius savo kolegoms pastato sekančius klausimus: 
J. Ar L. Vyr. laiko savo darbą baigtu? - vienbalsiai atmesta. 
2. Ar L. Vyr. pasireiškė aktyviai? - Dabartinėse sąlygose ne. 
3. Ar L. 1-yr. lieka aktyviu stebėtoju? - vienbalsiai priimta. 
Min . Ambrazevičius par eiškia, kad toks Laikinosios lyriausybės narią pa

sisakymas ir aiškus konstatavimas , kad L. lyr. yra veiksnys, turintis didelį svorį, 

kuris šia proga turėtų fiksuoti savo teises: 
l . Suv erenumo tęstinumą. 

2. Pritarimą V/ikui . 
3. Akce ntuoti , kad kokiu titulu ir kada L. Vyr. pasireikš, nulems pol itinio 

tikslingumo momentas . . 
Min . Mackevičius Nesutinku su rezoliucija pritarti Vlikui, nes btidam1 

aktyvūs stebėtojai, eis ime patys prieš save. Save silpninti mes negalime ir todėl 
niekam negali m pripažint suverenumo. . _ . . , . . . . . 

Min . Ambrazevičius . Jei siii/oma p are1kšt1 solidarumą ~ hkw . tai tas Jokiu 
būdu nereikš L . l,yriausybės teisit( silpninimo, nes Vlifos ~ripaž_įst~n_ws tik kaip 
tautos p olitinis vali os reiškėjas ir apie ji /!Irime galvoll _kmp_ ap'.e seuną. . 

Min . Mackevičius. Jei mes subordinuojamės V/ikzli kmp seimw, tai JIS su nmm/S 

darys tą, ką jis norės. . . 
Min . Ambrazevičius. Mes pripažįstam V/1ką kaip Seimą ir kaip l . lyr. 

pasil iekam sau laisvas rankas. Kuriuo titulu bus teisingiausia ateity išeiti, 

parodys ateitis . 
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Min. Landsbergis. Pažylllėjęs, kad šiuose klaus imuose y ra reikalinga didelio 
apdairnmo, siiilo suda,y ti šiam klausimui spręsti komisiją, kuri vienbalsiai y ra 
sudaroma seka11čil1 ministerhc prof Ambrazevičiaus, M . Mackevičiaus ir pulk. 
Šlepečio. 

Išaiškinimas, kas gali kalbėti Laikinosios Vyriausybės vard u. 

Min. Ambrazevičius pažymi, kad past aruoju llletu Mi n. Ški rpa, kiek savo 
laiškuose, tiek ir spaudoje, prad eda vis dafo iau teig ti ir s ieti L. Vy 1: su buv. režimu. 
Ir btite111: 

l. Po Sukilimo biik tai Škirpa pakvietęs Smetoną grįžti, tik jis negalėjęs. 
2. l . Jy,: pakvietė buv. valdininkus. 
3. L. Vy1: policijai paliko senąsias uniformas ir p an. 
Todėl tenka šiandien ir išsiaiškinti, ar l. J111: y ra tik buv. rež imo tęsimas, ar 

tąsa suverenumo. Min. aiškiai užakcentavo, kad j ie niekada nesutiks , j og L. Vy 1: 
btitų su kokiu režimu sutapdinama. 

Min. Mackevičius. lietuvių tautos revoliuciniu akw mes norėjome tęsti 

suverenumą, bet ne režimą. L. Jy,: laikysena buvo aiški ir pr of Petkevičiaus buvo 
parengti nauji konstituciniai nuostatai, kurie tik dėl j i( nepilnumo buvo atmesti. 
l. Vyr. buvusių ministeril1 kabineto (Smetonos) nesinaud ojo . 

L. Prapu olenis. Kad l. Jy,: nebuvo senojo režimo tąsa, tai buvo labai aiškiai 
užakcentuota ja u p irmosiomis l. Vy ,: gyvenimo dienomi s, kai kart u su Min. Pirm . 
pr of Ambrazevičiu turėtame Pažangos Rūmuose pasikalbėjime su žurnalistais Min. 
Pirm. užakcentavo, kad buv. režimo atstovai 11110 pretenzijų i valdžią turėtų susi/ai
Į,_yti, nes buv. režimo pr aeitis tautoje yra dar gyva . Šialll spaudoj e paskelbtam 
par eiškimui Ministerių Kabinetas vienbalsiai pritarė. 

Min. Ambrazevičius. Užakcentuoja , kad l. Vy r. nesiėmė atstatyti buv. režimo, 
tai buvo labai aiškiai pasakyta l. Vyr. Deklaracijoje. 

Todėl, išeinant iš šio meto Min. Škirpos argumentacijos , kuri kelia nemaloniu s 
klaustukus, tektų visai aiškiai pa sakyti, kas turi teisę kalbėti Laikin osios lyriausybės 
vardu: ar tie, kuri e buvo pa skelbti tik fo rmaliai , ar tie, kuri e savo darbu ir para šais 
neša visą atsakomybę? 

Po trnmpo pa sitarimo nutarta : laikino sios Vyriausybės vardu tega li kalbėti 
tik f aktiškai lyriausybės funkcija s vykdęs kolekty vas. 

Opinija l. ly r. 11ari1Į atžvilgiu 

Min . Ambrazevičius. Pabrėžė, kad nors šis klausimas ir smu lkus y ra, bet Ji 
pa žadino Min. Šk irpos kai kurie atsiliepima i „Dir voj" apie Gen. St . Raštiki ir 
visą L. Vy ,: Kolektyvą. Laikino sios lyr. nariai vienas kitą turėti( remti bent žodžiu, 
ir biitų labai neteisinga, j ei mes tylėtume, kai Gen. Raštikis Min . Ški rpos yra 
vadinam as išda viku. 

Min . Mackevičius. Pareiškia, kad čia reiktų skirti du mom entus ir biitent: l . 
Mūsų reagav imas dėl kolegų, kurių veiklą mes žinome. Tai y ra par eiga , kad žmogui 
pad aryta neteisybė bi7tų atitaisy ta. 

2. Kas liečia vestą La ikinosios Vyriausybės politiką - tai mes atsak ome visi 
sol idar iai ir kiekv ienas atskirai už savo resortą. 
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Jei pai mt i atskirą sritį, tai turėtų reaguoti tie, kurie žino ir paskirai, nes 
kolekty vas reag uoja, kai paliečiami bendri politiniai reikalai. 

Min. Ambrazevičius. Pareiškia, kad kitiems L. Vyr. nariams šiuo klausimu 
nepasisakius, da roma išva da: L. Vy ,: reaguoja tik tada, kai yra paliečiamas 
kolektyvas, o dėl puolimų pr ieš atskirus Vyriausybės narius - stengtis atkreipti 
vienas antro dėmesį ir dėti pastangas , kad padary tos ar daromos neteisybės būtų 
atitaisy tos . 

Laikino sios Vyria115ybės istorijos parašymo klausimas 

Min. Pi rm. Ambrazevičius. Nurodęs, kad svetimieji - užsienis apie Laikinąją 
Vyriausybę žy mia i daugia u žino, nei lietuviškoji spauda pasiūlė, kad kiekvienas 
L. Vyr. ministeris iš savo sri ties suregistrnotų visus svarbiausius veiklos fak111s, 
turėtus sunkumu s bei išleistus potvarkius, kuriuos iš L. Vyr. 11ari11 sudaryta 
komisija išlygi nus išleistų atskini leidiniu. 

Pasiii/ymą vienbalsiai priėmus, nutarta: kiekvienas iš savo srities turimą ir 
atgaivintą medžiagą siunčia Min. Pirm. Prof Ambrazevičiui, kurią bendrom jėgom 
apdirbus ir patvi rtinus, rotatoriumi atspausdinama nors keliolika egz. 

Baigiami eji reikalai 

Nutarta: l . Pasi tar ime priimtus nlllarimus patiekti likusiems l . lyr. nariams 
apsvarstyt i. 

2. Nutari mai spaudoje neskelb iami, bet pa tiekiami 111iis11 suvereniteto nešė
j ams užs ienyj e. 

3. Protokolas pasi rašo mas vis11 l. Vyr. narių. 
4. Gavus /ikusii l L . ly r. narių pasisaĮ,_ymus, Pirmininkas šaukia sekanti 

suvažiavimą sud erinti nuomones. 
Pasitarimą ba igiant, Min . Pirm. prag. Ambrazevičius, nuoširdžiai padėkojo 

ne tik už atvykimą, be t ir ypa tingai už taip jaukią, kolegišką ano meto dvasią [ .. .}. 
Protokolo p abai goje įdomus l. Prapuolenio prierašas: .,Šis, surašytas 

protokolas, dėl j o išsamum o nebuvimo, nebuvo priimtas ir lieptas sudeginti'. 

Tačiau, kaip matyti , tai nebuvo padaryta, ir vėliau tuo protokolu rėmėsi 
ne vienas LV narys. Archy ve yra ir priedas - pastabos prie šio protokolo, 
pasirašytos K. Škirpos Uis tada gyveno Airijoje - aut.): 

Pa stabos pri e Laik . lyriausybės nari11 š. 111. spalio 5-6 d. posėdži11 
protok olo 

Prie p . l : 
Manyčiau, jog būtų tiksliau pasakyti šitaip: . . . . . .. 
„ Laik. Vyriausybės vardu autentiškai kalbėti gali JOS. P1rm111111kas ar~a JI 

legitimiai pavaduojąs kuris kitas Ministeris, tos lynau sybes na,ys . Tai hecta ir 
visus viešu s par eiškimus, j uo labiau pasisakymą raštu sakytos Vyrtausybes vardu. 
Svarb esniai s bei prin cipinio p obiidžio klausimais yra reikalingas k1ekv1en11 tokw 

1 PLA. F. L. Prapuolenis. Dėžė l . 
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atsitikimu visų Vyriausybės nari1( nutarimas, kaip kolekt~vinio organo . Paskiri jos 
nariai tegali da,yti pareiškimus arba pasirašyti raštus, Ilk k/aus'.mazs, ~ne liečia 
vien ji( Ministerijos sritį ir nesudaro obje kto bendros tos l,ynausybes politinės 
laikysenos. 

Prie p . 2: p. ... . .d .. •. k 
Paskutini žodi „pritaria" pakeisti žodžiu - .. ntar e ir pn etl sta1 ·ą _ 
„kada jis dar veikė Lietuvoje, išs!..y rus VLIK-o uzurp ac ini prisisavinimą sau 

f 11nkcijos .rnda,yti na11ją Krašto Vyriausybę (1944 111. vasari~ 16 _d ._ dek:~racija), 
kadangi tai nesiderino s11 Laik . Vyria11syhės mandatu . sute ik/l/ JOI pacws s11ki
/11sios ta11tos. ir pažeidė 1-j1riausybės b11vi1110 principą, nes Laik. Vyr-bė nesiskaitė 
demisijonav usi ir Jokio konstitucinio orga no nebuvo atleista iš savo pareigų ". 

Prie p. 2 d: 
Antrąjį sakini pakeisti šitaip: 
„ Kuri 11o ti/11/11 Vyriausybė turėll( pasireik š ti užsienyj e, api e tai sprendžia 

Lie/llvos Pasiuntinii( Kolegija priešakyje s11 ji( legaliu Šefu p. St. Lozoraičiu, kaip 
mandatuoto eiti Resp. Prezidento pareigas. Be to, jis turėtų susižinoti su Laik. 
l,yriausybe ir susitarti s11 VLJK-u, kaip organizuo tos ios liewvių visuomenės politiniu 
o,ganu tremt)je , kad išvengus byile koki l( savita,pių nesusipratimų. Tuo gi atsitikimu, 
jei susidmytų sąlygos lyriausybės susidmymui pačioje Lietuvoje, apie jos paskelbimą 
spre ndžia rezistencinė vadovybė. su kuria mŪSl(pOlitiniai veiksniai veikią užsienyje, 
turėtų palaik y ti darmc komaktą ". 

Prie p. 3: 
Paruošiant tautos sukilimą, įvykusi 1941 111. birželio 23 d., klausimas atstatyt i 

„ buvusi režimą" visai nebuvo kilęs ir todėl š iam klausimui nematau jokio 
pagrindo jigiiruoti Laik. Vy ,: protokole . Tebuvo anuom et nusistatyta tik laikytis 
paskutinios ios / l 938 m.l Krašto Konst itucijos, kad jos palietimu nesuko mplikavu s 
Lietuvos padėties ta,ptautinės teisės požiūriu, nes saky ta Konstitucija buvo 
įsigaliojusi, kiuc valstybitc akceptuota, taigi pripažinta. Jos nesilaikymas būtų 
padaręs juridiniai neįmanomu dalyku skelbti atstatymą teisėtos kraš to santvarkos, 
kurią bolševikinis okupanta s buvo sugriovęs. iš kitos pusės kūrimas kurio nors 
konsti/llcinio novum o tokiu metu, kada į Lietuvą veržėsi vokiečiai. kurių nusistatymas 
prieš Lietuvos nepriklausomybę buvo jau iš1J1škėjęs, biiti( tik plačiai atidaręs jiems 
duris tuoja us įsikišti į tą Lietuvos reikalą ir pr imesti mums ką prieš tikrąją mūsic 

/autos va/ią,ją bolševikiniu pavyzdžiu suklastotą galimybę jaunesnius amžiumi LV
nariu s į vietą 111, kuriems pagal Diev o valią vėliau ar anksčiau teks išeiti ir iš 
pensininkų rikiuotės. Ta „pasipildymo" galimybė kaip tik ir pareina nuo gav imo 
JAV-ji(, įei pavyktų - tai ir kitų valstybių - pripažinimn LV-bės. nes tik tada 
pasidarytų įmanoma naudotis Konstitucijos atitinkamais straipsniais Vyriausybės 
narių skyrimas ir atleidimas. 

Tai labai rimtas dalykas , nes niekas nežinome, kaip ilgai dar prisieis mums 
s vajoti, iki susilauksime galimumo atgauti Lietuvai valstybinę nepriklausomybę. Iki 
š iol mūsic veiksnit( nustatyt os tam diagnozės buvo tarptautinių vėjų išblaškytos, 
beliko jas tik greičiau išbraukti iš gaivi(, kaip vaikiškų žaidimt( .. didžiaja politika" 
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pasireiškimus . Būtų tikrai pe r naivu.jei vis dar kas iš tariamų mūsų politikos veiksni!{ 
drįsti( tokiai s žaidimais toli au save ir visuomenę klaidinti . 

Viena, kas pak anka mai apčiuopiamai jau yra pasidarę aišku, tai ta aplinkybė, 
Jog joks Taikos Kongr esas neb ebus sušauktas. Biitent dėl labai paprastos priežasties, 
kad jau nebėra karo laimėtojų ir pralaimėtoji(, kurie galėtų vieni kitiems diktuoti 
taikos sąlygas bei nus tatyti naują tarptautinę santvarką kardo pagalba . Kardus ja u 
t11ri ir tie, kurie dar neperseniai tebesiskaitė pralaimėtojais, o dabar yra pasidarę 
lyg iateisiai s karo laimėtojų sąįungininkais. 

Mūst( lietuvi šk ujai „politikai " tai reiškia, Jog VLIK-o propagandiniais „kar
dais " ja u ni eko daug nebegalėsime laimėti ir kad reikia nebegaištant persiorientuoti 
i kicus kovo s metodu s - i daugiau diskretišką politiniai-diplomatinę veiklą, siekiant 
bendros kalbos Lietuv os atkiirimo reikalu su paskiromis valstybėmis, kurios pačios 
wri ar galėtų turėti ne vien propagandinio , bet tikrai realaus illtereso, kad Liewva 
biit1c atkurta kaip savistovi valstybė. Tai, ką aš s iii/au, tat ir biitų vienas iš metodll, 
kuriuos c'ia turiu omenyje. 

Tik neiš leiskim e šios galimybės iš savo rank11, besibardami tarpusavy dėl 

111enkniekiic ar tuščių partinit( be i vlikinių ambicij1(. 
Nuorašus siunčiu spalio 5- 6 d. pasitarimo dalyviams: pp. M. Mackevičiui, 

A. Novickiui, St. Ra š tikiui, J. Šlepečiui. P. Vainauskui ir L. Prapuoleniui . 

Su nuoširžiausiais linkėjimais, 

Jiisų K. Škirpa 

P. S. Analizės vie ta, kurioje įžiiiriu Tamstos suabejojimą Laik . Vyriausybės 
klausimu, Tamsto s suformuluota ši1aip: 

„Šiam nutarimui , kiek prisimenu, Jiis, p. Ministeri, rašėte, nepritariąs. Bet 
tai daugumos nutarimas. Nesu patyręs, kad tas nutarimas tokiu ar panašiu biidu 
biitl( buvęs pakeistas . Aš pats nenorėčiau šiam da11gumos nusistatymui būti 
neloja lus, tad ir 11110 kitokios nuomonės dabar tenka man susilaikyti.' 

Atsižvelgus į K. Škirpos pastabas yra ir naujai perrašytas 1948 m. spalio 
5-6 d. Laikinosios vyriausybės narių, gyvenančių Vokietijoje, protokolas: 

Posėdyje daly vavo e. min. p. p. J. Ambrazevičius, Komunalinio ūkio ministeris 
V. Landsbergis, Teis ingumo ministeris M. Mackevičius, Susisiekimo ministeris A. No
vickis, Kra š to apsaugos mini s teris gen. S. Raštikis, Vidaus reika!tt ministeris J. Šl~
petys. Prekybos ministeris P. Vainauskas, LAF igaliotinis prie Laikinosios vyriausybes 

L. Prapuol enis. 
Išaiškinus ir aptarus Laikinosios Jl)'riausybės įsipareigojimi(_ vykdymą _pr~

eityje , jos nusistat y mus dėl dabarti es bei ateities ir kitus te1s11110 polwmo 
pobiidž io klausimus, buvo sutarto s šios išvados: . . 

Ryšium su Laikinosio s Vyriausybės veiksm11, jos 11'.1s1statym11, ;os teisinės 
padėties komentavimais Laikinoji Vyriausybė kons tatuo;a: 

1 PLA. F. L. Prapuolenis. Dėžė l . 
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J. Dėl Laiki11osios Vyriausybės 1111sistaty11111 a11te11tiško ko111e11tavi1110 

laikino sios lyriausybės vardu autentiškai kalbėti gali tik pa ts Ministerilt 
Kabinetas. 

2. Dėl Laiki11osios Vyriausybės teisi11ės padėties 

a) laikinoji lyriausybė susidarė iš lietuvi!{ tautos visuo tinio sukilimo 
prieš okupantą ir revoliuciniu keliu gavo Lietuvių Tautos įgaliojimus vykdyti 
Lietuvos Valstybės suverenumą pereinamuoju metu, ligi bus normalia tvarka 
suda1yti nuolatiniai suvereniniai respublikos organai. 

b) la ikinoji Vyriausybė, nors ir okupan to trukdoma, Lietuvos Valstybės 

suverenumą vykdė, ligi svetimos jėgos ji buvo priversta savo viešąjį veikimą 

sustabdyti prieš savo valią. 

c) Laikinajai Vyriausybei Lietuvos Valstybės suve renumo vykdymą sve
timai jėgai sukliudžius, Lielllvilt Tauta, siekdama Lietuvą iš okupacijos vėl 

išlaisvinti ir Lietuvos suvereninių orgamt laikinai sustabdytą veikimą atstatyti, 
pradėjo rezistencinę pogrindžio kovą ir tai rezistencinei veiklai sudarė VLIK'ą, 
kurio žygiams Lietuvai išlaisvinti Laikinoji Vyriausybė pritaria. 

d) Viešo Lietuvos valstybės suvereninit( organų (egzilinės vyriausybės) 
pasireiškime metą ir titulą turi nulemti politinis tikslingumas. Kuriuo titulu 
vyriausybė turės pasireikšti: ar kaip revoliucijos sukurtas organas, ar kaip buvęs 
suverenumo vykdytojas, sprendžia VLIK'as, susižinojęs su Laikinąja Vyriausybe 
ir Lietuvos Pasiuntiniais. 

3. Dėl Laiki11osios Vyriausybės ryšio s11 b11v. reži mu 

Visuotinis Lietuvizt Tautos sukilimas sllleikė Laikinajai ly ria11sybe i mandatą 
vykdyti atstatytos nepriklausomos Lietuvos suverenumą, o ne buvusį režimą 

atsta tyti. 
Laikinoji Vyriausybė, apsvarsčius savo organizacinius klausimus, sutarė: 

l. Visiems Laikinosios Vyriausybės nariams tarpusavio kolegiškumo dėlei 
rūpilllis, kad eventualios informacijos apie Laikinosios Vyriausybės veikimą ar 
jos narius būtų objektyvios. 

2. Paruošti Laikinosios Vyriausybės darbų istoriją, kiekvienam ministeriui 
parengiam pranešimą apie savo srities veikimą ir tą medžiagą persiunčiant e. 
min. p irm. pareigas . 

3. Šio posėdžio dalyvių sutartas išvadas pasiųsti kitiems Laikinosios lyriau
sybės nariams (Škirpai, Matu/ioniui , Vitkui, Damušiui, Pajaujui), kad pareikšit( 
pritarimą ar pastabas. 

4. Gavus jų pastabas, Laikinosios Vyriausybės pasisakymus teisi11io bei 
politinio pobūdžio klausima is įteikti VLIK' bei lykdomosios ta1ybos pirmininkams 
ir Lietuvos pasiun tiniams. 
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5. Kitą Laikino sios Vyriausybės narių posėdį kviesti pirmininkaujančiam pagal 
reikalą. 

pas. Ambrazevičius 
pas. Landsbergis 
pas . Mackevičius 
pas . Novickis 

pas . St. Raštikis 
pas. Šlepetys 
pas. Vainauskas 
pas. Prapuolenis' 

Naujajame protokole jau nurodyta, kad visos išsivaduojamosios kovos 
koord inav im as perduodamas VLIK' ui ir tik jis turėtų spręsti dėl pačios 
Laikinosios vyriausybės tolesnio egzistavimo užsienyje. Todėl kai kurių buvusių 
jos narią pret enzijos, esą pr ieš mirtį K. Škirpa perdavęs vienam jų įgaliojimus 
toliau vadovaut i Vyriausybe i, prieštarautų 1948 m. spalio 5-6 d. didesnės dalies 
Vyriausybės narią susirinkimo nutarimui - Vyriausybės, kartu ir jos vadovo 
paskyrimą galėjo spręsti tik VLIK'as, prisiėmęs Lietuvos Seimo ar Aukščiausios 
tarybos funkcijas. 

Laik inosios vyriausybės nariai vėl ėmė rodyti gyvybės ženklus vos ne po 
poros dešimtmečią, pradėta rengtis Lietuvos Nepriklausomybės 50-mečiui skirtai 
konferencijai, organizuojamai VLIK'o, ALT'o ir Lietuvių bendruomenės. 

Ta proga K. Škirpa parašė VUK'o pirmininkui K. Valiūnui: 
... Jaučiuosi nustebintas , kad į tokią konferenciją nekviečiami Sukiliminės 

vyriausybės atstovai, nežiūrint, kad ši Vyriausybė, nors ir buvo vokiškojo Lietuvos 
okupanto jėga nušalinta, teisiniai niekada nebuvo m1stojusi egzistuoti bei kokio 
kompetentingo Lietuvos konsti t11cinio organo paleista [ .. .}. Sukilimas buvo ir iki 
šiol lieka vien inteliu ryškiai konkreči11 politiniu laimėjimu visoje ilgoje nuisų 
kovoje siekiant vėl atkurti Lie t11vos valstybinę nepriklausomybę [ ... }1. 

Į tą laišką K. Valiūnas atsakė: 
... VLJK 'ui teko garbė ir pareiga b11ti šios konferencijos šaukėju ir šeimininku. 

New Yorko konf erencija visai nekėlė klausimo, kad i Vašingtono konferenciją b11t1( 
kviečiamos jau senia i nebeveikiančios organizacijos. TIio pagrindu VLIK'o val
dyba ir pasisakė prieš b11vusios Lielllvos Laikinosios vyriausybės kvietimą i 
būsimą Vašingtono konferenciją!. 

Bet K . Škirpa nerimo ir toliau kėlė Laikinosios vyriausybės atgaivinimo 
klausimą. 1968 m . kovo 18 d. dėl to j is išsiuntinėjo buvusios Vyriausybės 
nariams, o taip pat ALT'a i, raštus. Kovo 24 d. J. Brazaičiui K. Škirpa rašė: 

Didž. Gerb. Kolega, 

Tikiuos, jog mano raštit ALT-ui nuorašus, ~švardytus_ mano _š. nL kovo _18 
dienos lydraštyje LV-bės nariams, Tamsta jau b11s1 gavęs zr suspe;ęs ; uos gdiau 

1 PLA. F. L. Prapuolenis. Dėžė l . 
2 Ten pat . 
3 Ten pat. 
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paanalizuoti, taig i pilniau susipažinęs su 1110110 motyvai s ~ -V-bei atgaivinti, o taip 
pat kokią numatau jai rolę esamomis aplinkybėmis. Jos vercw LV-bę aP_s1~1bo_11 vien 
užsienine veikla, konkrečiau pasakius - pabūti tik vy riausyb11110 pobudz10 instru
mentu politinei-dip/0111atinei akcijai santykiuose su ~~tų _kraŠIL( _vyr'.ausybėmis. bei 
tarptautiniuos e forumuose, kur kitokiu titulu pasireiks/l del gaho;anc1ų ta1pta11l!nės 
teisės normų ir papročhl - neįmanoma. 

Tamstos prisiųstoji man sintetinė analizė, už kurią tariu Tamstai ačiii dar 
kartą, turi omenyje LV-bę, kaip vyriausybę pilna šio žodžio prasm e, imtinai 
neegzistuojančiąjos ambiciją perimti krašto valdymą, jei tik kada nors pasida,ytų 
/atai prakti škai įmanoma, tik dabar visai nerealu . Iat pagal mano koncepciją, 

nebeatitinka tiek dabartinei LV-bės faktinei padėčiai, tiek mano numato mai Jai 
funkcijai ir uždaviniams bendrose ViSI{ mūsųpohtikos ~1ed,~ni_ųpastang_ose, si~kiant 
atgauti Lietuvai valstybinį suverenumą taikzo,ms poht111ia1-d1plomat111em1s pn emo
nėmis. Todėl atrodo nebūtų prasminga 111011 imtis čia pa sisakyti smulkiau dėl visų 

ti( daly kt1, kurie paliečiami Tamstos prisiųstoje man studijoj e. Tepa liesiu čia tik kai 
kuriuos paskirus daly kus. 

Tamsta bazuojiesi LV-bės narių g111pės 1948 m. spalio 5- 6 d. pasi tarimo, 
dar Vokietijoje, protok olu. Dej a, teisiškai jo negalima laikyti Jo kia is LV-bės 
nutarimais , nes: 

J. tai nebuvo joks tos f,yriausybės posėdis ir todėl jok it( nutarimų, ypač 
paliečiančiil patį LV egzist avimo klausimą, susirinkę keli jos nariai, kad ir sudarę 
jos narizl atsitiktinę daugumą, da,yti negalėjo; 

2. kalbamas „protokolas " tebuvo tik Jiisų sufo rmuluota s projektas, mano, 
kaip Min. Pirmininko , nepasirašytas; 

3. aš buvau prisiuntęs Jums pataisų, kurios daug ką to projekto esminiai 
keitė. Mano pada,ytų pataisų-pasiūlymi( tekstus čia prijungiu Tamstos dokumen
tacijai, jei kartais }Ll nebeturėtumėte; 

4. atkreipiu Jūsų dėmesį į Lietu vos Konstitucijos 96 str., kuris ska mba ši taip: 
„Mini stras Pirmininka s vadovauja Vyriausybei ir jai atstovauja. Mini stras valdo 
paves tas ja m Valstybės valdymo sritis. Ministrai veikia vieningai". 

Išvada : kadangi sakytas „protoko las " buvo be teisiško pagrind o, tai jis 
neturėjo ir neturi jokios privalomos galios, tiek tiems, kuri e jo nepasirašė, tiek 
ir tiems, kurie Ji buvo pasirašę. Iš to seka , j og ir Tamstos, Pona s Bra za iti, niekas 
neverčia nesilaikyti LV-bės klausimu tokios pat pozityvios nuomonės, kaip laikosi 
visi kiti mūsų kolegos , kurie panašios abejonės, kaip Tamstos, visai nė nekelia. 

Sutinku su Tamsta, jog liko nebe daug LV-bės narių, kuri e dar nėra 
pens ininko amžiaus riboje. Tik aš darau iš to kitokią išvadą, būtent - kad turime 
taip susitvarky ti, jog turėtume teisišką galimybę kooptuoti jaunesnius amžiumi LV 
narius i vietą ti1, kuriems pa gal Dievo valią vėliau ar anksčiau teks iše iti ir iš 
pensininkų rikiuotės. Ta „pasip ildymo" galimybė kaip tik ir par eina nuo gavimo 
JAV-jų,jei pavyktz{ - tai ir kitų valstybiųpripažinimo LV-bės, nes tik tada pasida,ytų 
įmanoma naudoti s Konstitucijo s atitinka mais stra ipsnia is - Vyriausybės narių sky
rimą ir atleidimą ... 
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Tai labai rimta s dalykas, nes niekas nežinome, kaip ilgai dar priseis mums 
svajoti, iki susi lauksim e ga limumo atgauti Lietuvai valstybinę nepriklausomybę. Iki 
šiol 11n'isi( veiks nii1 nustatytos tam diagnozės buvo tarptautinių vėjų išblaškytos, 
beliko jas tik greičiau išbraukti iš galvų, kaip vaikiškų žaidimų „didžiaja politika" 
pasireiškimus. Būtų tikrai per naivu.jei vis dar kas iš tariamų mūsų politikos veiksnių 
drįs/L{ tokia is žaidimais toliau save ir visuomenę klaidinti. 

Viena, kas p aka nkamai apčiuopiamai jau yra pasidarę aišku, tai ta aplinkybė, 
Jogjoks Taikos Kongresas nebeb us sušauktas. Būtent dėl labai paprastos priežasties, 
kad Ja u nebėra karo laimėtojų ir pra/aimėtoji1, kurie galėtų vieni kitiems diktuoti 
taikos sąlygas bei nustatyti naują tarptautinę santvarką kardo pagalba. Kardus Jau 
wri ir tie, kurie dar nep erse niai tebesiskaitė pralaimėtojais, o dabar yra pasidarę 
lyg iateisia is karo laimėtoji( sąjungininkais. 

ML'isų lietuviškajai „po litika i " tai reiškia, jog VLIK-o propagandiniais „kar
dais "jau nieko daug nebegalėsime laimėti ir kad reikia nebegaištant persiorientuoti 
į kitus kovos metodus - į daugiau diskretišką politiniai-diplomatinę veiklą, siekiant 
bendros kalbos Lietuvos atki'irimo reikalu su paskiromis valstybėmis, kurios pačios 
turi ar galėti( turėti, ne vien propagandini o, bet tikrai realaus intereso, kad Lietuva 
biill{ atk urta kaip savis to vi valstybė. Tai, ką aš siūlau, Iat ir būll( vienas iš metodų, 
kuriuos čia turiu omenyje . 

Tik neišleiskime šios galimybės iš savo rankti besibardami tarpusavy dėl 
menkniekit { ar tuščių partiniL{ bei vlikinil{ ambiciji(. [. . .} 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 

Jūsi( K. Škirpa 

PS. Analizės vieta, kurioj e įžiiiriu Tamstos suabejojimą laik. Vyriausybės 
klausimu , Tamstos suformuluota šitaip: 

Šiam nutarimui, kiek prisim enu, Jūs, p . Ministeri, rašėte nepritariąs. Bet tai 
daugumos nutarima s. Nes u patyręs, kad tas nlllarimas tokiu ar pa,_wš~u biidu _batų 
buvęs pakeistas. Aš pats nenorėčiau šiam daugumos nusistatymw bu/l nelo;alus, 
tad ir nuo kitokio s nuomonės dabar tenka man susi/ail..yti. 1 

Tuometiniam Amerikos lietuvių tarybos pirmininkui E. Bartkui K. Škirpa 
tada rašė: 

· · č 'k 1 · t ,·ų vei'ke·':f·ų kilo sumanymas įteikli JAV Prezidentui ir kitiems ... 1s I agos 1e uv . . . . 
JAV-bit( politikams atitinkamą peticiją, kur biill{ keliamas Lietuvos L~1~11os1os 
vyriausybės klausimas, kaip pačios !ietilvii{ tautos pastatyt~s 194_1 '.11. birzelzo ~3 d. 
S k ·1 · t · · · · ko•ie [. J Ji nebuvo ;·okio ko11s11tuc1111az kompete11t111go 11 ~ 1mo aimepmo pase", ... . . . . . .... 
Lietuvos organo atl eista iš par eig,1, pati irgi_ nebuvo _rezzg ,_z~vus'., i_odel te1s111'.a1 
tebeegzis tuoja, 0 jos nariai , išskyrus vieną mm 1s1 ir _kitą gr1zus1 l L_z~tuvą, tebe_ra 
gyvųj,l tarpe. Ji e randasi lais voje pasaulio ~aly;e_ 1r _kt,one_ v1s1 _dargi c'.a, 

1 
• • • l b · [. J Kad pa/a1ps1m11 atsiekus ;os veiklai rezkaJl//lgtm ese Amenkos va sty ese .... 

1 PLA. F. J . Ambrozevičius. Dėžė l . 
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lingą kiti{ va/stybirc pripažinimą, tektie pradėti_ 11110 pastangų_pi'.·n'.iausia ga~ai jai 
pripažinimą iš JAV pusės, kaip pačios ga/111g1aus10s demola atmes valstybes kitų 
/aisv1ų1( va/styb il{ ta1pe [ .. .)' . . . . . . 

Gan priešingai K. Škirpos pasiūlymą atkurt i La1k111ąią vyriausybę sutiko 
ALT vicepirmininkas dr. Pijus Grigaitis, kuris 1968 m. kovo 2 d. K. Škirpai 

rašė: 
Į Tamstos sumanymą, kad Amerikos Liet11vi11 Ta,yba paruo šti{ ir įteikt11 JAV-irc 

Prezidenwi formahc prašymą - peticiją - suteikti pripažinimą Lietuvos Laikinajai 
vyriausybei, kuri buvo susidarius sėkmingo 1941 m. birželio 23 d. sukilimo rezultate, 
mes esame priversti duoti neigiamą atsakymą. 

Svarbesnieji atsa/,.y mo motyvai yra šie: 
l. Ta Laikinoji Vyriausybė, suo rganizuota prie to meto Vokietijos valdžios, 

nebuvo tos valdžios pareigiinų laikoma suvereninės tautos organu, Ji buvo nacių 
spaud žiama ir terorizuojama . Net pats jos premjeras p . K. Škirpa negavo leidimo 
vykti iš Berlyno į laikinąją Liewvos sostinę ir tai vyriausybei vadovauti. 

Po šešizc savaičių nuo Jos susiformavi mo ji buvo Hitl erio įsakymu nušalinta. 
Jos protesto n,di eji valdovai 11epaisė, ir nė vienos ša lies valdžia Jos neparėmė. 

2. Jeigu ta Laikinoji Vyriausybė buvo nacių suna ikinta, negavusi ne tik 
poliiinės paramos, Oau nekalbant apie militarinę), bet nė moralinės paramos iš 
kill{ šalių valdžitc arba platesnės visuomenės, tai vargiai begalima saky ti, kad 
dar ir šiandien „ teisiškai tebeegzistuoja ". Tarptautiniu požiūriu Ji gi nebuvo 
įsiteisinusi. Šitos galimybės jai nedavė Hitlerio smurtas. Lietuvos patriotų akyse 
tai ga li būt labai ir labai apgailėtina. 

Kai anąmet radusieji prieglaudą Amerikoj e Ed. Beneš ir Jan Masaryk ryžosi 
suda,yti Čekoslovakijos vyriausybę tremtyje (Govemmant in exi/e), tai Jie buvo 
paprašyti JAV teriloriją apleisti. Tuodu čekai (buvę labai populiariis Amerikoje}, 
pradžioje ketino įsikurti Kanadoje, bet paskui nutarė grįžti į Europą. 

Tad, aišlm, ir Lietuvos Vyriausybei čia nebiitų vietos. Tektų kraustytis lauk 
iš USA. Tačiau koks gi pagrindas biit11 Prez. Johnsonui ir Valstybės Sekretor iui 
Rus/,.1ti suteikt i pripažinimą tai „ Laikinai Vyriausybei", kuri buvo susiorganiza
vusi J 94 l m. birželio įvykių eigoje? Ji išsilaikė tik 6 savaites ir buvo Vokietijos 
nacių nušalinta - tų pačių nacių, su kurių žinia ir pritarimu ji buvo pradžioje 
toleruojama. Nei JAV-ėms, nei kuriai kitai valstybei ji nebuvo žinoma ir Ji nė 
su viena jie neturėjo santykių. Be to, juk ir pati Vokietijos valdžia, kurios sostinėje, 
Berlyne sėdėjo tos lietuviškos vyriausybės galva, nesielgė su ja kaip su suvereninės 
valstybės valdžia . . . 

3. Rudoji diktaiūra neleido Tamstai net vykti į Lietuvą. Vietoje Tamstos veik~ 
Lietuvoj e „pr emjero pavaduotojas ir švietimo ministeris" Ambrazevičius (Brazar
tis). Nebuvo prileisti prie valdžios reikahc tvarkymo nė kiti liberalesnieji tos 
vyriausybės nariai, kaip Užsieni!{ reikalų ministeris R. Skipitis ir kt. 

Tad kas gi galėtų įtikinti Washingtoną, kad vyriausybė, kurios pri ešakyje nev~ 
stovėjai Tamsta, buvo tikra lietuvių tautos geismų ir valios reiškėja? Naciai Ją stumde, 

1 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l. 
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spaudė ir terorizavo - kol pagaliau visai sužlugdė. Tamsta rašai, kad ji „leisiškai 
tebeegzistuoja ", nes Ji nerezignavo ir jos nepašalino joks konstitucinis lietuvių tautos 
autoritetas. Vokietijos smurto veiksmai gali sukelti padorilc amerikiečilc ir kitų šali11 

11110nitc užuojautą to smurto aukoms ; bet tai nėra teisinis pagrindas politiniam 
vyriausybės pripažinimui. Hitl erio režimas atėmėjwns galimybę virsti tikra, nors ir 
laikina valdžia . 

Gaila, kad tenka su tais liūdnais faktais skaitytis. Bet argi būtrc naudinga 
Juos ignoruoti ? 

Kai kas gali dar pavartoti argumentą, kad dėl kilnaus tikslo reikia kovoti 
nepaisant, ar kova bus laimėta ar pralaimėta. Dideli idealistai neretai taip 
elgiasi. Tačiau kovos kelias vis dėlto turi būti apgalvotas ir pasirinktas rimtai, 
imant dėmesin visas lemiančią reikšmę turinčias aplinkybes. 

Siiilymas prašyti JA V-ii{ pripažinimo anų metų „ laikinai vyriausybei" neduo
li{ nieko teig iamo kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo sustiprinti, bet suke/111 naujus 
ginčus tarp įvairių veiksnii1, politinių grupių ir asmenų. To reikia vengti. 

Prieš imantis didesnio žygio Lietuvos reikalu JAV valdžioje (be kurios 
pagalbos Lietuva, žinoma, negali nusikratyti svetin111 j ungu), y ra patartina pirma 
pasiinformuoti ir konfidencialiai išsikalbėii su aisakingais Administracijos pa
reigiinais. Seniau ALT'o vadovybė taip nuolaios darydavo ir buvo įsigijusi gerą 
vardą vyriausybėje bei kongrese. 

Reikia taip pat neužmir šti, kad šią vasarą bus Amerikos politini11 partijų 
priešrinkiminės konvencijos. Tai gera proga lietuviams pareikšti savo pageida
vimus ir reika lavimu s, ir tai biitų daug efektingesni žingsniai negu peticijos rašymas 
ir nešimas į Washingtoną. 

Linkėdamas Tamstai viso geriausio, pasilieku, 
Su gilia pagarba 

D1: P Grigailis1 

Vertas dėmesio K. Škirpos 1968 m. kovo 14 d. atsakymas dr. P. Grigaičiui: 

... Kaip kalbamos sugestijos iniciatorius galiu tik giliai apgailestauti faktą, 
kad ALT-as, per 27 metus palaikęs Lietuvos labui glaudesnius _santykius _si'. 
minėtais faktoriais ir todėl turįs su jais artimesnius persona/1111us rys111s, nesuerke 
pasinaudoti mano sugestija, kad pamėginus atitaisyti Laikinosios Vyriausybės 
sunegližavimą, kuris savo pasekmėmis yra labai žalingas pačiai Lietuvos by la,. 

Šiuo pareiškimu galėčiau savo šį atsiliepimą į ALT-o neigia11'.ą ~/sakymą_ 
skaityti atliktu, jei Tamstos išdėstytuose motyvuose _nebūtų ma,'. kritę l akį ka, 
forios tikros paklaidos ir kai kurie visai netemng1 1wrt1111ma1 . . 

Užsimindamas apie LV susidarymą, Tamsta suka,: ''.s_11~rga111zuota pn e to 
meto Vokietijos valdžios". Tai klaidinga. Ji buvo lJ!F. suki/el111 paskelbta _ne prie 
vokiečh1, bet prie rust{ ir prieš juos abu, biitent b1rzeho 23 d. 9 val. 20 111111. 1y to, 
S k ·1 ·1· • b Ka,,no radiio stoti· Tuo meili Kauno gatves dar tebebuvo u I e iams uzgro us , , · . •. • · b b 

· d · armiios 1·ėg11, o vok1ec111 kar111omene te e uvo uzrvenktos rusų rau onos1os , 

1 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l . 
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111ažda11g dviejų marši( atstume nuo Kauno ir Vilniaus. Kad Ji nebuvo Joks nacių 
padaras, Tamstai parodys sekanti LAF vadovybės slaptos inst111kcijos pogrind žio 
centrams Vilni11je ir Kaune, datuotos 1941 111. kovo 24 d., ištrauka: 

„Jei dėl Vyriausybės suda1y mo su vokiečiais sus itarti nepavy kit{, kitaip 
sakant, jei vokiečiams pradėjus puolimą nebiitt{ iš lėkt11 v11 platinama Vyriausybės 
ir Aktyvisll{ Fronto atsišauki111t1, o taip pal apie Vyriausybės susidarymą nieko 
iš Ber/yno per radiją nebi7tl{ pranešta , tai reikia skai tyti, Jog vokiečiai Lietuvos 
atžvilgiu dar turi 11žpakali nii1 tikslų .. Nuo suki limo betgi ir tokiame atsi tikime 
susilail,.yti nereikia. Jis t11ri biiti vy kdomas kaip paruoštas , su tikslu pagr obti 
krašto valdymo aparatą į savo rankas. Krašto vyriausybę tokiam e atsitiki me turėtų 
paskelbti Vilniaus centras revoliuciniu keliu, kad pastačius vokiečius pri eš įvykusį 

faktą". 

Sekančioje pastraipoje Tamsta vėl rašai: ,,LV buvo nacių sunaikinta , negavu si 
ne tik politinės paramos l jau nekalb ant apie militarinęl bet nė m.oralinės paramo s 
iš kilt{ šalių valdžių arba platesnės visuomenės". Žodi s "sunaiki nta " y ra 
klaidinantis: LV nebuvo nacių sunaikinta , o tik jėga nuša linta , teisingiau 
pasakius, pr iversta suspe nduoti savo veikimą ", po 6 savaičių kieto rezistavimo 
ir griežto pasip riešinimo virsti nacių ko/abor antu. Šiuo jai nepaprastai sunkiu 
momentu buvo natiiralu tikėtis para mos, bent diplomatinės, iš JAV-)!!, kurios tada 
dar nebuvo kare su Vokietija ir būtų galėjusios tuojau pat pripažinti naująją 
Lienivos Vyriausybę, kad tuo būdu suk liudžius naciam s ją užslopinti. Tokiai 
prielaidai buvo stipraus pagrindo , atsižve lgiant i tai, kad JAV-jų Vyriausybė l 
Sumn er We!lesl buvo 1940 m. liepos 23 d. padariusi formalinį bei viešą 
pareiškimą, j og JAV-ės nepripažįsta Pabaltijo valstybių prievartos ijungimo i 
Sovietų Rusiją ir kad Prezidentas Franklin D. Roos eve lt buvo 1940 m. spalio l 5 d. 
priėmęs Baltuosiuose Rūmuose ALT-o delegaciją ir jai pasakęs: ,,Lietuva savo 
nepriklausomybės nėra praradu si, o tik laikinai sutrukdy ta ja naud otis . Laikas 
ateis, kada Lietuva vėl bus laisva. Tai gali įvykti greičiau, negu jūs sau įsivaizduo
jate .. " 

Vieton šią nepaprastai palankią Lietuvai padėtį pasinaudojus tuojau s po 
1941 m. birže lio 23 dieno s laimėto mūsų tautos suki limo ga uti naujajai Lietuv os 
Vyriausybei JAV-ių pripažinimą j os tmptautiniam įtvirtinimui, atsitiko š tai kas : 

l l Prezidentas a.a. A. Smetona, matomai blogai susiorientavęs mom ento padėtyje, 
savo interv iew, duotam Chicago :S „Herald -Am erican " didžiajam dienraščiui ir šio 
pastarojo paske lbtam 1941 111. birželio 24 d. laidoje , be kitų labai negerų dalyktl, 
pareiškė: ,, The uprisin g appareni/ y was instigated by Germany ", tuo Bir že lio 23 d. 
mūst{ tautos heroini aktą viešai apšm eiždamas . 

21 Li etuvos pa siuntinys Vašingtone, a.a. P Žadeik is, mat omai irgi nesiorientuo
damas , ką tas Sukilima s reiškė ir kas buvo toji jo pasekoje s udary toji Lietuvo s 
laik inoji vyriausybė, savo 1941 m. birželio 25 dienos formalinėje notoj e Valstybės 
Departam entui tą Vyriausybę s uni ekino pril yg indamas ją mari onet iniam 

režim ui [. . .}. 
31 Ti( nelemtų pareiškimų suklaidinta, Lietuvai Vaduoti Sąjunga priėmė ir 

194 1 m. liepos 4 dieną „Dir voje " paskelbė nusistatymą, kurio pirmasis straipsni s 
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skamba š itaip : .. Me s nes utiksim e skaity ti Lietuvą faktiškai neriklausoma ir jo s 
valdžios neskaitysim e teisėta, jeigu ji sukurta ir Lietuvos va lstybė paskelbta nepri
klausoma tik sve tim os propagandos arba net ir prievartos sumetimais, kas galėtų 
suteikti Lietuvai tik dau gi au nelai mit( .. " 

4/ O kiek žalos Li et uvos reikalui pridarė P Ancevičiaus telegramos iš Berlyno 
po Laik. Vyriausybės nuša linimo? .. Nežiūrint to, kad jos buvo si1111čiamos per 
Atlantą i š i kraštą su nach1 pikta prie š Lietuvos atsikūrimą palaima, o gal net jt{ 
ram žurnalistui stačiai paki štos, kad naująją Lie1t1vos Vyriausybę, ypač Jos pačią 
galvą, sud eskreditavus Amerikos lietuvii1 akyse. jos , matomai per redakcijos nesio
rientavimą kas tada stovėjo už Ancevičiaus nugaros, tilpdavo „Nauji enose", nors 
ir persunktos a išk iai pramatomu šmeižtu . 

Kada ngi ant Birželio 23 sukilėlii1 ir jt{ pastatytos Lietuvos Vyriausybės buvo 
šitaip drabstomi pur vai, tai negi ji begalėjo susilaukt bent kokios, nors vien 
diplomatinės paramos iš JAV-jų Vyriausybės, kada /atai mums buvo ypatingai 
reikalinga . Apie tai, kas tame buvo labiausiai kaltas, - palieku spręsti kitiems. 

Ant rame raš to pu s lapy Tamsta, Pone Daktare, statai sau klausimą: ,,kas gi 
galėti{ įtikinti Washingtoną, kad Vyriausybė, ,, kurios priešakyje teko man stovėti, 
buvo tikra lietuvii{ tautos geismų ir valios reiškėja?" Į tai galiu atsakyti Tamstai 
klausimu ir iš savo pusės: Nejaugi Tamstai, didžiai patyni siam publicistui, vis 
dar nėra žinoma , jog Li etuvos suverenumo atkūrimą ir naujos tautinės Krašto 
Vyriausybės paskelbimą 1941 m. birželio 23 d. tauta s111iko su entuziazm11. Kas 
tat, ko Tamstai, Pon e Daktar e, dar reikalinga , kad galėlllm įsitikinti, jog Birželio 
23 d. sukilimas buvo pa ts ryškia usias lietuvit{ tautos tikrosios valios pasireiškimo 
faktas. Jei to biitų Tamstai dar negana, tai leisiu sau Tamstai priminti, jog sukilime 
aktyv iai daly va vo apie 120- 130,000 Lielllvos laisvės kovotojų ir kad b11vo sudėta 
virš 2000 auktl ž uvu siais ir suže istais kovose. Pagaliau, jei ir to neužtekilt 
įtikinimui Vashingtono, tai ga liu čia pasakyti , j og JAV-)11 Ambasadai, tada Berlyne 
tebeveikusi ai, neb uvo ypat inga paslapti s, prie ko mes anuomet nwšėmės: buvau 
nurodęs kai kam iš savo buv. bendradarbių palaikyti toliau l t. y. ir po Lietuvos 
Pasiuntinybės uždmymo ! ,y ši su j iems pažįstamais Amerikos Ambasados pareigr.inais, 
j uos diskretiškai painformuoti apie LAF planus atkurti Lietuvos suverenumą 
rt1st1-vokiečii[ g inklu oto konflikt o proga . Kartą ar net du buvo atsilankęs 
pas man e i m ano privatini butą, Ache nbachstr l , sal,.y tos Ambasados chargė 
d 'ajfaires p. Hajjl er l jei pavardę gerai prisim enu l po pr iedanga Prezidento 
A. Smetonos konstitucinės padėties išaiški nimo pagal Valstybės Departamento pa
geidavimą, o po sukilimo pats asmeniškai nunešiau p . Hafjler'iui ir jam įteikiau 17 
mašinraš tinitl puslapių vokiečiit kalba paruoštą apžvalginį pranešimą, datuotą 
1941 m. rugsėjo JO d . su 5 pri eda is - dokumentais, dviejuose egzemplioriuose: 
vieną - p. J-fajjle r 'iu i be i Valstybės Depar tamentui ir kitą - dėl persiuntimo saugiu 
keliu kol egai p ta deikiui , Lietuvos Pasiu ntiniui Vashingtone. Po karo, man 
pačiam atsikėlus į Vašingtoną, kolega tad eikis man patvirtino, Jog sal,.ytas mano 
pranešimas buvo jam duotas pasiskaityti Valstybės Departamente ir kad P· Hafjler. 
kai grįžo iš Berl y no posto, buvo užėjęs pas kolegą tadeikį su vizitu ir ta proga 
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padaręs /aio geriausi,( atsiliepim11 apie LAF 194 l mell{ pastangas atkurti lielllvos 
s11veren11111ą, apie Birželio 23 dienos s11kiNmą. ta11ti1~ės_ Krašto J,yria'.1~ybė~ sudarymą 
ir apie 1110110 ano meto /ail..yseną, kurią JIS ap1b11d1110 kmp a11kscwusro laipsnio 
liet11višką patriotizmą. 

Tamstos rašte siekiama laikinosios Vyriausybės tolimesnį teisišką egzista
vimą n11neigti 1111rody 11111 i tai, kad ji nebuvo gavusi Reicho ir kilt( va/styb;,1 

jor111a/i11io pripažinimo. Tai g1:v11as nesusipra timas. nes toks motyvav imas nesi
derina su valstybinės teisės mokslo tezėmis. Jos 1111rodo, Jog kraš to vyriausybės 
teisėtišk11111ą apsprendžia valstybės vidaus įstatymai, pirmoj e eilėje Valstybės 
Konstitucija, o ne kokie užsienio faktoriai. Peticijos projekte aš buvau įsakmiai 
nurodęs, jog pagal lie111vos Konstituciją lž iiil: Str. JI, Lietuvos Valstybė yra 
11eprik/ausoma suvere11i11ė. Jos s11vere1111111as priklaus o Tautai". Užsienio fak toriai 
tegali turėti tik politinės reikšmės egzist11oja11čios Krašto J,yria11sybės santykiams 
su kitomis valstybėmis, kitaip sakant - su užsieniu. Ji e gali biiti geri, blogi ar 
net visai 11utriikti, bet tai nei kiek teisiška i nepan eigia paties Vyriausybės 

egzistavimo. 
Tamsta toliau sakai , jog „ kovos kelias vis dėlto turi biit apgalv otas ir 

pasirinktas rimtai" . Jei po šiuo išsireiškimu reikia suprasti kelią, kuris buvo miis11 
nueitas 194! metais, tai gal iu Tamstą vis11 100% užtikrin ti, jog jis buvo labai 
ir labai „apgalvotas ir pasirinktas rimtai". Taip pat buvo priimtos dėmesin visos 
„lemiančią reikšmę 111ri11čios apli11!..ybės", imtinai eventuah1 JAV-ji( įsivėlimą i 
karą. nors ta tai dar ir nebuvo tikra. Kalbamas kelias buvo „ apgalvotas ir 
parinktas" Lietuvos dipl. posto Berly11e ne savo vieno nuožiūra, bet per Lietuvos 
Pasiu111i11i11 konferenciją, kurią St. Lozoraitis, kaip !ilmsios užs ieny Lietuvos 
diplomatijos legalus šefas, buvo sušaukęs Romoje 1940 melų rugsėjo / 9-25 
dienomis. Amerikos /iet11vh1 orga11izacijo111s joje atstovavo Vyskupas B11čys, kuris 
konferencijos dalyvių nusistatymui pilnai pritarė: išnaudot i kiekvieną pasi taikiu
sią progą nusikratymui 11110 bolševikinio j ungo Liet uvoje, o ne laukti karo galo 
sudėjus rankas, matant, kaip bolševikiniai įsibrovėliai i Lietuvą griovė visą jos 
iikini ir l...iltūrini gyvenimą ir žiauriausiomis priemonėmis eksle rmi11avo jos pa trio
tiškąją inteligemiją. Jei būtume laikęsi pasyvumo taktikos, joks /ietuvh1 Jautos valios 
pa1yški11imas už lieluvos valstybinę nepriklausomybę nebiitt{ įvykęs, jokia nauja 
1awi11ė kra:,'to Vyriausybė nebiill{ buvusi paskelbta, tau/a 11ebiitt( atgavusi pasitikė

ji mo savo jėgomis ir galbūt palaikiusi vokiečius tikrais Waisvin lojais, o ne naujais 
Lietuvos laisvės paglemžėjais. 

Ypatingo m1sis1ebėji1110 kelia Tamstos pasakymas, kad prašymas JAV-i11 
pripažinti sakytą 1111is1( Vyriausybę „ neduotų nieko teigiamo kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo sustiprinimo". Tai verčia mane atkreipti Tamstos dėmesį i sekančius 
dalykus, nors tai ir pailgins ši 1110110 ra:,'tą: 

l/ Nuo pa l A. Merkio Vyriausybės žlugimo miisųpolitikos vienu iš pagrindin i1( 
sieki11111 buvo ž1itbiit kokiu nors biidu atkurti lie111vos Vyriausybę ir egzilėje kaip 
inslrumelllą politiniai-diplomatinėms pasta ngoms atkurti Lietuvos suverenumui. Tas 
klausimas buvo giliai bei visapusiškai apsvertas per Lietuvos Pasiu nt i11il{ konferen-
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ciją Romoj e; tam , kaip pakaitalas buvo )11 sudarytas Lietuvos Tautinis 
Komitetas priekyje su vien11 iš žymia11si11 Lietuvos valstybės vyn1, kol..iu skaitėsi 
a.a. E. Galvanauskas; t110 pačiu klausimu didžiai sielojosi Resp. Prezidentas a.a. 
A. Smeto1w ir Mini s'.eris __ Vašingtone a.a. P. tadeikis, 0 Vl/K-o grupės ,buvo 
/948 metais net pas1karscwv11s10s paversti jo Vykdomąją Tarybą _ vyriausybe, 
0 pati VLIK-ą - Seimu , lyg nesuprasdamos.jog tremtyje tokit( eksperimentų daryti 
negalima. 

21 Pri ešingai Tamstos tvirtinimui, s11silail..ymas nuo pastangi( atkurti Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę l teisingia11 biilll)ą vadinti Sukilimine /, mano manymu, turėll( 
didžiai žaling11 pas ekmil( Lietuvos bylai, nes eill( į naudą sovieliškajam Lietuvos 
okupantui. 

3/ Sukiliminės Vyriausybės veikimo atgaivinimas savaime iške!t11 Lietuvos 
bylą 1yškia 11 į likusiL( po karo neišspręstų klausi11111 tarpą, nes nuolat primintų 
pasauliui l 941 m. birželio 23 dienos visuotinąjį lietuvi11 tautos Sukilimą, kuriuo 
Lietuva atsijungė iš Soviell( jai jėga užkergto saito su Soviell( Sąjunga bei 
inko1poracijos, jei kas šiai pastarajai buvo ar tebėra linkęs teikti teisiškos 
galios. 

4/ Jei Sov. Vyriausybė mėginll( dėl punkte 31 Lietuvos „atsijungimo " 11110 
Soviefl( Sąjungos kaip nors formaliniai reaguoti, tai tuo būtr( suteikta Valstybės 
Departamentui gera proga pal..i:,'ti Soviet l( Ambasadoriui pačios Stalino Konsti
tucijos propagandinį kvepalą - nurodyti į jos XV/1 str., pagal kurį l..iekvienai 
sąjunginei respublikai paliekama teisė laisvai išeiti iš TSRS. juo labiau kad jokia 
speciali ne forma tam išėjimui nenustatyta . 

5/ A tgaivintoji Li etuvos Vyriausybė biill( konstituciniai legalistinis i11st111men
tas, kuriuo bazuojantis pasidaryti( teisiškai įmanoma daryti visus valstybės 

a11kšt1tJų pareigiim( pas/..yrim11s, atsiremiant i Lietuvos Konstitucijos 72 ir 74 
straipsnius, o taip pat ir visus kitus pasl..yrimus, kuriems reikalingas Resp. 
Prezidento parašas. 

6/ Punkte 5/ n'urodyta galimybė galėt11 biiti pi rmiausia pritaikinta s11stipri
nim11i likusios užs ieny Lietuvos diplomatijos šefo teisinės padėties, biitent Ji padora/l/ 
Lietuvos Užs ienio reikalr1 Ministeriu , taigi tikru miis11 diplomatijos šefu pagal 
tarptautinės teisės nuostat11s. Tai įga!inll( St. Lozoraitį visur, kur reikalinga, pr e
=entuotis kaip Lie tuvos Vyriausybės nariui užsienio reikalams ir 1110 tilll/11 pasira
šinėti formali11ius Lietuvos vardu ra!>'tus santykiuose su kitomis valstybėmis ir 
tarptawinėmis institu cijomis, o taip pat vadovauti delegacijoms. 

71 Pasidaryti( teis iška i taip pat įmanoma apriipinti dabartinius Lietuvos 
chargė d 'affaires a. i. pi!t1ateisi 1( Lietuvos Ministeri1( kredencialais, kad sus1ip
rin11s ) 11 diplomatiniu s statu sus, arba akredi111oti naujus atstovus. kur )11 nebėra 
arba bzit11 svarbu turėti geresniam Lietuvos interes11 bei jos bylos apgynimui. Ypač 
bli111 s varbu įkurti 11 110/atinį delegatą prie S11vie11y111 Tau/l( Organizacijos New Yorke 
normalaus akreditavimo keliu ir pilnu Pasiuntinio ir Įgal. Mi11isterio titulu, arba 
kaip Liet uvos M inisterio - observatoriaus padėtyje. 

8/ Šitaip sustiprinus Lietuvo s diplomatini us postus politiniai reikšmingesnėse 
valstybėse ir įkiirus nuolatinį delegatą ar observa1ori11 prie S11v. Tau/t( Orga11i-

\ 
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=acijos New Yorke, biill( galima - bent reikėti( imtis su visa energ ija išvys ty ti 
dip/0111atinę akciją vis111; kur tik bŪll( įmano111a, pirmoj e eilėje - kelti skundą po 
skundo pri eš sovietiškoj o okupanto sauvalia vimus ir nus ikaltimu s Lietuvoje, 
planingai stebint 111inėtos organizacijos naril( - kit i( valstybių delegacij t( _ 
politinį pulsą, kad 11ustačius teisingą 1110111e11tą, kada biitų gali ma be didesnės rizikos, 
sumobilizavus visas galimy bes, iškelti m11St( didžiqjį skundą p rieš So1( Rusiją, 
kad atsiekus rezoliucijos, kuria biitt( par eikalauta iš m s11, ka ip neteisė/l( okupanti1, 
Lietuvą apleisti, nepab oja/l/ to, kad Sovietai tokią rezoliuciją greičiausiai 
vewoti( ... Šitaip juos be paliovos sk1111dais atakuojant ir vis labiau diskredituoja11t 
laisvojo pasaulio akyse, Lietuvos klausimas biitt( ant tiek iS-populiarintas , kad ir 
patie ms Sovietams ga l galėtų kilti noro paiešk oti ką pr ot inges nio, t. y. de,y bas su 
mumis. 

9/ Šitolda 11111S1( taktika, mano 111any 111u, JAV-ji( 11egalėti( atbaidyti nuo toli,nesnio 
ir efektyves11io Lietuvos bylos pala i/..y1110, visur bŪll( reika linga, nes tai būti( ne 
koksai provokavimas g inkluoto konflik to ar akini111as lietu vi!( taut os naujam suki
linwi, bet kova už Lietuvos atk11rimą dip/omati11ės akcijos keliu, kurią VLlK -as savo 
ruožtu palai kyllt, kaip iki šiol, politinės propagandos priemonėmis, abi tas akcijas 
gerai sukoordi11avus ta1pusavy. 

JO/ Savaime suprantama, visa tai pareikalawų atitinkami( lėšų. Galima pril eisti, 
jog, jei sektz(si užsibrėžtus tikslus vie11as po kito atsiekti, lietuviškoji visuomenė gal 
pasida,yll( dosnesnė aukomis bendram tautos idea lui siekti . Bet ka ip tos aukos 
bebūtų padidėjusios, vien aukų parinki mo keliu lėš1( visos tos veiklos finansav imui 
vargu ar užtektų. Esu numatęs, kad, turint savo Krašto Vyriausybę atgaivintą, gal 
būti( įma110111a sueiti i derybas su Bonos Vy riausybe, kad atgavu s nors dalį pini g11, 
kuriil buvo prisirinkę Deutsche Ba11k Berly ne pagal C/earingą, arba užtraukti ant 
to pagrindo kokią didesnę paskolą. Paga l Pasiuntinybės pr ekybos patarėjo p . St. 
Kuzminsko apskaičia vimą, to Cleringo 111-je sąskaitoje l už importuotas i Vokietiją 
maisto ir kitas pr ekes l skaitėsi Lietuvos naudai trumpai p rieš Pasiuntinybės 
suspendavimą l 1940 m. rugpjūčio m. 14 d. l 6,300,000 litų ... 

Tamstos prisibijojimą, kad prašymas JAV-iųpripažinti Lietuvos Laikinąją Vy riau
sybę „sukeli!( naujus ginčus tarp įvairių veiksnht, politinių grupių ir asmem( ", 
skaitau be pagrind o. Pirma, dėl to, kad matomai bazuojatės p raeitimi , o ne vilia tės 

ateitimi. Pripaž inimas ja i reikalingas ne kokiam realiam krašto valdymui , kas dabar 
visa i neįmano111a, ir ne spr endimui kokių ekonomi nit1, socia linht, ku ltiirinil( 
probl emit, j uo labiau Krašto Konstitucijos kaitalioji mams tremtyje , kas žmones 
suveda įpažiūrų konfliktus, bet bendriniam reikalui - atgavim ui Lietuvai valstybinio 
suverenumo - t. y. idealo, kuris visus mus besąlyginiai jungia, nežiūrint kas kokios 
pasaulėžvalgos esame ar kokiai politinei ideologijai simpatizuojame. Antra, ant 
pagrindo savo konkrečios patirt ies tiek kovoj e už Li etuvos nepriklausomybę 

1918- 1920 metais, tiek pakar totiniame pasily žime už tą patį miisų tautos idealą 

1940- 1941 metais ger ai žinau, jog lietuviškas patri otizmas y ra pas visas 
mūsi( gr upes pa kankamai stiprus, kad kovoje už bendrą tautos idealą nesurastą 
bendros kalbos. 
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Savo ly dra štyje pr ie p eticijos projekto aš įsakmiai pažymėjau, j og kalbamos 
Vyriausybės personalinė sudėtis galėti( b11ti papildyta ir atstovais 11110 tų pan ijt1, 
kurios savo ats tovi( J oje iš seniau neturi, nes Vyriausybė buvo paskelbta 
revoliuciniu bi,du ir todėl negalėjo būti pakankamai tobulai s11organizuota. Dabar 
čia gal iu pa sakyt i, jog turėjau omenJje kooptavimą pirmoje eilėje atstovi( nuo 
1a11tinink1( ir soc iald em okrali( srovil1, vaidinusi!( praeityje ir dabar vaidinančh( 
svarbi( vaidmenį mūsi( visuomenėje ir pastangose atkurti Liet11vos valstybinę nepri
klausomybę. 

Pilnai sutinku su Tamstos pastaba raiito gale, jog „prieš i111a111is didesnio 
žygio Lietuvos reikalu JAV valdžioje ... yra patartina pirma painformuoti ir konfiden
cialiai i.fsikalbėti su atsaki ngais Administracijos pareigt"inais ". Tą gi ir aš turėjau 
omenyje , kai savo ly dra š tyje pri e peticijos projekto akinau ALT-ą „ nepagailėti 
energijos bei sumobilizuoti visas galimybes tikslui atsiekti". Čia tegaliu pridėti da,; 
jog ir meto das, kaip pri e to priei ti, t. y. kaip „ išspa11sti " JAV-h( pripažinimą 
Sukilimine i Li etuvos Vyria usybei, peršasi beveik pats savaime. Mano manym11, jis 
galėll( bi"iti sekanti s: 

Nuo pat Sumn er Welles 'o l 940 meti( deklaracijos, viešai pa,yškinusios JAV-it{ 
politiką niažitJ1l tau/t( atž vilg iu, Valstybės Departamentas ir Kongreso nariai, 
kaip atsa kingi pri eš savo rinkiku s, yra paskelbę iš mel!( į metus da11g gražit( 
pag11odos par eiški mt( ir paakinim 1( liet11vill ta11tai nenustoti vilties į Lietuvos 
išlaisvinimą ir Li etuvo s valstybinės nepriklausomybės atkz"irimą. Deja, iki šiol 
nematome konkretiškesnią iš JAV p11sės žygi!( ta linkme. Todėl tikėjimas į tuos 
gražius pažadus iš meti( i metus ima vis labia11 ir labiau liet11vi1( tautoje nub/11kti. 
Tai neįeina i naudą JA Vj 1( pol itikai ma=11.įz( tau l!( atžvilgi11, kaip kad tai neina ir 
111i1St( tautos vilčii( s tiprinimui į išlaisvinimą. Jaučiame, jog yra ja u labai ir labai 
reikalinga suras ti ką tokio , kas tas viltis ga/ėl!( pozityvia11 palaikyti, kad j os 
nebaigti( išgar uoti iš liet11viškių·1l širdžią Tad ir galė/!( veiksmingai pagelbėti mano 
sil"ily mas, j uo labiau kad jis atitiki!( ne tik m11s11, bet ir JAV-ji( politikai už 11taž1(i1( 
/auti( teisę į laisvę ir savas nepriklausomas valstybes, taigi abiejl( pusil( gilia11 
s11pras ta111 interesui. 

Atsižvelgiant į tai, ką š iame kiek ilgokame laiške papildomai išdėsčiau, 

pakartotina i siL"ilau reikalą persvarsty ti ir prieiti pozityvaus nusistatymo imtis 
reikaling i( žygit( pan"ipinti JAV-j i( pripažinimą kalbamai Lietuvos Vyriausybei, nes 
kitos geresnės pr ogos , kaip 50 mell( Lie111vos nepriklausomybės sukakwvhl 
minėjimo progą, vargu ar begalim e tikėtis kada nors susilaukti, kai visos 
ankstyvesnės pr ogos dėl VLIK-o pridarytų polilinh( neapsižhirėjinll( ja u buvo 
pra leistos . 

Šio laiško nu orašu s siunčiu lygiagrečiai ir Tamstos kolegoms, visiems kitiems 
ALT-o Valdybos nari ams, kad, turėdami šio mano laiško tekstus, ga/ėl!( i visą 
tą sva rbi( klausimą ger ia11 įsigilinti. 

Su nuo š irdž iausiais Tamstai linkėjimais viso gero, 

1 PLA . F. M . Mackevičius. Dėžė l . 

Lieku su gilia pagarba 
K. Ški1pa1 
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Bet P. Grigaitis nesutiko su K. Škirpos argumentais ir 1968 m . kovo 28 d. 
j is rašo K. Šk irpai: 

... Raštas pusėtinai ilgas ir reikėti( parašy ti brošiiirą, jei norėčiau duoti 
išsam11 atsal,.ymą į visus išvedžiojimus, kuriu os Tams ta ski ri ne tik man, bet ir 
ALT'ui, ,, kaip institucijai". (Noriu vis dėlto pabrėžti, kad tai buvo 1110110 
asmeniškas atsal,.ymas, o ne organizacijos, nors, kiek pa tyriau, šios pažiūros 
diskutuojamu klausimu sutinka bendrai su 1110110. Po atsal,.ymu aš tik vienas ir 
pasirašiau.) 

Pasit enkinsiu tik kai kurių svarbes11h1 Tamstos rašte išre ikš ti( minčių pa nag-
11nėji111u. 

Tamsta dar vis laikaisi tos nuomonės, kad Laikinoji Vyriausybė, kuri buvo 
sudmy ta 1941 meli( birželio 23 dienos sukilimo pasekoje ir kurios pri ešakyje 
Tamsta atsistojai, teisiškai tebeegzistuojanti dar ir šiandien. Mano pastebėjimą, 
kad ji nebuvo pripažinta nė vienos šalies valdžios, Tamsta laikai visa i nesvarbiu 
i,; pasi remdamas 111e11a1110111is „ Valstybinės teisės mokslo tezėmis", apibūdini kaip 
,,g,yną nesusipratimą". Krašto vyriausybės teisėtiškumą, g irdi, ,, apsprendžia vals
tybės vidaus įstatymai, p ir111oje eilėje Valstybės Konstitucija, o ne kokie užsie nio 
faktor iai" . 

Bet nesusipratimas (arba, aiškiau kalbant, nesupratimas) čia ar tik nebus 
greičiau Tamstos pusėje. Nes j uk aukščiau Tamstos paminėti vaisi . teisės mokslo 
dėsniai y ra taikomi suvereninėms valstybėms bei jų teisėtoms vyriausybėms, o 
ne politiniam s sqjiidžiams, siek iantiems tokias valstybes įkurti. 

ir pag al kokį gi Lietuvos Konstitucijos paragrafą tas birže lio 23 dienos 
sukilimas buvo įvykdytas? 

Sakai, kad Tamstos vadovaujamo Lietu vi!( Aktyvistų Fro nto Laik inoji Vyriau
sybė buvo tikra lietuvių tautos valios ir geismų reiškėja, nes 

/ JI „naujos tautinės Krašto Vyriausybės paskelbimą 194 1 m. birželio 23 d. 
tauta sutiko su entuziazmu ", 

121 sukilimas buvo „pats ryškiaus ias lietuvių tautos tikrosios valios pasi reiš
kimo faktas" , ir 

/3/ sukilime aktyviai dalyvavo „apie 120- 130.000 Lietuvos laisvės kovo toji(' 
ir „ buvo sudėta virš 2000 aukų žuvus iais ir sužeista is kovose /kautynėse/". 

Bet ar buvo kada nors šitie faktai bešal iški( liudininlac užrekorduoti ir 
bešališkų tyrinėtoji( patikrinti ? Ne, nebuvo. 

Be to, jei ir biitų tikrai taip buvę, kaip Tamsta pasakoji , tai ar j ie įrodo, 

kad tą LAF vyriausybę lietuvių tauta iš tiesų laikė tikra savo valios reiškėja? 
Tamsia pats dabar sakai, kad y ra teising iau tą vyriausybę vadin ti ne 

laikinąja, o „s ukilimine ". Aišk iau tariant, ji buvo organizuota sukilėlių vadovy
bės, kuri galėjo virsti vyriausybės užuomazga, jei naciai batų leidę ja i laisva i 
veikti, bet ji e neleido. 

Tamsta teigi, kad pasiruošima s 1941 m. birželio 23 d. žyg iui labai ir labai 
rimtai apgalvotas, pri iman t dėmesi11 „ visas lemiančią reikšmę turinčias aplin ky
bes". Bet ki toje savo rašto vietoje Tamsta sakai, kad Vyriausybė buvo paske lbta 
revoliuciniu biidu ir todėl negalėjo būti pakanka mai tobu lai suo rga nizuota" . 
Vieną stambi( jos trūkumą pats Tamsta nurodai , bi7tent: 
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Tamsta turėjęs galvoj e „ k~optavimą pirmoje eilėje atstovų 11uo tautini11la1 
ir socialde1~10kratų srovių, . va1d111usių praeityje ir dabar vaidinančių svarbų 
vaidmenĮ muSL( visuomene;e ir pas tangose atkurti Lietuvos valstybinę 11eprik/auso-
111ybę. 

Taigi ti_{ srovių atstovai buvo palikti už duri{. Jie neįėjo į sukilėlių vyriausybę 
ruošian t bei vykdant sukilimą ir jie nebuvo „kooptuoti" /LAF vadi{ malonei vėliau 
per šešias jo s gyvavimo savaites . 

Tad argi gali m a saky ti, kad ta vyriausybė tikrai buvo visos lietuvi!{ tautos 
valios reiškėja? 

Tams ta apgai lesta uj i, kad buvo praleis ta puiki proga, kai naciai atsisuko 
prieš bolševikus, grąžinti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę, bet vietoje to įvykę šie 
11ema/onii s dalykai : 

/ JI Prez . A . Sme tona Čikagos die11raštyje „Herald-American" pareiškė, kad 
/941 m. birželio 23 d. sukilimą, matyt, sukurstė Vokietija. 

/2/ Lietuvo s Pasiuntiny s Washi11gtone P Žadeikis formalioje 11otoje Valstybės 
Departamentui taip pat suniekino LAF paskelbtą vyriausybę, apibūdi11damas ją, 
kaip „puppet regi me", marionečii{ vyriausybę. 

/ 3/ Pri eš ją taip pat pasisakė spaudoje Lietuvai Vaduoti Sąju11ga, ir buvę 
paniekinančii{ straipsnių ir „Naujie nose". 

Šitų faktų akivaizdoje, Tamsta sakai, kad, sukiliminę vyriausybę šitaip 
,,drabstant pur vais", j i negalėjo susilaukti bet kokios, 11ors ir tik diplomatinės, 
paramos iš JA V-ii{ Vyriausybės. 

Tai reiškia, jog dau giausia kalti esą pa tys lietuviai, kad Amerika 11epadėjo 
LAF-to vy riau sybei atsilaikyti ir realizuoti lietuvių tauros laisvės troškimą. 

Tačiau ši Tams tos nuomonė sustiprina abejonę, ar Liet. Akt. Fronto pastatytoji 
,, vyriausybė" bu vo tikrai lietuvi11 tautos remiama. Argi lietuviai politikai, diplo
matai, žurnalistai ir visuomenės veikėjai visiškai nenumanė ir nejautė, ko Lietuvos 
žmonių dauguma geidžia ? 

Tamsta sakai, kad JAV-ių Vyriausybė padarė klaidą, at11ešusią daug žalos 
11e tik Lie tuvai , bet ir pačiai Amerikai , kai ji nesusiprato suteikti diplomatinį 
pripažinimą LAF -to „ vyriausybei. 

Bet jeigu tas pripažinimas buvo reikali11gas, tai ar buvo jo prašoma ? Ar 
Tamsta su tokiu pra šy mu kreipėsi į Washingtoną? 

Visuose Tams tos išvedž iojimuo se apie savo santykius su Amerika ir jos 
atstovais bei įstaigi{ par eigt"inais nėra nė žodžio apie tai, kad būti{ buvę siekiama 
sukilimin ei „ vy riaus ybe i " Washingtono pripažinimo. 

Tamsta pasakoj i apie privačius pasikalbėjimus su Amerikos ambasados 
chargė d 'affai rs ir api e ilgą raštą p. Žadeikiui, kuriam buvo tas raštas per tą 
diplomatinį tarnautoją pasitts tas. Bet pripažinimo prašymo JAV prezidentui arba 
valstybės sek retoriui neb uvo. 

Kodėl? 

Dabar, praėjus beveik 27 metams , Tamsta nori, kad Amerikos lietuvių Taryba 
pra šyti( JAV-it{ prezidentą, kad jisai tą buvusią Tamstos „ vyriausybę" pripaži11tų. 
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Jei ALT-as sutikti( Tamstos prašymą patenkinti , tai jisai pastatyti( save ant juoko 
Amerikos vyriausybės ir publiko s a"-yse. 

Tamsta rašai, kad ta „sukiliminė vyriausybė" buvo priv ersta suspenduoti savo 
veiklą - po 6 savaičių kieto rezistavimo ir griež to pasipri eš inimo virsti naciil 
kolaborantu. Bet esama dokumentuo/1(/aktii "-11rie tą netolimo s praeitie s laikotarpį 
nušviečia visai kitaip. 

Kai ką iš 11( dokumentų aš čia pacituosiu. 
Viename jt( yra atspausdintas /angliškam e vertime / vokieČh( Politinio Sky

riaus virši11i11ko Grudherr memorandumas , datuotas l 941 m. birželio 2 3 d., 
kuriame pra11ešama apie Tamstos atsila11kymą pas jį tą dieną ir pai,?formavimą, 
kad tos die11os 10:30 val. priešpiet Ka11110 radijas, kuris jau buvo lietuvių 
aktyvisti( ra11kose, paskelbė visuoti11į sukilimą prieš Raudonąją rusų okupaciją 

ir šaukė Lietuvos žmones kovoti už savo laisvę ir politinę nepriklausomybę. Tuo 
pačiu laiku radijas „paskelbė aktyvistų lietuvininkų vyriausybės sąstatą su 
Škirpa, kaip Mi11isterių Pirmi11inku prieša"-yje, ir gen. Raš tikiu, gyvenančiu taip pat 
čia Vokietijoje emigrantu, kaip Krašto Gy11ybos Ministeriu ". 

/Čia verta pastebėti, kad gen. Raštikiui buvo leista vykti į Kauną ir perimti 
Krašto Gy nybos Ministerio pareigas. Jį net vokiečių lėktuvas tenai nugabe110. 
O p. Škirpai naciai uždraudė vy kti į Kau11ą/. 

Tame Memora11dume toliau pasakojama, kad Grundherr pabarė Ški,pą, kam 
jis veikė sauva liškai, dargi 11 epai11formavęs iš anksto užsienio reikalų ministerio, 
kuomet jam buvo teikiamas Vokietijos vaišingumas su sąlyga, kad jisai susilaikys 
nuo poli ti11ės veiklos. 

K. Ški,pa, sakoma vokiečio memorandume, teisinosi , kad jisai birželio 19 d. 
pasiu11tęs memorandumą / Vokietijos užs. reik. ministeriui / ir, be to, pareiškė, jog 
apie lietuvii( aktyvistų veiklą buvusi informuojama aukštoji Vokietijos karo 
vadovybės apsaugai High Comand of the Wehrmacht Abwehr / Berlyne ir Kara
liaučiuje. 

Škirpa pasakęs Politi11io Skyriaus viršininkui, kad jisai su Aukštosios Wehr
machto /vokiečių armijos/ vadovybės sutikimu palaikęs glaudų sąlytį su aktyvistais 
Lietuvoje ir kad su agentu pagalba jis viską pamošęs sukilimui prieš Sovietųjėgas 
krašte /Lietuvoje/, kai ateis proga sukilti . 

Grundherr teigia, jog Wehrmachto Apsaugos Dept. l /eit. pulkininkas Graebe l vei
kiausia žinojo apie Škirpos planą sudaryti lietuvių aktyvistų vyriausybę, nors 
kariniai autoritetai buvo pakartotinai įspėti neįsivelti į Škirpos politinės r,:išies 
dalykus ". 

Iš šito dokumento turinio aiškiai matome, kad Lietu vos Aktyvistų sąji'idis buvo 
organizuojamas su vokiečių armijos Apsaugos žinia ir pritarimu . Ta hitlerinės 
Vokietijos įstaiga taip pat žinojo ir apie planą sudaryti sukilėlių vyriausybę. 

Dokumentas , kurį aš aukščiau citavau, buvo išspausdintas l 964 m. JAV-ių 
vyriausybės spaustuvėje Washingtone, Serijoje D, pavadintoje: .,Documents on 
German F oreign Policy. 19 l 8- 194 5 ". 

Toje pačioje dokumentų serijoje yra įdėtas dar ir kitas labai įdomus 
dokumentas , po antrašte: .. Kazys Škirpa to the Fuher and Chanceller ". 
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Tai laišk as , datuotas B erlyn e 1941 m. birželio 23 d., buvo pasiųstas vokiečių 
užsienio reikah( ministeriui su prašymu p erteikti jį Hitleriui. Jame K. Škirpa, kaip 
buvusios Lietuvo s konstitucinės valdžios ministeris, išreiškia jam /Hitleriui/ ir 
pergalingajai Vokietijos Armijai gilią padėką „užLietuvos išgelbėjimą iš bolševikinės 
okupacijos ". 

Toliau laiške sakoma , kad bolševikams jėga inkorporavus Lietuvą į Soviet11 
Respubliką, Li etu voje susifor mav o Lietuvių aktyvistz( sqjadis kovai prie.f bolševikų 
terorą, už bolševiki( valdžios pašalinimą ir Lietuvos politinės nepriklausomybės 
atgavimą. 

Aktyvistai esą sus ideda iš veikliausių ir energingiausių elementų krašte, jie 
siekia suorganizuoti Li etu vos valstybę viduje etniniu pagrindu "ir inkorporuoti ją 
i naujos Europos likimo ir so lidarumo bendruomenę". Laiško autorius IK. Škirpal 
pabrėžia, kad praeities patyrima s įrodęs, ,.jog glaudus politinis, ekonominis ir 
kulhirinis Lietuvos koopera vimas su Vokiečių Valstybe yra gyvybinės Lietuvos žmonių 
interesas ". 

Laiško autorius išreiškia vilti gauti Vokietijos valdžios sutikimą, kad jisa i 
sugrįžtų i savo gimtąjį kraštą ir galėtų paimti į savo rankas valdžios reikah( 
vedimą, visi( Li etuvo s žmonių vardu išreikšt i padėką Jums ir Vokietijos žmonėms 
už sudarymą galimybės „ ats tatyti Lietuvo s valstybę ir paskelbti Lietuvos sąjungą 
su vokiečiais". 

Baigdamas K. Škirpa maldauja progos pademonstruoti asmeniniame pasikal
bėjime „savo pilną atsidavimą Jums ir Vokiečii( Valstybei". 

Na, o Tamsta sakai, kad Tamsta ir ALF buvote nusistatę kovoti ir griežtai 
priešintis virtimui nacių kolaborantais. 

Nenuostabu, kad Tamsta, nors ir laikydamas save „ teisiškai tebeegzistuojan
čios vyriausybės " galva, neturi drąsos pat s kreiptis į JAV-it( prezidentą su 
prašymu ją pripažinti , bet nori, kad pripažinimą išriipintų Amerikos Lietuvi!{ 
Ta,yba. Tamsta numanai , kad į tokį savo atsikreipimą galėtum gauti ne labai 
maloni( atsakymą, nes, kaip aukščiau parodžiau, Washingtonas puikiai žino, jog 
LAF ir pats Tamsta maldavote vokiečių „fiurerio" malonės. 

Laiške Hitleriui /per už. reik . min. Ribbentropąl Tamsta dėkoji jam ir vokieči11 
„ wehrmachtui" /armijai / už Lietuvos išgelbėjimą iš bolševikinės okupacijos. Šitais 
žodžiais Tamsta pripažinai, kad Lietuvą išgelbėjo iš bolševi/nl nelaisvės ne 
birželio 22- 23 d. d. sukilimas, kuriame, anot Tamstos, buvo sudėta „ virš 2000 
au/n1 žuvusiais ir suž eistais" . Tad ar ne be reikalo tie žmonės žuvo? 

Bet neatrodo, kad Tamstaji( gyvasčii1 ir kraujo gailėtumeis. Tamstai svarbu tik, 
kad Aktyvistų Frontas pagrobė valdžią - kada bolševikai jau bėgo iš Lietuvos, vejami 
vokiečių ginkluotos jėgos. 

Savo kovo J 4 dienos rašte Tamsta pasakoji apie slaptą instrukciją „pogrin
džio centrams Vilniuje ir Kaune" / 1941 m. kovo 24 d.l Toje instn1kc~oje s~koma, 
kad, jei ir nepasisektų su vokiečiais susitarti pradėjus puolimą pries bo/sev1kus, 
tai sukilimas vis tiek privalo būti vykdomas: 
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„Jis /Llri biiti vvkdomas, kaip paruoštas, S// tikslu pagrobti krašto valdymo 
aparatą į savo ranka:1•. Krašto vyriausybę tokiame atsitikime turė/l(paskelbti Vilniaus 
Centras revoliuciniu keliu, kad pastačius vokiečius p rid įvykusį faktą ". 

Ma:.daug 3 mėnesiams praėjus, taip ir buvo pa da,J,ta. Vokiečiams pradėjus 
vyti bolfovik11s iš okupuoto h-ašto, lietuvi1( jiv ntini,1k1( vadovybė pag,vbė radijo 
s'io1į Kaune ir paskelbė „ naują vyriausybę·· ĄTašwi. 

Vokiečiai iš ties11 buvo tą valandą past aty ti „pri eš įvykusį faktą". Bet ne tik 
voldečiai, o ir Liewvos žmonit( visuomenė. 

Lietuvos žmonės negavo galimybės da(vvauti naujos vyriausybės suda, yme. 
Ak(JlViSII{ Fro111as uz1117;avo vyriausią tautos teisę. Ir tos uzwpa cijos jiw1t ininkai 
niekad neatitaisė ir nebandė atitaisyli. 

Joks demokratinit1 įsi1ikinin111 žmogus lokiai p olitikai negali pri tani , nes ji 
neišvengiamai veda į despolizmą. 

Tamstos pas irinktas Lietuvos valdymo biidas labai prim ena buvusį populiarų 

19-ame šimtmelyje revoliucinį blankisll( /Blanqui pasekėj1(I judėjimą Pranciizij oj e 
bei kituose Europos kraštuose. Tuo keliu bandė eiti anarchistas My kolas Baka
ninas i1; ju o eidamas, bolševizmo tėvas Leninas nuvedė Rusiją ir daugelį Europos 
tciutl( į vergiją. 

P Grigaitis ' 

Į tą P. Grigaičio raštą K. Škirpa atsakė savo raštu 1968 m . baland žio 11 d.: 

Į Tamstos š. m. kovo 28 dienos laišką, kuri su padėka gava u balandžio l d., 
galėčiau ir aš daug ką atrasyti. 7ik vargu ar tai beturėtt( prasmės, syki u Tamsta 
visiškai neatsižvelgi vietos aplinl,_ybių, su kuriomis Lietuvos atstovas, veikdamas 
karo metu Berlyne, negalėjo nesiskaityti . Tamsia gi, kaip matyti iš Tamstos laiško. 
viską vertini tik pro savo prizmę iš už 3000 myliz( nuo Lietuvos, visai atskilęs 
nuo ano ,neto tragiškųji( lietuvh1 tautos išgyvenimų po žiauriausia, kokia tik kada 
istorijoje y ra buvusi, sovietiškai-komu nistine priespauda , vedusia į mūsų tautos 
eksterminavimą. 

Jei tada Tamsta būtum buvęs mano vietoje, kaip Lietuvos atstovas Berlyne, 
ir b11tum buvęs kankinamas dieną ir naktį siaubingi{ žiniz( iš Tėvynės - Lietuvos 
ir jos žmonilc šauksmo gelbėti, tai, prileidžiu vis tik, Tamsta, dabar bz7tum objek 
tyviškesnis ir mudu vienas kitą suprastume be bergždžių diskusijų (. . .]. 

Į klausimą, .,pagal kokį Lietuvos Konstitucijos paragrafą Birželio 23 dienos 
sukilimas buvo įvykdytas", galiu atsakyti trumpai, būtent - pagal patį pirmąjį 
paragrafą, kuris skamba šitaip: 

„Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma suvereninė. Jos suvere numas priklauso 
Tautai" /mano pabraukta i 

Kadangi Respublikos Prezidentas buvo iš Lietuvos pabėgęs, o kiti jos 
suverenumo vy kdymo organai - Seimas, Vyriausybė ir Teismas - buvo sovie tiškojo 

1 PLA . F. K. Škirpa. Dėžė l. 
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okupanto sunaiki nti, tai suverenumą teko vykdyti pačiai lietuvių tautai, kaip 
tikraj am Lietu vos valstybės suverenui, kitaip saka111 - griebtis ginklo ir nusikra
tyti Sovietz( užkerg tos Li etuvai neapkenčiamos bolševistinės sa11tvarkos, vienkart 
pastatant ir naciškąjį Voki etijos Reichą pri eš Lietuvos suverenumo atkūrimo faktą. 

Tamsta nenori tikėti, jo g Sukilime aktyviai dalyvavo apie 120-/ 30,000 
kovotoji( ir kad buvo mŪSZ( tautos herojinėje kovoje už savo valstybės atkūrimą 
sudėta virš 2000 užmu.štais ir sužeistais. Iš savo pusės galiu ir Tamstai pastatyti 
klausimą: ko verta s toks Tamstos netikėjimas, kada Tamstos tada Lietuvoj e 
nebuvo, kai to, kaip sukilima s buvo paruošiamas ir praėjo, Tamsta savo akimis 
nematei, bet sėdėjai sau patogiai pri e „Naujiem(' redaktoriaus stalo, Čikagoje, 
tesimaitindamas karo meto propa ganda prieš Vokietiją, o šios pastarosios - prieš 
vos atsikiirusią Lietuvą vals tybiniam gyvenimui, kuris naciams tikrai labai 
nepatiko. 

Toliau Tamsta kaip ir nusiskundi , ,,srovit( atstovai buvo palikti už duri(' ir kad 
„jie neįėjo i sukilėliic vyriausybę ruošiant bei vykdant sukilimą ". Tai konkretus 
įrodymas Tamstos paties žodžiai s, jo g Tamsta neturi supratimo, kaip tada /aktinai 
buvo. Jokių politinių srovią tada nebebuvo. Jos jau prieš tai buvo sovietiškojo 
okupanto fiziniai sunaikinto s. Jų žemesnieji vadai, išskyrns vieną kitą, kuris buvo 
laimingas dar šiaip taip išsislapstyti , buvo sukišti į kalėjimus, arba deponuoti i 
Sibiro tyrumus nusikankinimui. Sukilimui paruošti buvo sudaryta prieš tai niekam 
nežinoma konspiratyviška organizacija - lietuvi1c Aktyvistų Frontas. Tuo biidu buvo 
sumaišytos kortos enka ve distiniams šnipams susekti ir iššifruoti Ią organizaciją. 

apjungusią ryžtingesniuosius tautos elementus besąlygi11ės ta!llinės vienybės pagri11-
dais, apie jokias partijas nė nesvajojant. Politinės srovės atsigaivino tik po Birželio 
23 dienos sukilimo ir pasireiškė rezistencine veikla tik maždaug už metzcpo to, kai 
laik. Vyriausybė jau buvo vokiečiL{ nušalinta; bet ir ją rėmęs LAF nacit( brutališkai 
likviduotas už protestą. 

Pilnai sutinku su Tamstos išsireiškimu, jog„ kalti patys lietuviai, kad Amerika 
nepadėjo LAF-to vyriausyb ei atsilaikyti ir realizuoto lietuvių talllos laisvės 
troškimą", nors Tamsta ir turėjai omenyje ką kita. 

Čia pat betgi Tamsta statai klausimą: ,,jeigu tas pripažinimas buvo reika
lingas, tai ar buvo jo prašoma ? " / Tamstos pabrauktai ir ar aš su tokiu prašymu 
kreipiausi i Washington 'ą? .. 

Šis tamstos klausimas daro įspiidžio, lyg Tamsta būtum pamiršęs, jog aš tada 
buvau akredituotas ne Washington 'e, o Berlyne. Kaip politiniai apsišvietusiam 
žmogui, Tamstai negalėjo bt7ti nežinoma, jog nėra leistina ir tarptautinės teisės 
požiiiriu stačiai neįmanoma, kad svetimos valstybės dipl. atstovas kreiptąsi su 
skundu i kurią kitą Vyriausybę prieš tą, prie kurios jis skaitosi akredituotas, j uo 
labiau šitaip datytt( karo metu. Tokį diplomatą, ar jis būtų Lietuvos ar kokios 
kitos neutralio s valstybės atstovas, Vokietijos Vyriausybė biitų tuojau pat išpra-
šiusi iš Vokietijos, kaip nenusimanė/i ką daro. . 

Ketvirtame puslapy savo laiško Tamsta insinuoji ma11: .,1_1etun dr~so~-~ats 
kreiptis į JAV-hc prezidentą su prašymu ją pripažinti, bet nori, kad pnpazmzmą 
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1srupintl{ Amerikos Lie111vi11 /a,yba ". Į tai ga liu Tamstai paai škinti , jog šita ip 

pasielgiau: 
pirma - negalėdamas prile isti, kad AL T-o naril( lietuviška sąžinė nepa/i ep111 

ji ems atitaisyti sum inėtą anksčiau praeities klaidą, nors ir „praėjus beveik 27 
metams " nuo jos pada,ymo, 

antra - kad laikiau savaime suprantamu dalyku, Jog pan"ipini mas JAV-ių 
pripažinimo Lietuvos Laik. Vyriausybei buvo ir dabar lieka tiesioginė par eiga ne 
kieno kito, bet ALT-o, kaip Amerikos /ietuvil.( p olitini o vadovavi mo organo: negi 
aš galėjau suabejoti, jog Lietuvos gelbėjimas galė/l{ A LT-o veikėjams mažiau n"ipėti, 
kaip kie/...-vienam kitam Lietuvos nepriklausomybės kovo tojui, 

trečia - kad ALT -as per visą 27 me/1.( laikotarpį reklamavosi patriotiškosios 
lietuvh1 visuomenės al,,yse čia už Atlanto ir pri eš pačią kenčiančią nuo sve tim11 
okupacij11 /ie111vii1 tautą pavergtoje Tėvynėje - Lietuvoje, jog Jos išlaisvinimą ir 
Lietuvos suverenumo atkz"irimą skaitė ir tebeskaito savo aukščiausiu tiks lu, kad 
tuo tikslu palaikė ir tebepalaiko glaudžius santykius su JA V-i11 Vyriausybės 
atsakingais pareigiinais bei įtakingais JAV-ių Kongreso nariais, ir kad darė iš metų 

į metus pin igines rinkliavas iš patriotiškai nusit eikus ios lietuvit1 išeivijos savo los 
veiklos reikalams, 

ketvir ta - kad gavimas JAV-ių pripažinimo Lietu vos Laik. Vy riausybei yra 
bendrinis politinis reikalas, riipi mas visiems lietuviams, Lietuvos patriotams, 
sėkmingesniam jos bylos apgynimui ta1ptautin ia111e forume , o ne kokio vieno 
asmens ar paskiros grupės, juo labiau kokios bei kieno nors asmeniškos ambicijos 
pasireiškimas, 

p enkta - Tamsta, atrodo, vėtytum, kad kreipčiausi kalbamu reikalu i JAV-ii( 
prezidentą vien nuo savęs, kaip saky tos Vyriausybės galva . Tuo ta,pu dar nesu 
nusistatęs šitaip pada1J1ti. Bet ar Tamsta pragalvojai iki galo tai , kokių galėti( 
susida,yti negeri( politiniai-psi chologinii1 pasekmių lietuvių visuomenėje pačiam 
ALT-ui , jei j is supasuolų šią retą 50 meti( suka ktuvin e proga nuo Lietu vos 
nepriklausomybės paskelbimo pasinaudoti jos Vyriausybės atpažinimui gauti iš 
JAV-il( ir aš todėl būčiau prive rslas da,yli atitinkamus žygius kalbamam svarbiam 
tikslui atsiekti ALT-ą aplenkiant ? 

šešta - gali bz,ti, Pone Daktare , pilnai užtikrinta s, Jog l- sis Lietu vos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris ir Birželio 23 dienos suki limo iniciatoriu s ir 
organizato rius nesibaugina jokiais žygia is, kuriais s iekiama atgauti Lietuvai vals
tybinę nepriklausomybę, pradeda nt nuo atkūrimo jos vyriausybės, nors tuo ta1pu dar 
tik užsieny, 

sep tinta - pakartoju tai, ką jau buvau pareiškęs savo š. m . kovo 17 dienos 
laiške p. E. A . Bartkui, ALT-o Pirmininkui , būtent: .. Tebekabančio ant mūs ga/vt( 
neaiškumo išaiškinimas , kaip man atrodo, priklauso pirmoj e eilėje nuo ALT-o . 
kai kiti - miisų Pasiuntinybė Vašingtone, o gal ir mano asmuo - tegalėtume Jums, 
kuo kas galėdamas, patalkininkauti reikalo sėkmingam pravedimui. " 

Siekdama s piktai iškomentuoti mano ano meto pa stanga s Lietuvos sukilimi
nės Vyriausybės įteisinimui santykiu ose su Vokietijos reichu , Tamsta mėgini 

ALGIMANTAS LIEKIS 367 

atsiremti i du raštus iš „Do cum ents 0 11 German Foreign Po/icy", /964 m., D. serijos, 
biitent: 

JI von Gr undh err 'o l ne viršininko Politinio Skyriaus, bet tik Skandinavijos 
ir Pabaltijo kraštų dali es vedėjo/ užrašu apie pasikalbėjimą si1 manim / 941 m. 
birželio 23 d. ir 

2/ tos pačios birže lio 23 dienos mano apeliuojamuoju raštu Vokietijos Reich
skanzleriui H itleriui. 

Pirma sis tedu oda nepilną, be to, visai iškraipytą pagal von Ribbentropo skoni 
vaizdą sakyto pasikalbėjimo, o antrasis - tebuvo tipingas diplomatinio žaidimo 
aktas, mano pavartota s kaip desp eratiška priemonė sakytos Vyriausybės gelbė
j imui nuo g es tapinio suna ikinim o, o atsikūrusios Lietuvos valstybės - nuo naujo 
paglemžimo, ši kartą iš nacių pusės. Kiekvienam objektyviškai galvojančiam 
valstybės vyr ui ar š iaip blaiviam poli tikui yra savaime aišku ir suprantama, jog 
apeliavimo rašta s i Vokietijo s reic/10 galvą negalėjo būti panašus, kokiu ji s būll( 
buvęs sustilizuotas, je i biitų buvęs adresuotas kam kitam, pa v., JAV-i11 Prezidentui 
Franklin D . Rooseve lt 'ui . 

Kad nega iš inus Tamstos brangaus laiko, o taip pat ir mano - bergždžios 
diskusijos dėl diplomatinių rašll( valstybės galvoms vienokio ar kitokio stiliza
vimo ir Jil tikro sios paskirties diplomatinės tarnybos praktikoje, patarčiau Tamstai 
pirma susip až inti , j e i rastum reikalinga, su mano baigiami( rašyti atsiminimų 

skyreliais: l l Form alus Reicho įspėjimas, 21 Vokiečių reagavimas, 3/ Naciškoji 
Machtpolitik . Ji1 maši nraštinius nuorašus šią pat dieną pasiunčiau dėl geresnio 
susiorientavimo p. E. A . B ar tkui, kaip AK T-o pirmininkui, žinoma, rezervuodamas 
.. Copy Righ t" sa u, kaip ji( autoriui. 

Vienu iš „ didžiausių" LAF vadovybės nusikaltimt( - tik nežinia kam - Tamsta, 
atrodo, laikai jos susideri nim o su vokieČil( Karo Vadovybės planavimais prieš 
sovietiškąjį Li etuvos okupantą. Prileidžiu tačiau, kad, kaip teisininkas, Tamsta to 
neskaitai nus iže ngimu JAV-bėms, nes jos, kaip žinote, tada kare dar nedalyvavo 
iš viso, juo labiau dar nebuvo pa sidariusios Sovietų Rusijos karo sąjungi11i11kz1 . 

Tokiomis aplinkybėmis minėtą LAF-to pakaltinimą negalima lail,,yti niekzw kitu, 
kaip š ios Li etuv os nepriklausomybės kovotoji( 01ga11izacijos piktu apšmeižimu. 

Atleiskite, Pon e Daktar e, j ei čia leisiu sau atkreipti Tamstos dėmesį i tai, jog 
tokio šmeiž to prieš LAF ir miisų tautos laisvės kovotojus i/,,i šiol nebuvo vykdęs 
niekas kitas, kaip sovie tiškasis Lietuvos priešas - Mas/...-vos raudonieji imperia
listai, kuri e negali pamiršti to aštraus smūgio, kziri Birželio 23 dienos liefllvi1( 
tautos sukilimas buvo sudavęs sov ieti( komunistiniam imperializmui Lietuvoje. 

Į tą Ji1 nebaigiamą šmeižtą aš jau seniai turiu paruošęs savo atsal,,ymą -
mano baigiamus rašyti a ts iminimu s su dokumentais iš anos LAF herojinės pasiprie
šinimo kovos pri eš sov iet iškuosius Lietuvos valstybės žudikz1s ir lietuvi!( tautos 
laisvės slopintojus. Atitinkamą išrašą iš sakyti( atsiminim t( čia prijungiu Tamstos 

informacijai. . . . .. 
Šio /a iško nuorašą siunčiu ALT-o pirmininkui p. E. A. Bartkz11 del on entaCIJOS,_ 

prileisdamas, jog Jam e išdėstytos mano mintys ir duoti iš mano puses papzldomz 
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paaiškinimai gali biiti svarbiis žinoti ir kitiems ALT-o nariams . Žino ma, Tamstos 
paties laiško, kaip privatinio, p . Bartkui nesiunčiu. 

Su g ilia pagarba, 
JiiSt{ K. Škirpa' 

Kai kurias sukilimo ir Laikinosios vyriausybės veik los deta les ir mo tyvus 
atskleidžia ir K. Škirpos laiškas ALT pinnininkui E. A. Bartkui, rašytas 1968 m. 
gegužės 9 d.: 

D,: P Grigaitis savo š. 111. gegužės 2 d. adresuo tame man laišk e, kuris y ra 
1yš kiai pri ešiškos bei 11žsipuolamosios prasmės, pažymėjo, jog tokio laiško 
nuorašus pasiu111ė „informa cijai " Tamstai, ALT-o Valdybos nariam s ir net VLIK
ui. Tai verčia mane savo š. 111. balandžio l/ dienos laiško, kuriJau Tamsiai buvau 
prisiuntęs, nuorašus pasil1sti taip pat ir ALT-o Valdybos nariams jt { orientavimui 
i1; be to, čia dar kai ką pridėti, nors ir neskaitau galima leistis į gilesnę polemiką 
dėl p . Grigaičio naujo laiško, kadangi jis persunktas giliausia demagogija ir 
pilnas užgaulingų išsireiškimų. 

Ponas Grigai tis kimba prie to, kam, siekda,nas atkurti Lietuvos suverenumą, aš 
buvau savo apeliavime į Reic/10 Kanclerį Hitlerį pažymėjęs, jog Lietuva galė/t{ 
įsikorporuoti į „Naujos ios Europos tautų solidarumo bei likimo bendruomenę" ir 
kad „glaudus politinis , ekonominis ir lmltiirinis Lietuvos bendradarbiavimas su 
Vokietija yra gyvybinis lietuvit1 tautos interesas ". Nenorėdamas ar nepajėgdamas 
suprasti, kodėl ši politinė vylionė buvo reikalinga, p. Grigailis ker ta, kaip kir viu, 
klausimu: ,, ar lietuvh1 tauta buvo kada nors taip pasisakiusi " ir ar buvo mane 
,, įgaliavusi tokia kryptimi ją vesti?" 

Atsakymą p. Grigai tis duoda į tai pats sau, jog „Ne" , lyg nematy damas, kad 
Lietuva buvo sovietų okupuota ir kad atsiklausimas jos gyventojų nus is taty mo tada 
buvo neįvykdomas dalykas,jei p. Grigaitis nebuvo paskaitęs tikruoju jų nusis tatymu 
Ią, kurį Krem/iaus komisaras Dekanozovas buvo pravedęs Lietuvoj e 1940 metais, 
pasiremdamas rusų raudonosios armijos durtuvais. 

Kaip ta hitlerinė „ Naujoji Europa" būtų atrodžiusi tikrumoj e, j ei Hit leris 
nebūtz1 karo pralaimėjęs, - šiandien apie lai tegalime tik spėlioti kaip apie neįvykusį 
faktą. Bet kaip atrodo ta kita, irgi „Naujoji Europa" - kiekvienas, kas skaito save 
objektyviu, gali matyti ir be akinh1: bolševizmo ga lia praplėsta iki Eibės ir į 
Balkanus, su virš 100 milijom1 vakarietiškos civilizac ijos žmonių už leista 
komunizmo dominavimu, paremiam sovietų tankais ir enkavedo kulkosvaidžiais. Prie 
pavergtųjii deja, prik lauso ir mūsų Lietuva. Savaime kyla klaus imas, ar tai tokią 
„Naują Europą" p. Grigaitis turi omenyje, kai teikėsi pasi teirauti, ar aš buvau gavęs 
įgaliavimą iš lietuviL{ tautos rūpintis jos likimu, kaip jos pilnatei sis diplomatini s 
atstovas Berlyne? .. 

Siekdamas piktai iškomentuoti mano 1941 111. birželio 23 dienos kreipimąsi i 
Reicho Kanclerį, p . Grigaitis insinuoja man neva aš siū/ęsis „paske lbti Lietuvos 

1 PLA. F. L. Prapuol enis . Dėžė l. 
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sąjungą su v_oki_ečh1 _lp~braukta p . Grigaičio - KŠI tauta". Tai netiesa. Origina
/iniame apelia vimo l Hitlerį tekste vokiečių kalboje rasite, jog siūliausi paskelbti 
11e sąjungą /mano pabraukta - KŠI, bet Lietuvos Verbundenheit vokiečit( tautai. 
žodis gi „ Verbundenheit" tokiame kontekste, kaip tas žodis buvo mano pavartotas, 
reiškia dėkingumą arba išreiškimo krašto draugingil)ausmz1. Jo vokiškais sinoni
mais * skaitosi : An erkennung , Dankbarkeit arba Heimatsgefuhl ... 

. . Kad po rusi~ r~ud onoj o _komunistinio teroro lietuvių tauta tikrai jautė gilaus 
dekingumo vokiecių tautw , pasako tas fak tas - gerai žinomas visiems 
„dip!1ka1ns "_!AV-~ėse _-jog žinia apie karo pasukimo 194/ m. birželio 22 dieną 
pnes sov1et1skuo s1us lietuvių tautos kankintojus buvo daug kur krašte sutikta su 
padėkos malda Dievui bažnyčiose, o krašto gyventojai pasitikdavo vokiečių 
karius, norėdami matyt i juose tikrus išgelbėtojus iš sovietiniai-komunistinės 
prarajos. 

Į savo laiško galą Grigaitis , matomai, su savo demagogija siekia ir mane 
pribaigti , būtent - insinuavimu , neva aš buvau „ isitikinęs, jog hitlerinė Vokietija 
laimės karą"; kad aš žadėjęs „pa versti Lietuvą hitlerinės Vokietijos vasalu", etc ... 
Tai verčia mane čia pateikti porą išrašų iš mano anuomet slapios instrukcijos LAF 
pogrindžio vadams kraš te, datuotos 194/ m. kovo 24 d.: 

„Lietuvos atstatymo požiūriu mums šiuo metu yra ne liek svarbu žinoti, kuri 
kariaujančiųjų pusių ši karą galutinai laimės, kaip tai: 

primo - kas galėti{ artimiausiu laiku išvyti rusų raudonąją armiją iš mūsų 
nelaimingo krašto, ir 

secundo - kas turėtt{ realaus intereso, kad Lietuva vėl taptų savistovi 
valstybė. 

Į pirmąjį klausimą atsakymas yra lengvas: greitai išvyti rusus iš Lietuvos 
tegalė/L{ viena Vokietija, kaip betarpiškas mūsz( krašto kaimynas, militariniai tam 
pilnai pasirengęs i1; be to, kurio režimas yra antipodas komunizmui. 

Į antrąjį klausimą atsakymas y ra sunkesnis. Viena ir antra kariaujančios 
pusės viešai ske lbia pripažįstančios tautz( laisvės principą bei teisę tautoms tllrėti 
savo valstybes. Vokietija tai vaizduoja sau Naujos Europos, Vokietijos vadovau
jamos , ribose. Anglija g i /Amerika kare dar nedalyvavo - KŠI su savo šalinin
kais - skelbia tautų laisvės principą besąlyginiai. Kam tikėti? .. 

Žodž iams , kaip jie bebiitų gražūs, pasitikėti būtų neatsargu. Reikia savo 
nusistatymą remti gyv enimo faktais ir teisingu kitų valstybių interesų Lietz1voje 
atžvilgiu supratimu bei išsiaiškinimu ... " 

,. ... Biitų klaidinga many ti, kad tegalima atstatyti savo valstybę vien svetima 
pagalba ir kad todėl nebūtų prasmės aukoti mūsų tautos geriausius sūnus 

nelygioje kovoj e su galingesniu priešu. Šitokia galvosena yra salioninių politikų 
ypatybė, kuri e ni ekad negali apsispręsti. Liew va, atstatyta svetimomis rankomis, 
mzm1s nebiitų miela . Be to, jos niekas mums neatstatys, jei patys nesiimsime jos 
atstatyti. Pagalb a mums , kaip mažai tautai, yra reikalinga ir būtina, bet tik kaip 

*/ Kar i Per lzes . Das treffende Wort. Worterbuch sinnverwandten Ausdrucke. 
l 959, žr. žodį „Verbu nde nheit". 
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pagalba. Visą gi kovos naštą turime pasiimti ant savo pečiL{. Juo pajėgsime daugiau 
jos pakelti, juo įgysime svorio santy/..yje taip miisų s iekiamo tikslo ir pagalbos, kuria 
siekiame pasinaudoti. Ta pagalba, dėka susideda11čioms Europos Ry tuose aplinky
bėms, ateina mums visai 11atūraliai, tik mokėkime ją racio11aliai savo interesui 
išnaudoti. Numatomomis sąlygomis ją geriausiai išnaudosim e.jei lemia11čia111111ome11-
t11i atėjus, patys stversimės ginklo - paimsim e krašto valdymą paty s ir nelauksim e, 
kad mums kas iš ša lies pada1yt1t tokią 111a/011ę ... " 

Galėčiau paklausti p . Grigai/į, kame jis čia mato 1110110 „įsitikinimą, Jog 
hitlerinė Vokietija laimės karą" ir kur čia ma110 „žadėjimas pav ersti Lietuvą 

hitleri11ės Vokietijos vasalu?" ... O betgi šis 11usistaty mas žymia dalimi nulėmė LAF 
veikėjus krašte ,yž tis ir pravesti Birželio 23 dienos 111iis1t tautos sukilimą, kuriuo 
buvo įspūdingiausiu būdu pakanoti11ai pa,y škinta pri eš pasaulį jos valia už 
Lietuvos valstybinę 11epriklausomybę ... 

Kokia buvo ta ma110 ano meto veikla Berlyne, už kurią p. Grigaitis mane 
taip begėdiškai išnieki11a, vaizdžiausiai pa rodo tas faktas , jog naciai atsilygino 
ma11 už ją apie 111ė11esį naminio arešto tuojau po Birželio 23 d. lietuvių tautos 
sukilim o, l O mėnesi!{ ištrėmimo į Piefl( Vokietiją ir 11 mė11esi11 internavimo už 
spygliuotų vieh1 iki karo galo. 

Kad vokiečiai žiūrėjo į minėtą mano veiklą 11e taip, kaip p. Grigaitis žiūri, 

siekdamas mane apšmeižti už tai, kad atlikau savo patriotinę pareigą sunkiau
siomis apli11kybėmis, tepaliudys Jums žem iau paduodamos ištraukos iš buv. slaptų 
vokiečių dokumentų: 

ištrauka iš Gestapo Vadovybės 1941 m. liepos 31 d. biuletenio, užvardyto 
,, Tiitigkeits und Lagebericht ": 

„Schliesslich enfachten sie ILAF - KŠI einen weit um sich greifenden 
Aufstand. Die Folge dieses Aufstandes war allerdings die Ausrufung einer 
selbsta11dischen Litauis che11 regieru11g u11ter Ski,pa :S Ministe,prasudetachaft. 
Diese unerwu11schte politiche Entwicklu11g konnte jedoch geschickt ausgeblieben 
werde11. Da das weiters politische Wirken des Skirpa den deutschen lnteressen 
absolut z iwiederlief, musste er mit einem Aufenthaltagebet fur Berlin be/egi 
werden ". [Mikrofilmas 146/2673698-2673699] 

ištrauka iš Auw. Ant 'o 1944 m. rugpjūčio l O d. rašto Gesta po Vadovybei: 
{ž iiir. Vermerk] ... Skilpa gehore zu j eden sturen litauis chen nationa/isten , 

die das Gebot der Stunde nicht erkannt und sich nicht eindeutig zur deutschen 
Sach e bekan11t hatten, obleich doch vom erten Tag an klr gewesen ware, dass 
die berechtigten /itauischen lnteressen nur von Deuts chland ges ichert werde11 
konnen ". [Mikrofilmas 1042/4 16632-416633] 

Tai Gestapo Vadovybės nuomonė apie mane IKŠ! 
Ištrauka iš Gestapo Vadovybės 1944 m. gruodžio 15 dienos atsakymo Ausw. 

Amt-ui į šio pastarojo pastangas, kad būčiau iš kaceto paleistas: 
,, Sei11e Hafl entlass ung sei jedoch nicht beabsi chtigt , zumal inzwischen wei

teres belastendes mat eria l erfasst worden sei, dass auch eine Zusammenarbeut 
aiif antibolschewistischen Gebiet nicht zweclanasig erschein en /asse . [Mikrofi/mas 
1042/416629}. . 
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„ Weiteres bela s tend es Materia/", matomai, bazuojasi areštuotų VLIK-o narių 
išsipasakojimais Ges tapui laike tardy mo, arba kieno nors išdavikišku Gestapui 
pasitarnavi mu . To pa se koj e buvau vokiečių paskaitytas „pagrindiniu" lietuvių 
antinacinės rezi s ten cijo s inspiratorius . 

Pono Grigaičio cinišką apgailestavimą, kad gadinu savo „ reputaciją, kaip 
!atrėjas-savanoris", gražinu jam atgal . 

Akivaizdoj e visos tos demagogijos, politinio šmeižto, insinuacijų, faktų 
iškraipymo ir užgaulingi( išsireiškimų, kuriais mirga Grigaičio čia suminėtas, o 
taip pat ir ankstyvesni jo man prisiųsti raštai, patariu jam iš mano pusės, kad 
susin"ipintt( g eriau savąja reputa cija, kaip lietuvis patriotas, nors jau ir susilaukęs 
didžiai garbingo skaičiaus amžiaus meti(. 

Reikšdamas gilią pagarbą 

JŪSI( 

K. Ški,pa 

PS. Šio laiško nuorašai siunčiasi visiems ALT-o Valdybos nariams. 
Analoginio turinio atsiliepimą esu taip pat pasiuntęs p. Dr. K. Valiz"inui, VLIK-o 

Pirmininkui.' 

K. Škirpa buvo parengęs rašto projektą JAV prezidentui dėl Laikinosios 
vyriausybės pripažinimo . Jame jis rašė: 

... Kadangi naujoji Lietuvos vyriausybė buvo 1941 m. birželio 23 d. pastatyta 
pačios lietuvių tautos herojiniu aktu kaip tikrojo Lietuvos suvereno demokratijos 
požittriu, faktiškai buvo krašto valdymą perėmusi bei išsilaikė jo priekyje 6 
savaites, nepah,žtant nuo spaudimų, grasinimi( ir piktų intrigi{ iš vokiečilt pusės 
ir pareiškė protestą prieš jos nušalinimą, tuo duodama impulsą lietuvil1 tautai 
tuojau pereiti į pasipriešinimą {. . .]." Ir toliau prašė, kad JAV pripažintų Lie111vos 
vyriausybę, nes tuo „ žygiu JAV neužsi/..Tautų sau jokios naštos, o tik pagerbtų 

savo, kaip Didži os demokratinės valstybės, ankstesni įsipareigojimą [. .. }. 

Pareiškimą pagal K. Škirpos sumanymą turėjo pasirašyti lietuvių tarybos 
nariai. 

Į K. Škirpos raštą dėl Lietuvos vyriausybės atgaivinimo atsiliepė buvęs jos 
narys gen. S. Raštikis, kuris jam rašė: 

Pritariu Tamstos iniciatyvai ir samprotavimams. Juk anksčiau ar vėliau 
Vyriausybės klausimas turės iškilti ir iškils. 

Nejaugi ir vėl būsime nesusitarę, nepasinwšę ir vėl praleisime gerą progą, 
kaip ir pra e ityj e jau ne vieną kartą esame praleidę? _ _ _ . . 

Manau, kad tas reikalas turėtų bati vienas iš pim11U11 visų nlllSI( pohflmų 
veiksnių numatomų darbtĮ programoje, nors tuo tarpu kai kurie veiksniai, 
politinės grupės ar atskiri politikai btttų ir neigiama_i nus!!tatę tokiam 1:_1kalw._ 
Nesu optimistas ir dėl amerikiečhĮ politikzt pritamno smo meili, tac,au tai 

1 PLA. F. L. Prapuolenis. Dėžė l. 
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nereiškia, kad tas reikalas biitų mi"isi( pačil( užmirštas ar nel palaid otas, kaip kai 
kas iš 1m1siški1( gal ir pageidauti(. 1 

Bet pilnas abejonių buvo Vyriausybės nario A. Novickio atsa kyma s: 
Pergalvojęs susidariusią būklę - gana tolimą pra eityje Lietuvo s Laiki nosios 

Vyriausybės ta,psnį, neišnaudotas pra eityje ga limybes atkurti tą Vyriausybę egzilėje, 
įsiteisinimą V/iko /ieluvir( visuomenėje, sunkias JAV vyriausybės kari nes, p olitin es 
ir ekonomines sąlygas šiais prezide nto rinkiminiais metais, - ska itau, kad keliamas 
klausimas šiuo metu yra nustojęs realaus pag rindo ir negali susi laukti pritarimo JAV 
vyriausybėje, ypač kad mes, buvę jos vyriausybės nariai , esame gerokai nusenę ir 
s11 mažomis išimtimis esame įsigiję JAV ar Kanados pilietybę, kuri varžo mus 
pris istatyti ir kalbėti Lietuvos vardu. 

li elllvos Laikinoji Vyriausybė y ra istorinės praeities įvykis. Praei ties rato 

niekas nepajėgs atsukti atgal.1 

Beje, abejones dėl Laikinosios vyriausybės atgaivinimo kėlė ir laikinai buvęs 
jo s vadovas J. Ambrazevičius (Brazaitis), kuris 1968 m. kovo 15 d. K. Škirpai 
rašė: 

Mielas p one Ministeri, 

Esu ne kartą privačiai pareiškęs savo respektą Jum s už misiją, kurią atlikote 
/940-41 /aikota,pyje . Esu tai kartojęs ir viešai (., Vienų vieni", 3 73 p.) . Reišk iu 
ir dabar pagarbą dėl Jūsų susiri"ipinimo ir energijos Lietuvos likimu , kaip lai 
rodo Jūsų laiškas š.m. vasario 20 laikinosios vyriausybės nariam ir laiškas Al to 
pirmininkui p . Bartkui. \ 

Atsiliepdamas i Jūsų pageidavimą pasisakyti dėl Jūsi( siūlymo Altui prašyti 
Jungtinių Valstyb it( vyriausybę pripa žinimo m11sų Vyria usybei, kad ji galėtų 

atgaivinti savo veikimą, nors ir būdama užsieny, - sav o samprotav imus kreipčiau 
tokia vaga: iše inu iš pri elaidos, kad laikinosios vyriausybės veikim o atgaivinima s 
prikl auso bent 11110 palankum o ar nepalankum o keturi/Į fakt orilt: (]) lietuvi/Į 

p olitiškai org anizuotos visuomenės, (2) Ju11gti11i1Į Valstybi1Į vyriausybės, (3) 
Lietuvoj e lik usio tautos kami eno intereso, (4) pačios lai kin os ios vyriausybės 

dispoz icijq. 
Šiam k1yptim ir mėginčiau padėti analizuoti, pri eš darydamas sprendimą. 
l. Ar p olitiškai org anizuotoj e lietuvi/Į visuomenėje y ra p alankum o laikino sios 

vyriausybės veikimui atgaivinti ? - Gerai žinote, p . Mini steri, motyvu s, kuri e 
sukliudė laikinosios vyriausybės veikimą atgaivinti tuojau po karo : politinių 
grupitl tam tikra dalis nebuvo tam palankios . Jei 1944 m. Vliko dek laracijoje 
sukilimo ir laikinosios vyriausybės fak tas buvo įrašytas (po aštrios kovos 
grupėse), lai jau kitais metais, 1945, kada buvo kilęs klausima s atgaivin ti 
laikinosios vyriausybės veikimą, pertvarkant j os asmeninę sudėtį paga l Vliko 

' PLA. F. K. Škirpos. Dėžė l . 
2 Ten pat. 
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pageidavimus, kai kurio s grupės Vlike pareiškė bekompromisinį veto. Apie tai 1945 

111_ birže lio l 5 di enos Vliko posėdžio protokol e įrašyta: 

,, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos, Lietuvos Socialdemokratų Partijos, Lie
tuvit( Valstiečit( Sąjungos ir Ūkininkų partijos vardu buvo įteiktas memorandumas 
su šiais pasiūlymais: 

., .. .4. Turi b11/i atmes tos bet kokios vadinamosios Laikinosios Vyriausybės, 
sudaryt os l 941 m. birželio mėn., pr etenzijos vienu ar kitu b11du toliau dalyvauti 
nepriklau so mos Lietu vos valstybinio gyvenimo tvarkyme". 

„ Greta to buvo pareikš ta, kad jeigu Vlikas nesutiktų šiame pareiškime 
išdėstyti( pasiūlymų priimt i ir padėti Vliko tolesnės veiklos pagrindan, pasira
šiusiej i, a tsto vaudami savo grupių nusistatymą, skaitys tolesnį ji { bendradarbia
vimą Vlike nebegalimą ". 

Tiem, k urie buvo pasisakę už laikinosios vyriausybės veikimo atstatymą, 

beliko elgt is taip , kad iš likti( nesugria utas kitas principas: visos lietuviškosios 
rezistencij os apju 11gi 111as be11dra111e Vyriausiaj ame Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tete . 

Čia pat primintina, kad Vlikas 11egližavo ne tik laikinąją vyriausybę, bet net 
ir patį l 941 metų sukilimą: kai sukilimo dešimtmečio proga Vienybės Sąjūdžio 
atstovas L. Pr apu olenis iškėlė mintį pagerbti sukilimą, jo mintis buvo tyliai 
priimta ir ty liai nerealizuota; lik Vliko pirmin inkas surengė pamaldas už žuvusius 
sukilime . 

Eilėje paskutinių Vliko atsišaukimų ja u kalbama pozity viai apie žuvusius 
sukil ime ir rezis tencijoje. Tačiau nebeliko Vliko gmpių, neigiamai vertinančiz{ ir 
sukilimą, ir jos pastatytą laikinąją vyriausybę. (Vienos Vliko gmpės organas teigė, 
kad sukilimo iš viso nebuvę; paskiau teigė, kad laikinoji vyriausybė nepateisinusi 
i ją sudėti( vilčių ... Netgi L. Enciklopedijos XVIII tomas laikinosios vyriausybės 
narių netraukė į Liet uvos ministerių sąrašą!) 

Ar čia išdėstytas Vliko grupi 1{ nusistatymas laikinosios vyriausybės atžvilgiu 
atšaukta s, ar pasikeitęs, - aš neturiu žinių. Težinau, kad V/ikas savo nauj uose 
leidiniu ose prisistato kaip einąs Lietuvos vyriausybės pareigas (nors tai vargiai 
lojalu 1948 metų susi tarimu i su krašto rezistencijos atstovais!). 

Jei paaiškėtų, kad Vlike, kaip politiškai organizuotoje lietuvių visuomenėje, 
tebėra tokio s pat nuotaikos , aš nesiūlyčiau forsuoti l~ikinosios vyriausybės 
atgaivinimo . Nesittlyčiau tuo pačiu sumetimu , kuris m1svere anais 1945 metais; 

kad 11eb11t1Į g ili11a111as lietuvitĮ visuomenės skald! mas.. . . . . . 
(2) A r Jungtini/Į ValstijlĮ Vyriausybėje galz ras/l La1k111os1~s- vyriausybes 

atgai vinim as p ala 11ka11s dėmesio? - Vietnamo karas, . v1dunmai rytai, ufrų 
polit ika ... visa tai tiek absorbavę vyriausybę, kad perelfais metais Altas, nors 1r 

· - · d • · b · · palankaus sprendimo ir menkesmem turi ge rus uznu ga rius , nera o vy11ausy e1e . . . . 
dal k - t pas' to z·e,iklo · negavo net prezidento aud1encyos; o ir y am: negavo p rasy o , .. • . . 
pat s Altas nesiryžo net praš y ti vyriausybę, kad JI rody /l( aktyvumo vykdyti 

K ··k / · B /t ·· s valstybi1{ klausimą J. Tautose. ongreso rezoliuciją - bent 1s e t1 a IJO ., . . •. 
A • • k · • kl kad dabar yra tinkama proga . Nelznkeciau, kad 

. . s nematau JO m( zen . 11, . . . " terasti tiek ai arsio Was-
la1k111osios vyriausybės pristatymas a, prisi statymas l g 
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hingtone , kiek rado Lietuvos igalio to mini sterio ir nepapras to pasiuntinio pr isis-

tatymas Bonoje . . 
(3) Ar krašto interes11i biill/ patama11ta laikin osios vyrumsybės veikimo 

atgaivinim 11? _ Galvočiau, kad reikti{ gerai apsvarstyti, ar toks pa skelbima s dabar 
(daba,; ne anksčiau!) nepat amm11t{ komunist1{ propaga ndai: matot, sakėm, kad 
ji e tebesvajoj a mus valdy ti ... 

Jei tai biitų buvę padm yta prad žioje, neabejoj u, kad kraštas biiti( Laikinąją 
vyriausybę priėmęs, kaip daba r priima dipl omatijos likučius. Bet po tokios 
pertraukos, po rezistencijos is torijos krašte - normalus ga lvojimas vesti( prie 
minti es, kad Vyriausybė turi kilti iš kraš to. Iš kraš to Vyriausybė kilo 1941 metais; 
iš krašto kilo reziste ncijos vadovybė, l 948 metais davusi įgaliojimus Vlikui veikti 
Lietuvos vardu užsieniuose (bet tik užsieniuos e!). 

Bija11, kad krašto p sichol ogijai Laikinosi os vyria11sybės atgaivinimas yra 
pavėlintas. 

(4) Ar pačioje Laikinoj oje vyria11sybėje y ra ti11ka11111 dispo zicij11 veikim11i 
atgaivinti? - Čia gali biiti analizuojami du mom entai : noras ir galėjimas. 

Savo 110111s Laikinosios vyriausybės narh( dauguma pareiškė 1948 metais 
spalio 5- 6 suv ažiavimo vien ingu nutarimu : 

„c) .. Laikinajai Jyriausybei Lietuvos Valstybės suveren umo vykdymą 

sve tima i jėgai sukliudžius , lietuvill tauta, s iekdama Lietuvą iš okupacijos vėl 

iš laisv inti ir li elllvos suvereni,{ orgm11{ laikinai sustabdytą veikimą atstatyti, 
pradėjo rezistencinę pogrindžio kovą ir tai rezist encinei veiklai sudarė Vliką, 

kurio žygiams Lietuvai išlaisvinti Laikinoji Vyriausybė pritaria." 
d) Viešo Lietuvos Valstybės suvereni!{ orgam{ (egzilinės vyriausybės) 

pasireiškimo metą ir titulą turi nulemti politinis tikslingumas; ar kaip revoliucijos 
sukurtas organas, ar kaip buvęs suverenumo vykdytojas, - sprendžia Vlikas, 
susižinojęs su Laikinąja Vy riausy be ir Lietuvos Pasiuntinia is ". 

Šį nutarimą yra pasirašę J. Ambrazevičius, V. La ndsberg is, M. Mackevičius, 
A. Novickis , St . Raštikis, J. Š/epetys, P. Vainauskas, L. Prapuolenis . 

Šiam nutarimui, kiek pri simenu, Jiis, p. Mini s teri, rašėte nepritariąs. Bet tai 
daugumos nutarimas . Nesu patyręs, kad tas nutarimas tokiu ar panašiu būdu būtų 

buvęs pakeistas. Aš pats nenorėčiau šiam daugumos nusistatymui biiti ne lojalus, 
tad ir nuo kitokios nuomonės dabar tenka man susilaikyt i. 

Kitas momemas yra galėjimas - realus galėjimas eiti vyriausybės pareigas . 
Aš než inau, kiek Laikinosios vyriau:,ybės narių gal i eiti tas pareigas formaliai, 
t.y. kiek tebėra Lietuvos piliečiai. Tiesa, nepiliečius galima pake isti kita is nariais -
piliečiais. Bet čia man nežinomas jau kitas galėjimas - faktinis galėjimas pakei s ti, 
t.y. ar dar y ra Lietu vos pilieči11, kurie nėra pensininko amžia us riboj e. O tokis 
amžiu s j au nebetinka kolektyvui, kuris turi kovos uždavinius. Kova tegali būti 
kovoja ma toki11, kaip tie, kurie įvykdė 1941 sukilimą; kurie suorganizavo 
rezistenciją, nes jei Laikinoji vyriausybė reikšis tik reprezentacija, tai j i 11epa
teisi11s ne tik savo buvimo, o b11s verta did esni!{ ka/ti nimi t, nei dabar vertai ir 
nevertai susilaukia V/ikas. 
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Nega i~e~ting~s. laikas laba'. s us iaurino jau Laikinosios vyriausybės formalinį ir 
Jakti11į galejlmą _ei_h ll_!'nau sy bes funkcijas. 

Man o analiz es 1svados Ilk provizorinės: 

( l) Tiktai išty rus tų ketveriopų faktorių palankumą ar nepalankumą tegalima 
atsakyti - taip , ar - ne. Esamoji padėtis, kiek j i ma11 šiuo tarpu pažįstama, daugiau 
kalba už - ne. 

O tok ios visuomeninės analizės duomenų reikia labai paisy ti, nes Laikinosios 
vyriausybės padėtis 1941 ir dabar skiriasi. Tada Laikinoji vyriausybė neturėjo 
realios fizinės jėgos, bet ji turėjo moralinę jėgą - mitą, tautos visuotinį 
pasitikėjimą, sustiprintą emocijom . Dabar Laikinoji vyriausybė neturi nei realios 
fizinės jėgos, nei mito, nes ji sąmoningai griovė Lietuvos priešas, nesąmoningai 
griovė kai kurie politikai patri otai. Mitui atstatyti reikia jau sąmoningo ir bendro 
visi{ sutarimo bei veikimo; 

(2) Tikslinga, kad būtų atsiklaustas Altas ir V/ikas bei Laikinosios vyriausybės 
nariai . Atsiklausimą aš būčiau pradėjęs nuo Laikinosios vyriausybės nari11, o 
paskui perkėlęs i Altą, Vliką. Tai ne esminis, o daugia11 koleginis dalykas. Bet 
j ei man e tuo reikalu klaustų Alta s ar V/ikas, aš susilaikyčiau nuo pasisakymo, 
iki bus galima patirti visos vyriausybės n11sistatymas, kaip 1948 suvažiavime buvo 
sutarta: ,. Laikinosios vyriausybės vardu gali kalbėti tik pats ministeri1{ kabine
tas"'. 

(3) Dėl Laikinosios vyriausybės teisinės bei moralinės padėties mano mi11tys. 
man rodos , sutampa su Jūs11, p . Min isteri. Aš ir šiandien kartočiau tuos žodžius, 
kuriuos rašiau Jums 1951 s ukilimo dešimtmečio proga: 

Tai buvo „ didingas ir šviesus liudijimas apie /ie111vi1{ tautą". 

Lygiai mano įsitikinimas nepasikeitė dėl Laikinosios vyriausybės: 

„Pozityvia i vertinu Laikinosios vyriausybės teisinę ir moralinę pusę, kurią 
s11kūrė netolima herojinė praeitis ... Ir laikau klaida, Lietllvai nenaudinga klaida, 
kai La ikinoji vyriausybė savo laikll buvo negliwota ". Laikinosios vyriausybės 
veikimo atgaivinimas geriausiai biit1( galėjęs išspręsti vyriausybės problemą. 
Tokiam įsitikinimui 1945 m. buvo pritarę ir įžymieji Lietuvos teisininkai, tada 
gyvenę Freiburge , rodos, buvę užsieni!{ ministerijos juriskonsultai". 

Tai parašyta prieš 17 meti(. Tuo tebetikiu ir šiandien. 
(4) Buvo klaida , istorijos ratas neatsukamas, ir dėl to klaidos neatitaisomos. 

Jos tegali bti ti išp erkamos. Nekalbu apie„ išperkamąją" pareigą tzi kurie sukliudė 
Laiki11osios vyriausybės titulą įvesti į užsieninės veiklos pr~k'.iką, _o pary_s _sa~ 
to titulo neįsigijo. Išperkamoji par eiga tenka visiems kolekty_vra1 - b1aent niplllt lS 
ne tiek titulais kiek nudirbamu darbu - kiek 11111s1{ 11iformac11a pas1ek,a Amerikos 
mases ir viršiines: kiek čia pajėgsime laikyti Lielllvos problemą gyva opinijoje; 
kiek Lietuvos padėčiai pasitarnausim e, pateikdami opi11ijai kaip tik tas problemas, 
kut"ios dabartiniu metu yra ska11džia11sios ... 

Tokiai veik lai reikia labiausi ai ja unos jėgos. Ir Jos y ra. Ji reiškiasi valia tz10 
ar kitu titulu veikia ličių polit i11i1{ veiks11i1(. Bet ji{ visa veikla nepakankamai taikli, 
nepakankamai veiksminga, nes necentralizuota ir neinstrnktuota. 

na -
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D b . . . k o,·ga,,,·zai1imas - nebe titulai yra, man o įsitikinimu daba ar as 1r.10 1111 ·amas , r 
pati opioji proble111a. . . . .· . . . 

(5) Toje problemoje, 111ano įsitikinimu, L~1k111os10s vy1 iaus~be.~ ,w~1a1 ga l dar 
galėtz( įnešti savo kuklutę duoklę: savo turuna Įta~a skatint , veiks mu s, kad Jie 
parodyti{ daugiau jautrumo ir šilumos tam Jaun~ m J~g_om _,r J~ sw::a n)_'mam - tuo 
keliu būll( sumegztas g laudesnis ,yšys ta17; ,,senuno_ . ir „Ja~nuno.; kita duoklė _ 
savo informacija bei atsiminimais prisidėti, kad su~, l,m o, La,~/: l OSIOS vy:iausybės, 
rezistencijos „ mitas " biitų palaikytas gyvas, nes ta, keh as sun st1 dabar tinei kartai 
su kovojančia praeitim, dabartinio laiko idėjom su išt ikimybe Nepriklausomybės 
idealui. 

Taip suprasdamas dabar laikinosios vyriausybės nario rolę, aš susilaikyčiau, 
p. Ministeri, nuo pareišk imt( imtis iniciatyvos valia Alto ar kitų veiks nii1., nuo 
pažadt1., kad „ iniciatyva prisieitų perleisti tiem, kas kovojo ... su gink lu rankoje, 
nors tuo biidu būtų Altas aplenktas ... " tai herojišk i žodžiai. Bet jt( vykdy mas vestų 
prie „ donkichotiš/a(' (t.y. atit1·11kusių 11110 tikrovės pajautimo!) veiksmų. O tokių 
veiksnn( graudt( rezultatą šio111 dienom turim e iš Lietuvos diploma tijo s tarp usavio 
santykit1., kuriuos turėjo patvarky ti sveti ma jėga iš ša lies .. . 

Pone Ministeri, mano mintys ne visur sutampa su Tamstos . Galbfit dėl to, 
kad matom s/...-irtingus tikrovės kampus. Tenorėjau pareikšti tik savo mintis, kai 
Tamsta pag eidavai. Tos mano skirtingos mintys nė kiek nemaži na man o pagarbos 
Tamstai. 

Sy/...-iu atsiprašau, kad mano jėgos netesėjo Jum s anksčiau atrašyti. 

Jfisų (pas. J. Brazaitis)' 

Nesulaukta paramos ir iš Amerikos lietuvių tarybos pinnininko E. Bartkaus, 
kuris parašė tokį atsakymą: 

... Išstudijavus reikalą prieita išvados, kad šis klausimas esamomis aplinkybėmis 

neįeina į ALT darbo sritį, kaip Am erikos piliečių organizacijos, kuri turi skaitytis 
su šios šalies Konstitucijos nuostatomis, įstatymais ir JAV vyriausybės politine linija 
bei tradicijomis. 

ALT valdybos manymu, kalbamas klausimas pirmiausiai turėtų būti apsvars
tytas pačios buv. Lai/...-inosios vyriausybės narh/ 

Bet K. Škirpa nenuleido rankų ir 1968 m. birželio 2 d. vėl išsiuntinėjo 
laiškus buvusiems Laikinosios vyriausybės nariams - J. Brazaičiui, A. Novickiui, 
J. Šlepečiui, P. Vainauskui, J. Pajaujui, A. Damušiui, S. Raštikiui, J. Matulioniui, 
M. Mackevičiui, B. Vitkui ir LAF įgaliotiniui L. Prapuoleniui, kuriuose siūlė 
išspręsti Laikinosios vyriausybės likimą, ,,nebalsuojant laiškais". K. Škirpa jiems 
rašė: 

1 PLA. F. J. Brazaitis. Dėžė l. 
2 PLA. F. K. Škirpa. Dėžė 1. 

ATGARSlAl 377 

Esamomis tremtiniško gyve nimo sąlygomis toks metodas, kaip visiems žinoma , 
ra vartoja mas daugelio lietuviškų organizacijų, kai jų nariai biina plačiai 

1šsiblaškę po šį didelį kraštą. Atrodo, jog kalbamas metodas tiktų ir mūsų 
atsitik ime juo labiau , kad klausim as, kurį tenka išspręsti, jau buvo mūsų plačiai 
?aana/izuotas per įvykusį pri e.š tai išsiaiškinamąjį susirašinėjimą. Jo rezultatus 
tuvau patiekęs š .m. gegužės l d. kolektyvinėje pasisakymų santraukoje visų Jūsų 
žin iai ir kiekvieno indiv idualiniam papi ldomam apsvarstymui. 

Todėl prašau mano didžiai gerbiamus kolegas, Vyriausybės nariu s, skaityti 
debatus baigtais ir teiktis prisiųsti man iki š.m. birželio 23 d. sa vo pasiūlymus, 
arba pranešti, jog pasiūlymo neturi bei pritaria manajam. 

Savo pasiūlymą aš buvau padavęs Jam minėtoje santraukoje, užbaigdama s 
pirmininkaujančiojo žodį. Pasiūlymo formalumą kiek patobulinus, jo galutiną 

tekstą čia prijungiu . 
Kai birželio 23 dienos terminas pasiūlymams patiekti jau bus suėjęs, gautus 

pasitilymus perteiksiu Jums nubalsavimui laiškais. Tatai ir pa, yš/...-ins Sukiliminės 
(Laikinosios) Vyriausybės kolektyvinį nusistatymą bei klausimo išsprendimą. 

Imdama s nubalsavimą pravesti, noriu šia proga atkreipti dėmesį mano didžiai 
gerb iami( kolegų į tai, jog esame priėję tokio momento, kuris reikalauja iš mūs 
neišvengiamo sprendimo, jei nenorime užtraukti ant savęs, kaip sakytos Vyriau
sybės kolektyvo, pakaltin imo iš Birželio 2 3 dienos mūsų tautos sukilėli l{, ir 
Lietuvos istorijoje už supasavimą atlikti uždėtą ant mūs didžiąją pareigą, net 
neišmėginus event ualius galimumus tikslui atsiek ti. 

Su nuoširdžiau s iais linkėjimais ir koleg iška pagarba 
Jūsų K. Škirpa 1 

K. Škirpa kartu pateikė ir tokį nutarimo projektą:2 

Apsvarstę Sukiliminės (Laikinosios) Vyriausybės iki šio l išsaugotą statusą ir 
įsiti/...-inus, jog Lietuvos laisvinimas imperiatyvišk ai reikalauja saky tos Vyriausy 
bės atveiksmini mo, išlikę laisvėje jos nariai įgalina Kazį Škirpą, kaip Vyriausybės 
Pirmininką, dėti visų įmanomi( pastangi( tam tikslui atsiekti, pasi naud ojant 
Lietuvos nepriklausomybės deklaravimo 50 metų sukak ties proga, ir nusprendė: 

l. Pritarti kreipimuisi i Am erikos Lietuvi t{ tarybą (ALT) prašant , kad ji imtųsi 
žygių didžios ios lietuvit( išeivijos vardu paveikti JAV-ii{ politikos formuotoj us 
Administracijoj e ir Kongre se, arba kreipll{Si į patį JAV-ių Prezidentą su atitinkama 
p eticija, siekiant, kad esamas Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės pripažinima s 
iš JAV-ių pusės būtų taikomas ir l 941 metų Lietuvos Vyriausybei, kaip pastatytai 
pačios, sukilusios už savo valstybinę nepriklausomybę, lietuvių tautos, kaip 
tikrojo Li etuv os Valstybės suvereno pagal Kraš to Konstituciją (Str. l) . 

2. Pra šyti Lietuvos Pasiuntinybę Vašingtone, kad ji - kaip JAV-ii{ Vyriausybės 
pripažįstama toliau atstovauti Lietuvos Valstybės suverenumą santyki uose JAV-mis , 
teik tl(Si kontaktuoti kalbamuoju reika lu Valstybės Departamento galvas 

1 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l. 
2 Ten pat. 
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L . . . . lf . r"pagrindu- šią teisę buvo 1. ·ai užtikrinęs Valstybe· zeruvos teises i se -gove111111en ' s 
S k . JA ,; ·. d 1941 111 rugsėio J 8 dienos a tsal...ym o raš tu Lietuvos e -reronus ' -IŲ var u · " . . . 

. . . .. . . . • ,; d .,_. · · ' iopastar o10 1941 m. rugse,o 3 d' Paszu11t1111u1 zr Įgal. M1111ster1111 P. L-a ez1<IIII l s . . · . , . ~ . . ienos 
protesto norą dėl Lietuvos okupavimo ir jos nau1osios Vy riausyb es nu sa /11111110 iš 

hitlerinės Vokietijos pusės. . . . 
3. S111arti su Vy riausiuoju Lietuvos lš laisvi11imo Komiteto (VLJK) atverksmintos 

Sukiliminės (Laikinosios) Vyriausybės ~tsak ing'.mzo tva~-~~ _V~l}(_-~i, kaip 
apjungiančiam liewviųjėgas dabartinėje 11111s11 kovo1e Lretuvar 1sl ars v111t1 rs soviellt 

o/...1,1pacijos. 

Į tą K. Škilpos kreipimąsi gan griežtokai l ~~8 m. birželio ~O d. raštu atsakė 
buvę Laikinosios vyriausybės naria i J. Braza1t1s, A. Novickis , J . Šlepetys ir 
P. Vainauskas. Jie rašė: 

Pone Minist eri, 

Tamstos raštuose (š.m. birželio 2), ski rtuose p.p. J. Brazaičiui, A. Novickiui, 
J. Šlepečiui, B. Vitkui ir L. Prapuol eniui , siūlomi du esminiai dalykai: 

- atveiksmin ri l 941 metų Laikinąją vyriausybę, 
- ,.įgalinti Kazį Ški1pą, kaip Vyriausybės Pirmininką, dėti pastangų tam 

tikslui atsiekti" kreipiantis į A ltą, Lietuvos atstovybę Vashingtone, Vliką. 
Žemiau pasirašiusieji turi garbę pareikšti dėl tų minėtų dalykų savo pažiūras 

ir nusistatymus. 

DĖL „ATVEIKSMINJMO": 

Laikėme ir tebelaikome, kad 1941 metų sukilimas ir iš jo atsiradusi Laikinoji 
vyriausybė buvo dramatiškas, iškalbingas lietuvių tautos pasisakymas prieš 
svetimą priespaudą, už valstybinę nepriklausomybę. 

Laikin oji vyriausybė, po šešių savaičių priv ers ta s ustabdyti veikimą, paliko 
formalią galimybę jos veikimui atgaivinti. Po karo ji betgi nebuvo atgaivinta 
užsieniuose, kada politi škai organizuotoji lietuvių visuomenė nutarė pasirinkti 
kitas organizacines formas kovai dėl Lietuvos laisvės - ne Laikinosios vyriau
sybės atgaivinimą. 

Praėjus 27 metams nuo Laikinosio s vyriausybės paskelbimo ir jos veiklos 
nutraukimo , dabar tos veiklos atgaivinimą nelaikom e nei realiai įmanomą, nei 
politiškai tikslingą. 

DĖL „ĮGALINIMO" 

Laikinoji vyriausybė formaliai„ nebuvo" atsistatydinusi". Bet iš jos pasitrau
kė (taigi „ išsigali no ") paty s Laikinosios vyriausybės nariai, kada jie priėmė kitos 
valstybės pilietybę, tapdami tada jau tik buvusiais Laikinosios vyriausybės 
nariais. 

Tokioje padėtyje neįmanoma, kad Tamsta būtum „ įgalintas būti Laikinosios 
vyriausybės nariu ir Vyriausybės Pirmininku", kaip Tamsta save vadini atsiųstame 
nutarimo proj ekte. 
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Neįmanoma bii.ti ir„ įga/intojais " tiem iš mŪSl{, kurie, kaip ir Tamsta, esame rapę 
ki tos valstybės piliečiais. Tokių asmem{ bet kuris „nubal savimas" Lietuvos vyriau
sybės reika lu negali turėti pozit y vios prasmės. 

PABAIGAI 

Nori me pa sis akyti , kad Li etuvos kova i dėl laisvės galėtume biiti naudingi dar 
kitll bi7du. Mintyj e turim e konkretų darbą, kurio niekas kitas neatliko . Tai paruo 
ši,11as rinkinio dokumentų iš 1938-4 5 metų laikotarpio - dokumentų - kuri e 
nušviestų Li etuvos tragedijos eigą. 

Vargiai kas kita s turi tiek dokumentinės medžiag os ir gal tiek energijo s 
tokiam darbui - kaip Tams ta. 

Toks darbas būtų indėlis šia is laisvės kovos metais už visą Lietuvos 
diplomatiją. 

R eikšd ami pagarbą 

J. Brazait is, A. Novickis, J. Šlepetys , P1: Vainauskas 

P.S. Šio laiško nuoraša i siunčiami tiem asmenim, kuriem Tamsta buvai 
pasiuntęs savo raš tus, o taip pat p. R. Skipičiui. 1 

Į tą buvu sios vyriausybės narių raštą K. Škirpa birželio 29 d. atsakė raštu , 
adresuotu vėl visiems buvusios Laikino sios vyriausybės nariams (J. Brazaičiui, 

A. Novickiui, J. Šlepečiui , P. Vainauskui, J. Pajaujui , A. Damušiui , M. Mac
kevičiui, B. Vitkui , S. Raštikiui , J. Matulioniui, LAF įgaliotiniui L. Prapuoleniui) : 

Kaip Jums jau žinoma, newyo rkiškia i miisi1 kol egos, pri ešakyje su kol eg a 
Juozu Brazaičiu, prisiuntė man pusantro p usla pio nusistebėjimą keliantį pareiš
kimą, datuotą š. m. birželio 20 d., kurio nuora šus išsiuntinėjo Jums visie ms , prieš 
tai dėl visos šios jt{ int encijos manęs nekontaktavę ... 

Tiek iš pareiškimo turini o, tiek iš pati es fa kto, kad par eiškimo nuorašus 
išsiuntinėjo Vyriausybės nariams kaip tik tokiu momentu, kada termin as pasiii
lymams pati ekti jos atve iksmini mo reika lu jau buvo prie galo, seka savai me, jog 
kalbamuoju par eiški mu s iekiama paveikti bei nustatyti kol egas pri eš mano 
padmytą konstruktyvišką pasiii/ymą ir net p rieš mano asmenį, būtent už tai, kad 
pasiii.ly mo tekste suminėjau Vyriausybės Pirmininko titulą, kuris buvo man o kovos 
draugi( - 1941 m. birž elio 23 d. m1~si1 taut os sukilėlh1 - man suteiktas . 

Kaip į tokį p. J. Brazaičio, par eiškimo autor iti, ir į jo tri}l{ sabendrininkų 
pasielgimą tenka žiiirėti, pali eku apie tai spręsti kiti ems , kad kas nepamanytų, 

jog tam tos ketveriukės netaktui priduodu perdėtos reikšmės. 

Nenorėdamas leistis s11 par eiškimo rašy tojais ir jo pasirašyto - jais į 
beprasmišką polemiką, čia apsiribos iu tik sekančiais keliais pa,yškinimais iš savo 
pusės: 

1 PLA. F. L. Prapuolenis . Dėžė l . 
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J. Kalbamas keturi!{ pasira šytas raštas nėra joks pasiūlymas, o tik kaip ir 
pačiame rašte pasal,.yta - Ji pasirašiusiiųz( asmem( ,,pažiiin( ir nusistatymų" užfik-

savimas ant popierio. . . . . 
2. Pareiškime nepasigailėta gražių žodžių l 941 meti,( sukil imo ir JO atl,.11rtos 

Lietuvos Vyriausybės adresu, deja, tik sąmoningai ar nesąmoningai ~amirštas ne 
mažiau svarbus daly kas, bi,tent tai, kad ta Vyriausybė buv o 11· tebelzeka sukifė!i11 
sudėti( už Lietuvos nepriklausomybę ir jo s suverenumą _krauj o au~it šve~1tai ir 
neatšaukiamai įpareigota tolia11 sielo tis tais dalyka is, kol L1et11vos vyriausyb e nebus 
iš naujo atkurta bei kraštas išlaisvintas ir iš dabartinės pakartotinos Sovietų 

okupacijos ... 
3. Birželio 23 d. mi1s1( tautos sukilimo dešimtmečio proga (1951 m.) kolega 

J. Brazaitis b11vo man rašęs: 
„ Pozityv iai vertinu Laikinosio s Vyriausybės teisinę ir moralinę pusę, kurią 

sukūrė netolima herojinė praeitis . Ir laikau klaida , Lietuvai nenaudinga klaida, 
kad Laikinoji vyriausybė savo laiku buvo negližuota ". 

,, Laikinosios Vyriausybės veikimo atgaivinimas geriausiai būtų galėjęs iš
spręsti vyriausybės problemą. Tokiam įsitikinimui l 945 m. buvo pritarę ir įžymieji 
Lietuvos teisininkai, tada gyvenę Freiburge , rodos , buvę Užsienių reikalų minis
terijos juriskonsultai ... " 

O š.m. kovo l 5 dienos pasi sakyme, kurio tekstas buvo kolegoms patiektas 
š.m. gegužės l d. ,,Santraukoje" , p. J. Brazaitis buvo savo tą nusistatymą patvirtinęs 
bei pakartojęs žodžiais: ,, Tuo tebetikiu ir šiandien." 

Savo š. m. birželio 2 dienos pasiūlymu aš siekiu ne ko kito, o tik atitaisymo 
p. K. Brazaičio čia aukščiau taip ,yškiai pabrėžtos ir apgailėtinos klaidos, 
Lietuvai nenaudingos. 

Mano smegenims tikrai nesuprantama , kaip kolega J. Brazaitis galėjo po 
to viso padėti savo parašą ir net suvilioti kitus tris sakytos Vyriausybės narius 
pasirašyti po raštu, kur juodu ant balto pasakyta, jog tos Vyriausybės „ veiklos 
atgaivinimą nelaikom e ... politiškai tikslinga ". 

Dėl to iš savo pusės tegaliu su apgail estavimu priminti čia labai elemen
tarišką dalyką, jog oportunistinis kaitaliojimas nusistatymų politikoje nepatar
nauja nei valstybės reikalui, nei teikia garbės politikams, kurie tokios taktikos 
laikosi bei ją praktikuoja. 

4. Panaudojimas svetimos pilietybės priėmimo kazuistinei intrigai mūsz( 

vyriausybės narių tarpe y ra ne tik labai negražus dalykas, bet ir didelis netaktas 
atžvilgiu tų valstybit1, kurios suteikė mums savo pilietybę, tuo parodydamas 
svetingumo ir humaniškumo mums, kaip netekusiems savo valstybės 2-jo pasau
linio karo pasėkoje. Toks piktnaudojimas yra ypač ne vietoje, kiek tai liečia JAV
bių pilietybę, kai gerai žinome šio krašto tikrai didelį liberališkumą svetimša· 
/iams, likimo atblokštiems į šį kraštą. 

5. Skelbdami ex cathedra, jo g Laik. Vyriausybės nariai, kuri e priėmė svetimą 
pilietybę, automatiškai iš jos pasitraukė (,, išsiga/ino "), pilietybės intrigos kiirėjai 
padarė paty s, to gal ir nesuprasdami, esminę klaidą: vidaus normas pilietybės 
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klausi mu perkėlė į užs ienio politikos sritį, kuri tvarkoma kitokiomis normomis ir 
papročiais santykiuos e tarp tautų ir valstybių. Padarius pagrindinę klaidą, j ie jau 

11atūra1Wcai nuklimpo į balą, kai tvirtina, jog asmem1, priėmusių svetimą pilietybę, 

be11t kur is „ nubal savinws" Lietuvos vyriausybės reikalu negali turėti pozityvios 
;rasmės. Jei stotum e ant saky tos fil osofijo s pagrindo, tai logingai turėtume prieiti 
ifrad os , jog, pav ., ir VLJK-o Valdy bos, jo Tary bos ir nel pati es VLIK-o Seimo 
nubalsavimai Lietuvos laisvinimo reikalais „ negali turėti pozityv ios prasmės", 
kadangi tų intuicijų nariai irgi Jau apsirūpinę svetimomis pilietybėmis. O Jei šios 
logikos laiptais paėjėtume atgal į praeiti, tai turėtume prieiti dar ir tokios absurdinės 
išvados, jog Lietuva l 918- 1920 m. savanorių ir l 941 m. miisų tautos sukilėliz( kovos 
už Lietuvos valstybinę nepriklausomybę taip pat„ negali turėti pozityvios prasmės", 

nes juk pirmiej i tebebuvo kiti( valstybių skaitomi Rusijos piliečiais, o antriesi ems 
buvo užkergta Sovietijo s pilietybė! .. 

6. Savo š.m. gegužės 25 dienos laiške kolegai J. Brazaičiui aš buvau jam 
paaiškinęs, jog priėmimas JAV-bių pilietybės nesuriša mums ranki1., kaip Suki
liminės Vyriausybės nariams (ar j uos vadintume tikraisia is jų titulais, ar tik kaip 
„buvusius") rūpintis gauti jai JAV-bių pripažinimą panašiai, kaip ta tai nesuriša 
rankų ALT-os ir VLJK-o nariams, irgi JA V-bil( piliečiams. Pilietybės konfliktinis 
klausimas mums kiltit tik po to, kai principini s pripažinimas Vyriausybei ja u būtų 
gaut as ir nuo bendrinilt politinių pastangų jau galėtume pereiti pri e tikros 
vyriausybinės veiklos: aktų Lietuvos valstybės vardu, viešų Vyriausybės pareiš
kim i1, etc. Bet iki to dar esame toli ... 

7. Kai laikas jau balt( pribrendęs Vyriausybei pradėti veikti, tekttl)os nariam s 
lojaliai išsia iški nti pilietybės klausimu su kompetentingomis JAV~bit( _ įstaigomis. 
Nei kiek neabejoj u, jog nebus jokiit sunkumą tą klausimą suregulmotz draugm go 
susitarimo keliu. Jei kuris iš 11111si( kolegt{ statytų JA V-bių pilietybės pasilaikymą 

aukščiau už atkurtos Lietuvos Vyriausybės nario įpareigojimus, tai, savaime 
suprantama, tokiam kolegai ball( palikta pilna laisvė iš Vyriausybės pa sitraukti ... 

Su geriausiais linkėjimais ir kolegiška pagarba 

Ji1st( K. Škirpa 1 

Tačiau ir toliau daugelis buvusios Laikinosios vyriausybės narių, taip pat 
ir kiti lietuvitĮ išeivijos veikėjai nei JAV, nei kitose šalyse neparodė entuziazmo 
atgaivinti Laikinąją vyiiausyb<o pelnyti jos pripažinimą kitų valstybių, pirmiausia 
JAV. 

K. Šk.irpa vėl grįžo prie Laikinosios vyriausybės atgaivinimo 1970 m. rudenį. 
Spalio 27 d. jis pateikė VLIK'ui tuo klausimu savo parengtos rezoliucijos projektą: 

1941 m. birželio m. 23 dienos visuotiniu sukilimu lietuvit( tauta buvo realizavusi 
Jai Lietuvos Konstitucijos 1-ju Su: nustatytą prerogatyvą, jog valstybinis suverenumas 
priklau so pačiai tauta i. 

1 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l. 
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Su ginklu rankoje ir savo geriausilJ11 si"im( krauj o auka p~dem~nstruodama 
Lietuvos didiesiems kaimynams ir pasauliui savo suvere_mą _valią bei .rventą teisę 
į laisvę ir valstybinį savarankiškumą, lie111vi11 ta 11ta mm etuo;us~vo herojiniu aktu 
teisiškai ir faktiška i atpalaidavo Lietuvą nuo JGI 1940 m. birze lio mėn. soviet, 

S . . b l 
agresijos užkergto inko171oravimo į Sovietų ąiungą ir uvo ta,ptautinės teisės 
požiiiriu atgavusi Lietuvai nepriklau somos valstybės statusą, kuriuo ji prieš lai 
naudojosi per 20 su viršum meti<, visų kitų pasauli o valstybių de Jur e pripaži llla 
ir skaitydamasi pilnateisiu Taull( Sąjungos nariu . 

Tas faktas, kad po 6 savaičių valstybinio savaranki škumo Li etuva buvo 194/ 
metais rugpjūčio 5 d. pajungta vokiečh( valdžiai, o 1944 111. buvo rusi1 iš naujo 
okupuota, teisiniu požiiiriu nepanaiki na jos 1941 m. birže lio 23 d. atsikūrimo, 
)110 labiau kad dauguma laisvojo pasaulio valstybių nebuvo niekad Lietuvo s 1940 
me111 i11k01poravimo į Sov. Sqj1111gą pripažinu sios ir po š iai dienai nepripažįsta. 

Tarptautinio pobūdžio politinės problemos, pri e kurių prisi ska ito ir Lietuvos 
byla, nenustoja b11ti aktualios, je i suinteresuo ta pusė ar pusės nesik liauja 
reikalauti teisingo išsprendimo. Tikslu stipriau manifes tuoti L ietu vos valstybės 
tęstinumą tiek lietuvil1 tautos, tiek kiti( valstybil1 vyriausybių akyse Vyr. Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto Ta,yba, bazuodamasi 1941 m. birželio 23 die nos sukilimu 
atsiektais konstit11ciniais teisiniais rezultatais, kaip nenuginčijama lietuvių tautos 
valios išraiška, nusprendė: 

l. Prašyli Lietuvos Laikinąją Vyriausybę paski rt i savo trijlĮ nari/Į delegaciją 

i VLIK-o Ta,ybą in councils titulu dalyvauti visuose jos posėdžiuose ir spren
dimuose Lietuvos laisvinimo byloje. 

2. [pareigoti VLIK-o Valdybą kviesti Laikinosio s Vyriausybės ministerį pir
mininką ir j os užsieni/Į reika!IĮ ministerį, arba jiems pavad uot i skirtus kitus du 
jos narius, i Valdybos posėdžius bei dalyvauti jo darbuose, siekia nt vėl atk11rti 
Lietuvos valstybės suverenumą. 

3. Kviesti visus Liet11vos Laikinosios Vyriausybės narius į VLJK-o pilnati es 
Seimus su teise balsuoti, kaip visi kiti tų Seimų nariai . 

4. Priderinimui Laik. Vyria11sybės sąstato dabartin ei santyki!( tarp VLIK-o 
sudarančii1 gruph1 padėčiai, jos sąstatas papildomas naujais na riais VLJK-o 
grupit1 /a1pusaviu sutarim11, skiriamais pasiremiant Lietuvos Konstitucijos 72-ju 
S/1:, kuris numato, jog Respublik os prezidentui mirus , jo pareigoms laikinai 
vykdyti y ra įgalintas Ministeris Pirmininkas. 

5. Šitaip, kaip čia aukščiau paryškinta, abiem veiksniam tarpusavy susig
laudinus, pirmaeiliu uždaviniu būti1 pripratinti ki tas valstybes skaitytis su 
Lietuvos Laik. Vyriausybės išsilail,,y mo faktu ir suderin tomis visų mūsi1 politikos 
veiksniti kaip kad ir pačios patriotiškosios /ietuvitl visuomenės, pas tango mis 
palaipsniui siekti tai Vyria11ly bei pripa žinimo tarptautinės teisės p ož iiiriu , pra
dedant pripažinimo gavimu iš Jungtinių Amerikos Valstijų pusės, kaip pačios 
gal'.ngiausios ir Lietuvai labai pala nkios valstybės kitų la isvojo pasaulio vals
tybių tarpe . 

. 6. A tsiekus _Laikinajai ~yria11sybei kitlĮ valstybitĮ pripa žinimo arba jtĮ geros 
vaitos s11 Ia Lietu vos Vyriausybe palaik y ti san tykiu s, ji pasidaryti( ;_galinta 
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atnaujin ti savo normah1funkcio11avimą, kad nors ir tik užsienyje, ir galėtų veržtis 
i visus tarpta utini 11s f orumu s, i kur tik b11tų prasminga Lietuvos bylos tikslais. 

Savai me supra ntama, jog tie jos narit1, kurie gyvenimo aplinkybių tremtyje 
buvo priversti priimti kiti( valstybių pili etybes, turėtų prie š tai legaliai restau
ruo tis Lietuvos pilietybėje. 

7. Laikinaj ai Vyriausybei, kaip tokiai , atsiveiksminus, ji būtų toliau atsakinga 
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo Komitetui pagal demokratinės santvarkos parlamenta
rinius papročius bei normas, analogiškai kaip Krašto Vyriausybė santykiuose su 
Tautos Atstovybe bei Seimu . 

8. Konstitucine tvarka pakeičiant Laik. Vyriausybės nusenstančius narius 
Jau nesniais, pajėgesniais asmenimis arba reikale jos sąstatą reformuoja111, ta 
Vyriausybė galėtų išsilaikyti kaip legalus įrankis politinei bei diplomatin ei kovai 
Lietuvos suvere numu i atkurti tiek ilgai, kiek tai kovai dar būti( lemta nusitęsti, 

kol So vieti1 Sąjunga bus pri versta atšaukti Lietuvos okupavimą ir leisti lietuvių 
tautai laisvai ir nekliudomai nustaty ti sau tokią valdy mosi sistemą bei pastatyti 
sa u tokią Kra što Vyriausybę, kokią ji , kaip valstybės s uverenas pagal Lietuvos 
Konstitu cijos l-Ji S/1:, ras tinkamiau sia . 

K. Škirpa' 

Nesulaukdamas atsakymo, K. Škirpa lapkričio 25 d. vėl išsiuntinėja visiems 
VLIK'o tarybos nariam s tokį laišką: 

Didž. Gerb. Tamsta, 

Siekdam as konkrečiau paryški nti, koks s111i1gis gresia Lietuvos laisvinimo by lai 
dėl Lietuvos Laik. Vyriausybės(! 94 l m.) niekinimo iš kai kurii1 VLJK-o grupit( pusės, 
turiu garbės - ryšyj e su mano š.m. spalio 27 d. pasit"ily ta rezoliucija VLJK-ą 

sudarančioms grupėms - atkreipti Tamstos atstovaujamos grupės dėmesį i sekanti 
išrašą iš p . inž. B. Bartkaus pran ešimo paskutiniame ALT-o suvažiavime: 

,,B uvo tariasi su Valstybės Departamentu dėl algi( Lietuvos diplomatams . 
Specifiniu klausimu y ra Lietuvos atstovo Vatikane St. Lozoraičio, Jr. padėtis. JAV 
neišmoka jam algos iš Lietuvos iždo, nes JAV pripažįsta tik Lietuvos Respublik os 
skirtus diplomatus ir kitiems algų mokėti negali, nes ateityje nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybė gali par eikalauti pilnos atskaitomybės." (Dirva. 1970.Xl .20 d.). 

Deja, skirti Lietu vos Respublikos vardu valstybės atstovus užsieny gali tik 
pati Li etuvos Vyriausybė, o ne VLJK-as ar junio ro Lozoraičio tėvas. Pris iderinimui 
pri e valstybės Departam ento statomos sąlygos esame tiesiog skatinam i bazuotis 
1941 m. Lietuvos Vyria11sybe, pastatyta pačios lietuvit{ tautos kaip valstybės 

suv ereno pagal Lietuvos Konstitu cijos l St,: Todėl, sujungus vist( mūst( tariami( 
politikos veiksni11 jėgas ir galimumu s, turime imtis energi ngi( pastangi( žūtb11 t 

atsiekti sal,,ytai Vyriausybei Jung tini!( Am erikos Valstybių pripažinimą, kad ji 
galėti{ tęsti savo veiklą ir da,y ti paskyrimus Lietuvos diplomatinit( pareig11m1 
užsieny. 

' PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l . 
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Kitaip, nepriklausomybės laikais paskirtiems Lietuvos diplomatiniams atstovams 
baigus išmirti ir neturint ta,ptautiniai įteisinto konstituciniai komp etentingo organo 
(Vyriausybės), akredituoti į vakuojančius postus kitus par eigiinus - nė nepastebė

tume, kaip neteksime Lietuvos diplomatijos, kaip legalaus įrankio pastangoms atkurti 
Lietuvos valstybinį suverenumą, kiek tai biina įmanoma atsiekti politinei diploma
tinės kovos keliu. 

Todėl pakartotinai /o,iečiu VLJK-o sudarančias grupes atidėti i šalį praeities 
nesusipratimus Lietuvos Laik. Vyriausybės atveiksminimo klausimu ir bazuotis 
tolimes11ėje veikloje, siekiam didžiojo tikslo, Birželio 23 dienos tautos sukilimo 
laimėjimu bei šiuo herojiniu keliu pastatytos naujos Lietuvos Vyriausybės pagrin
du, kaip siiilau savo š.m. spalio 27 d. pat eiktoje VLJK-o grupėms rezoliucijoje. 

Politiniai biit11 svarbu ir padary111 stipresnio poveikio ne tik į mūsų 

visuomenę, bet ir į kiti( valstybių politinius faktorius, kurie kiek domisi Lietuvos 
laisvinimo probl ema, jei VLIK-ą sudarančios grupės susitartų ta,pusavy sakytą 

rezoliuciją priimti vienbalsiai. 
Šio laiško nuorašus gauna visos VLJK-o grupės, be to, dėl informacijos -

VLJK-o, ALT-o, LLK-o pirmininkai, Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone ir Rezoliucijoms 
Remti Komitetas Los Angeles, Calif. 

Su gilia pagarba K. Ški1pa1 

Kaip reagavo VL IK'o tarybos nariai į šį K. Škirpos laišką, nepasisekė 
aptikti dokumentų. Tik buvęs Vyriausybės narys M . Mackevičius 1971 m. 
vasario 8 d. rašė K. Škirpai: 

Jiis11 pasiiilymas reika lauja radikalios VLJK'o reorganizacijos. Įtikinti, paten
kinti visas VLJK 'ą sudarančias grupes biitų neįmanoma. Pradėti šia linkme 
akciją, tai reikštų vėl iššaukti laisvinimo veiksnit1 krizę, nepabaigia mus ginčus[. . .}. 
Ir twptautinė padėtis taip pat nieko pozityvesnio, konkretesnio nežada. Šiuo metu 
neturim e ir pavyzdžio, kad egzilinės vyriausybės biitų kur pripaži ntos ir vaidinti( 
kokią nors reikšmingesnę rolę siekiant pavergi!{ tau/l( išlaisvinimo iš rus11 -
bolševikųjungo. Berods yra tik viena egzilinė vyriausybė Londone, su kuria nieks 
nesiskaito [. . .]. Biikime realistai ir sutikime, kad šiuo metu Pabaltijo krašt11 
laisvė JAV egzis tuoja tik ankstesnių deklaracijų plotmėje. Jei JAV pripažintų 
Lietuvos egzilinę vyriausybę, tai reikšti( naują kliūtį JAV ir Sovietų sąjungos 
santykiuose . O JAV to vengs [. . .}. Liaudininkų sąjunga labai vertina 1941 m. sukilimą 
ir iš jo susidariusios Lietuvos Laikinosios vyriausybės reikšmę ginan t Lietuvos 
valstybinį suverenumą. Jos susida,ymas ir kurį laiką egzistavimas buvo akivaizdi 
lietu viit tautos suverenios valios išraiška . Kadangi tai yra išskirtinio pobūdžio 
istor inis įvykis - faktas, tai Jis niekada nenustos savo reikšmės. Reikia tikėti, kad 
pasikeitus palankesne linkme politinėms sąlygoms, lietuvii1 tauta kovojo dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės, tuo pasinaudos. Ir tikėkime, kad Jiisi( nuopelnai ir 
vėlesnės pastangos suvereninę Lietuvos vyriausybę vėl atkurti - bus istorijoje įver
tintos . 2 

1 PLA. F. L. Prapuolenis. Dėžė l. 
2 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l . 
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l ~7-l m . r~~pjūčio_ 13 . d. ~ - Škirpa apie Laikinąją vyriausybę ir jos 
atgaiv1JU~ą_ska1t: pa~~a•tą L1etu~1~ fr~nto bičiulių stovykloje Dainavoje (JAV). 
paska 1t0Je JIS pazymeJo, kad La1kmos10s vyriausybės atgaivinimas neprarado 
reikšmės, kad 

tarptautinių santykių plotmėje įsisenėjimo normos negalioja: čia politinės 
problemos nenustoja būti aktualiomis, kol suinteresuota šalis ar šalys nesiliauja 
reikalauti atstatyti pažeistas teises [. . .}. 

Šioje vietoje noriu priminti, jog akstiną siekti sakytos Vyriausybės pastatymo 
ta11tos sukiliminiu žygiu davė Lietuvos pasiuntinių ir įgal. ministeril1 1940 m. 
pabaigoje Romoje priimtas nutarimas, nepraleisti jau tada numatytos Berlyno
Maskvos pakto susisprogdinimo progos atkurti Lietuvos valstybinį savarankiš
/auną, Jei ne kitaip, tai su ginklu rankoje. Tada JAV tebebuvo Lietuvos diplomatinę 
tarnybą, likusią užsienyje toliau veikti, pilnai pripažinusios ir viešu pareiškimu 
pasmerkusios Sovietų sąjungos grobuonišką agresiją prieš Lietuvą ir jos ginkluo
tą užgrobimą. 

Iš kitos pusės, galiu dabar atskleisti viešumai, jog lietuvių pogrindžio 
pasiruošimai bei LAF veikla ir jo užsibrėžtas didysis tikslas minėtuoju keliu 
atkurti Lietuvos suverenumą nesudarė JAV ambasadai Berlyne paslapties. {. . .}. 
Kai LAF planas jau buvo pravestas, aš pats, surizikavęs atsilankyti pas to 
meto JAV Chargė d 'affairs pareigas ėjusį pareigiiną, jei gerai atsimenu, p. Bernard 
Hajjler, ir Jam įteikiau nuorašą vis11 tų ivykių mano apivalgymo raporto, kuri 
buvau ką tik pasiuntęs slaptais kanalais savo kolegoms{. . .}. Iš to, mieli bičiuliai, 
suprasite, kodėl buvo logiška tikėtis iš JAV pusės skubaus Lietuvos laikinosios 
vyriausybės pripažinimo, kad šiuo diplomatiniu žygiu pagelbėtų atsispirti prieš 
grėsusį jai pavoj11 biiti narių nušalintai {. . .}. Reikia pasakyti, jog Lietuvos 
diplomatinis paštas Vašingtone, nuo kurio parėjo pasipriešinimas gauti greitą JAV 
pripažinimą naujajai Lietuvos vyriausybei, nebuvo mūs11 diplomaty·os vadovybės 
laiku painformuotas, Jog laukiama tautos sukilimo, ir nebuvo painstniktuotas, 
kaip jam laikytis ir kokh1 demaršų padaryti Valstybės Departamente, jei Suki/ima~ 
pasisektų ir būtų kraujo auka pastatyta nauja tautinė Lietuvos ?r ia'.1s~be. 
Todėl tas postas neparodė reikiamo aktyvumo, nesiorientuodamas sus1darms101e 

padėtyje. . ... 
Pripažinimo Lietuvai iš Vašingtono pusės anuomet buvo gal'.ma t1k~hs: nes JA_V 

dar nebuvo itrauktos į karą ir turėjo meilės Sovie~ija_i ne ~a11gw1'., kaip JOS ture1o 
ir antrajam Maskvos - Berlyno ašies galui - hitlerinei Vokietyai ... 

Paskui K. Škirpa perskaitė tokį savo pareiškimą: 

š· k · •· • kutės simbolizuojančios žuvusi1{ per Birželio 23 dienos 
.. IOS s a1sc10~-z~a . . , - k šventoje Lielllvos žemėje, 

sukihmą Tėvynei 1sla1sv111t1 musų kovos draugi{ apus . . 
· • · · ,. laisvėie ranki{ nemile1sll, bet kovą /Pareigoja mus, išlikusws gyvais 1r esanc111s , • _ . . . . 
tęsti toliau, kol didysis Lietuvos valstybinio suverenumo atkūruno 11kslas bus ve/ 
atsiektas. 

1 PLA. F. M. Mackevičius. Dėžė l . 

...... 
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Sal,,y tos žuvush1 nn7sų kovos draug11 neužgęstančios švieselės mums švietė kelią 
štai j au 30 mellt,jos šviečia taip pat dabar ir nenustos tą kelią mums toliau švietusios, 
nežiūrint kaip aplinl,,ybės tikslui atsiekti besikaitaliot11. 

Kaip vienas iš Birželio 23 dienos sukilimo iniciatoritt, jaučiu pareigą Jums, Mieli 
fro nto bičiuliai, o per jus ir visai patriotiškajai lietuvią visuomenei, iš šios vietos, 
palaimintos malda į Dievą už žuvusius 11111s11 kovos draugus, raportuoti, jog minėto 

1m1si1 tautos herojinio akto 30 meti1 sukakties proga birželio 23 d. pat eiki au 
Valstybės Sekretoriui p. William P. Rogers motyvuotą pasil7/ymą suteikti Lietuvos 
Laik. ly riausybei JAV-bitĮ pripažinimą ir tuo pada,y tijai tmptautinės teisės požiūriu 
įmanoma atsiveiksminti savo pareigo se, kurioms ji buvo pašaukta pačios lietuvių 
tautos valia kaip tikrojo Lietuvos suvere no ir jos geriausiųjl{ sūnų sudėta už tos 
Vyriausybės pastatymą kraujo auka. 

Šio svarbaus Lietuvos valstybinio suverenumo atkt"'irimui žygio pravedimas, 
tačiau, nėra vieno asmens reikalas, bet vis11 1m1sų politikos veiksnių ir Lietuv os 
diplomatijo s, kiek jos iki šiol dar išliko, pagrindinė užduotis ir didžioji 
pareiga. 

Teapšviečia šios simboliškosios švieselės širdis ir prot us vis11 tit, nu o kurių 
pareina tolimesnės pastangos tikslui atsiekti ir palankus Lie tuvai išsprendi mas ... ' 

K. Škirpa ir vėliau turėjo vi ltį pelnyti pripažinimą Laikinajai vyriausybei ir, 
kiekvienai progai pasitaikius, ją garsindavo. 1973 m. rugsėjo 5 d. jis išsiuntinėjo 
visiems buvusios Vyriausybės nariams pranešimus apie tai, kad rugpjūčio 31 d. 
visų jų vardu pasveikinęs PLB seimą, o tos pačios dienos vaka re perskaitęs 
pranešimą apie Laikinąją vyriausybę simpoziume, skirtame Lietuvos laisvinimo 
klausimais.2 

1974 m. lapkričio 28 d. mirus buvusiam Laikinosios vyriausybės pinnininko 
pavaduotojui prof. J. Ambrazevičiui (Brazaičiui), K. Škirpa rašo VLIK'o 
pirmininkui J.K. Valiūnui: 

pasiremdamas Lietuvos valstybės Konstitu cija, paskyriau Pramonės ministerį 

dr. Adolfą Damušį Ministerio Pirmininko pavaduo toju su pavedimu jam vienkart 
eiti Minist erio Pirmininko pareigas vielon mirusio prof J. Brazaičio, [. . .}. 
J. Damu šio, kaip Lietuvos valstybininko, veiklos fak tai pasa ko, jog tik j am dera 
p erimti einančio Ministerio Pirmininko pareigas, juo labiau kad Konst itucijos 
102 str. numatyta,jog „Kai Ministras Pirmininkas pavaduoja Respublikos Prezidentą 
[ . .} jis Ministro Pirmininko pareigų neina". 

Čia prijungiu Tamstos dokumentacijai d,: Adolfui Damušiui įteiktą skiriamojo 
akto Xerox kopiją. Apie šį Konstitucinį patvarkymą malonėkite painformuoti ir visus 
VLJK 'o tarybos narius ... 3 

'P LA. F. M. Mackevičius. Dėžė l. 
2 Ten pat. 
3 Ten pat. 
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Po K. Škirpos mirties ( 1979 08 18) Birželio sukilimo ir Laikinosios 
vyriausybės atminim o klausimus daugiausia gvildeno Lietuvių fronto bičiuliai. 
Jų pastangomis tęsiamas ir žurnalo „Į Laisvę" leidimas (JAV, Čikagoje), kuriame 
nemažai dėmesio sk irta Birželio sukilimo bei Laikinosios vyriausybės veiklai 
nušviesti. 

1999 m. kovo 6 d. grupė Lietuvos fronto bičiulių iš JAV kreipėsi į Lietuvos 
Respubl ikos Seimo Pirmininką V. Landsbergį: 

lstorinii( įvykit( raidoje lietuvių tauta šį šimtmetį tris kartus paskelbė savo 
nepriklausomybę: 1918 m. vasario 16 d., 1941 m. birželio 23 d. ir 1990 m. kovo 
!l d. 

Visos š ios datos yra lietuvių tautai labai reikšmingos. Kiekvienam nepriklau
somybės paskelbimui tauta vieningai ruošėsi ir sudėjo daug aukų. 

Šiuo metu Li et uvoj e ir išeivijoje švenčiamos dvi nepriklausomybės paskelbimo 
dienos: vasario l 6 ir kovo 11, o birželio 23 d. užmirštama, nors ji ne mažiau svarbi 
kaip ir kitos dvi . 

Sovietų Rusijai 1940 m. okupav us Lietuvą, visa tauta 1yžti11gai siekė atgauti 
nepriklausomybę, o 1941 m. birželio mėnesi pergyvendama didžiuosius /ietuvii1 
vežimus į Sibirą ir pasinaudodama susidariusia padėtimi, kai, prasidėjus Vokietijos 
ir Sovietų Ru sijos karui, bolševikai traukėsi iš Lietuvos, o vokiečiai dar nebuvo atėję, 
vieningai birželio 23 d. paskelbė atkurianti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Sukilo tuomet visa tauta ir sudėjo daug aukit, nepriklausomybei nwšiantis,ją 
skelbia nt ir vykda nt . Buvo pask elb ta Lietuvos vyriausybė, kuri ryžtingai dirbo ir 
atliko Lietuvai labai reikšmingą darbą, kol vokiečitt okupacija jos veiklą sustabdė 
ir kelis vyriausybės narius išvežė į koncentracijos stovyklą. 

Todėl, minėdami Lietuvos nepriklausomybę, prašome Jus, pone Pirmininke, 
daryti, kad 1941 m. birželio 23 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas blltt( 

pripažintas ir atit inkam ai minima s. 
l 

Liet uvos nepriklausomybės minėjimo dalyviai ... 

Gai la, jog dažnai tie, kurie turi teisę priimti sprendimus, vadovaujasi 
ne tiesos, savo tauto s ir valstybės, o konjunktūros kriterijais; jaučiamas 
kai kurių tirtėjimas dėl to, kad tik kas neapkaltintų, jog, pr.ipažinus B!rželio 
sukilimą ir Laikinąją vyriausybę, koks užsienietis gah . pa~an~ll, kad 
Lietuva buvusi Vokietijos sąjungininkė, o kartu JAV, D. BntamJos 1r. SS_S~ 
priešininkė, kad po to dar labiau gali pradėti pulti žydų ekstren11sta1 1r 

pan. 

1 Aut. asm. arch. 
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Šioje knygoje pateikta Birželio su~limo _ ir La~kin_osi~s ~ausybės veiklos 
analizė parodo, kad ir viena, ir kita - tai v1em ~arbmg1a~s1ų mu_sų Ta~tos kovos 
dėl savo laisvės ir nepriklausomybės puslapių, nors 1r nutylimų, Juodintų ir 
juodinamų ar dėl nežinojimo, ar dėl politinių, ekonominių ar kitų siekių 
buvusių okupantų ir jų tarną, ar tik „savais" kriterijais besivadovaujančiųj~ 
tyrėjų. 

~TUV.:...JŲ~T_A_U_T_A _ _ ______ _______ ~ 
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BAIGIAMIEn PRIMINIMAI 

l. Lietuvių tauta, daugelį dešimtmečių ir šimtmečių po! · . 
. . . . . oruzuota, rusifikuota 

(M. Lietuvoje - 1r germanizuota ), kentusi carinę ir bolš ·k· R .. 
· · · k · · . evi mę USJJOS 

Priespaudą, tautmĮ 1r e onommĮ engimą, laisvės ir valstybės tkūr· .d . . · ki · • . . a 1mo I eJos 
niekada nebuv~ atsisa . us1. Laisve buv~ iškovota 1918-1920 m. Bet 1940 m. 
vasarą SSSR, Įg_YVend~ndama savo susitarimus (Molotovo-Ribentropo pakto 
slapti protokolai), pasinaudodama Vokietijos karu su PrancūziJ·a ir Angl„ 

. ks L. · IJa, 
okupavo JI ane avo 1etuvą JI kitas Baltijos valstybes, tuo sulaužydama visas 
savo ir Lietu vos Respublikos sutartis, pažadus gerbti valstybinį suverenitetą 
(1920 07 12, 1926 09 28, 1931 05 06, 1939 10 10 ir kt.). 

SSSR., okupavusi Lietuvą, sustabdė visų Lietuvos diplomatinių pasiuntinybių 
bei konsulatų veikimą, nutraukė prekybą su užsienio šalimis, ėmė vykdyti krašto 
turtų nacionalizaciją, smurtu įgyvendinti viso gyvenimo sovietizaciją, bet, kad 
pateisintų savo okupaciją ir aneksiją, suorganizavo rinkimų į Liaudies seimą 
ir jo veik los, ka ip ir pačios marionetinės vyriausybės veiklos, spektaklį. 
Prisidengę tariamais „liaudies atstovų" pasiūlymais, ,,liaudies masių" reikalavi
mais, taip pat proletarinio internacionalizmo, socializmo šūkiais, sovietai pradėjo 
lietuvių tautos dvasinį ir fizinį genocidą: naikinamos lietuviškos knygos, kuriose 
bent kiek kritiškia u atsiliepiama apie bolševizmą ar sovietiją, parodomi Lietuvos 
valstybės pasiekimai; buvo pertvarkomos mokymo programos, uždraudžiami 
tautinės pakra ipos laikraščiai, Lietuvos himnas, trispalvė vėliava, visų iki tol 
veikusių draugijų ir organizacijų veikla. Iškėlus į valstybinės partijos lygmenį 
Lietuvos komunistų (bolševikų) partiją- ,,sprendžiamąją ir vairuojamąjąjėg~", 
buvo uždrausta Lietuvos šaulių sąjunga, sunaikinta kariuomenė, prisidengus JOS 
reorganizav imu į „Liaudies kariuomenę" būtinybe ir pan. ~a~iškai :?'kdytas 
,,kadfil valymas" - okupantams nepalankių asme~ų atle~d1~as is _dar~o, 
suėmimai, trėmimai; dar daugiau buvo suimama, ištrenuama P~ JaVUS ,,~au~es 
Pn.ešo" tik y· · k 1. · · · · l •· areštm· es· buvo perpildytos swmtųJų. e etes. JSl a eJtmaJ, VISOS va SCIŲ . . • 

Daugelis apka ltin ti paga l Rusijos baudžiamojo kodekso 58 s~aips~_L t.day. li~ 
· • . . . 1 L. tu a būtų buvusi RUSIJOS s, 

pnesrevolmcinę ir priešvalstybmę veiklą, yg ie v 
Rusijos bolševikų valdoma. 
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Lietuvių tautos ir valstybės genoc ido svarbiausiais vykdytojais buvo beveik 
200 tūkst. sovietų okupacinė kariuomenė, keliasdešimt tūkstančių atsiųstų ir 
vietinių saugumo darbuotojų, milicija; jiems labai padėjo „liaudie s vyriausybė" 
ir tiesiogiai Kremli aus instrukcijų vykdyto ja LKP (b ), jos CK, kurio sprendimai 
buvo „nediskutuoja mi" , o tik vykdomi . Tarp aktyviausiųjų okupantams talkininkų 

santyki nai daugiausia (iš Lietuvos gyventojų) buvo žydų tautybės žmo1lilĮ, kurią 
didelė dalis, gera i žinodama ap ie savo tė..,ynainių naikinimą Vokietijoje ir kitose 
nacių užimto se ša lyse , žiūrėjo į SSSR kaip šalį, galinčią apsa ugo ti juos nuo 
nacių, tad stengėsi padėti sovietams greičiau įsitvi1tinti Lietuvoje (netikėdami, 
kad ji galės išlikti neutrali) , veržėsi užimti saugumo, bolševikų partijos ir sovietų 
va ldž ios vadovau jamu s postus , ta lkin o okupantams susidorojant su buvu siais 
veiksmingesniais lietuviais, ku1ie, jų nuomone , trnkdė ar galėjo trukdyti greičiau 

paversti Lietuvą SSSR „nea tskiriama da limi". Tai lietuvius stebino ir piktino , 
kad buvę kaimynai ir draugai tik džiaugėsi dėl žūvančios lietuvių valstybės, kuri 
buvo tokia dosni jiems , žydams , ir daug kas, mažai išmanančių istoriją, politiką 
ėmė net manyti , kad ga l iš tikro dėl Lietuvos okupacijos kalti tik žydai, kad 
jie ir bolševikai okupantai - tai vienas ir tas pats ir kova prieš vienus yra 
tapati kovai prieš kitus. Kitaip sakant , pirmaisiais sovietinės okupacijos metais 
buvo ne tik sunaikinta nepriklausomos Lietuvos valstybė ir daugiau kaip l 00 
tūkst. jos žmonių išžudyta, ištrem ta, uždaryta į kalėjimus, bet pasėti įtarumo 
ir neap ykan tos daigai tarp buvusių tos pačios nepriklausomos Lietuvos piliečių, 

pirmiausia tarp lietuvių ir žydų, kurie daugelį šimtmečių gyveno drauge , bėdoje, 
ir džiaugsme vieni kitus remdami. Tą įtarumą, neapykantą visonlis priemonėmis 
ypač stengėsi suku rstyti naujas okupantas - nacių Vokietija, kurioje žydų 

išnaikinimas buvo tarp svarbiausiųjų valstybės politikos uždavinių. 

2. Nepaisant 1940 m . vasarą Lietuvą okupavusios milžiniškos sovietų 

kariuomenės, saugu mo pajėgų, smurtu ir melu vykdomos sovietizacijos , krašte 
kas dieną daugėjo pogrindinių lietuvių organizacijų ir pavienių žmonių, pasiryžusių 
kovoti dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo; iš pradžių svarbiausios 
pasipri ešin imo formos buvo antisovietinių lapelių platinimas , okupantų ir jų 
talkininkų organizacinių priemonių boikotavimas , Lietuvos vėliavos iškėlimas, 

Vėlinių šventimas ir kt. ; nuo rudens daug kur ėmė organizuotis ir slapti ginkluoto 
pasipriešinimo būriai , pirmiausia iš lietuvių, pabėgusiųjų nuo arešto, tremties. 

Antiso vietinio pogrindžio stiprėjimui didelę reikšmę turėjo Vilniaus ir Kauno 
porgrindinių organizacijų slaptas pasitarimas 1940 m. spalio 9 d., dalyvaujant 

mjr . V. Bulvičiui, pik. J. Vėbrai, dr . A. Damušiui, dr. P. Padaliui, L. Prapuo
leniui , V Nasevičiui ir kt. , kuriame nutarta centralizuoti pasipriešinimo orga
nizacijų veiklą, sujungti jas į vieną, vėliau pasivadinusią Lietuvos aktyvistų frontu, 
organizaciją. 
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Kovo~ su okup~tu kylančiai lietuvių tautai moralinė parama buvo užsienyje 
likusių Lietuvos diplomatų protesta s tų valstybių vyriausybėms dėl SSSR 
okupacijos. Tai K. Škirpos - Vokietijos, P. Žadeikio - JAV, S. Girdvainio
Vatikano , J . Šaulio - Šveicarijos, V. Gylio - Švedijos ir kt.; j ie atkreipė dėmesį 
į okupuotą ir aneksuotą Lietuvą, į jos žmonių siekimą laisvės ir teisingumo; 

teigiamą įtaką turėjo ir JAV lietuvių įkurtoji Lietuvai gelbėti taryba, jos 
memoranduma s JAV pr ezi dentui ir iš jo gauti viltingi pažadai , kad Amerika 

nepripa ž in s Lietuvos okupacijos ir aneksijos. Tačiau ženklesnei Lietuvos 
diplomatų ir išeivijos veiklai trukdė tai , kad užsienyje nebuvo organizacijos, kuri 
tarptautinės teisės požiūriu būtų galėjusi atstovauti okupuotai Lietuvai, kad teisėta 
Lietuvos vyriausybė nepasitraukė ar nepaskyrė savo atstovo užsienyje krašto 
okupacijos atveju . Ir užsienin pabėgęs Lietu vos Respublikos prezidentas 
A. Smetona, nepasinaudojo Lietuvos Kon stitucijo s suteiktai s įgaliojimais, ne
pareiškė nė menkiau sio protesto dėl SSSR ultimatumo ir okupacijos; likusi krašte 
A. Merkio vadovaujama vyriausybė tik padėjo okupantams įteisinti savo 
paskirtąją „liaudies vyriausybę", suteikiant konstitucinę kaukę. 

Ženkliausią veiklą užsienyje rengiantis Lietuvą vaduoti, parodė Lietuvos 
pasiuntinys Berlyne plk. Kazys Škirpa. Jo pastangomis 1940 m. lapkričio 17 d. 
Berlyne įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas, į kurį įėjo atstovai beveik visų partijų, 
veikusių Lietuvoj e iki okupacijos: tautininkai , krikščionys demokratai, socialde
mokratai , liaudininkai ir kiti. Jie visi sutarė, kad vieni lietuviai neįveiks okupanto, 

kad išsivaduoti bus įmanoma tik pasinaudojus kito agresoriaus jėga, šiuo atveju 
Vokietijos, kuri, nepaisydama susitarimų, neišvengiamai pradės karą su SSSR, 
o prasidėjus karui, bus galima atkurti nepriklausomos Lietuvos valstybę. Bet 
tam reikia būti pasirengusiems, turėti visą kraštą aprėpiančių pogrindinių 

organizacijų tinklą, turėti savo kariuomenę - partizanus, Laikinąją vyriausybę 
vadovauti kraštui su.kilimui laimėjus, kuri vėliau organizuotų ir demokratinius 

rinkimus. 
LAF turėjo sutelkti visus lietuvius , kuriems brangi Tauta, nepriklausoma 

ir laisva Lietuva. LAF turėjo veiklos programą ir apmatus , kokia Lietuva bus, 
kai karui tarp SSSR ir Vokietijos prasidėjus laimės visuotinis ginkluotas tautos 
sukilimas ir bus atkurta nepriklausoma valstybė. Progranliniuose dokumentuose 
buvo numatyta, kad Lietuva tap s demokratinė. Valstybė garantuos visiems 

Lietuvos žmonėms lai sves ir teisingumą. Ne tik politinį teisingumą, bet ir 

socialinį - garantuos visiems gyventojams gerovę, nemokamą mokslą, sveikatos 
apsaugą ir pan. Nepaisant kai kurios duoklės to meto vadizmo tendencijoms , 

iš Berlyne parengtų LAF programinių doku~en~ m~tyt_i, k~d. ~AF ~ėjo _būti 
visos lietuvių tautos lftl<:esčius išreiškianti organizac1Ja, siekianti :1s1ems lietu~,~ 
svarbiausio tikslo - atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę gmkluoto sukilimo 

bndu, pasinaudojus SSSR ir Vokietijos karu. 
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LAF siekė pim1ame - pogrindiniame išsivaduojamos kovos etape vykdyti 
ir Lietuvo s laikinosios vyriausybės pareigas , nes kitos teisėtos organizacijos, kuri 
tai galėtų atlikti, nei užsienyje , nei Lietuvoje nebuvo. Galutinę išsilaisvinusios 
Lietuvos valdymo sistemą turėjo išspręsti , pasiekus pergalę, visos lietuvių tautos 
išrinktas Seimas , o kol tai bus pada1yta, Laikinoji vyriausybė vadovausis 1938 m. 
nepriklausomos Lietuvos valstybės Konstitucija. 

LAF Berlyne įsikūrė pačių lietuvių iniciatyva be jokio svetimos valstybės 

įsikišimo; LAF programiniai dokumentai išreiškė lietuvių antisovietinių pogrindžio 
ir visos lietuvių tautos organizacijų tikslu s ir siekius SSSR okupuotoje Lietuvoje. 

LAF nuo pat įsikūrimo palaikė slaptus ryšius su antisovietinio pogrindžio 
Lietuva ; nemažai lietuvių, rizikuodami gyvybe , slaptai prasiverždavo iš Vilniaus, 
Kauno ir kitų vietų į Vokietiją informuoti tenykščius LAF narius apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje ir atvirkščiai - infonnuoti lemiamam mūšiui besirengiančią 
pogrindžio Lietuvą apie LAF Berlyne veiklą, numatomą paramą toje kovoje. 
Iš viso žinoma apie 120 lietuvių, buvusių ryšininkų tarp Lietuvos pogrindinit:ikų 

ir LAF narių Berlyne; nemažai jų žuvo pereidami okupuotos Lietuvos -
Vokietijos sieną ar buvo nukankinti kalėjimuose. 

3. Lietuvoje į LAF jungėsi beveik visos antisovietinės pogrindžio organi
zacijos , iš esmės išlaikydamos savarankiškumą, bet tik Sukilimo metu jos turėjo 
paklusti vienam vadovavimo štabui. Į LAF iki 1941 m. balandžio mėnesio liko 
neįsiliejusi tik Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir Juodosios svastikos orga
nizacija , telkusi daugiausia nacistinės Vokietijos šalininkus; neįsijungė ir daugelio 
moksleivių antisovietinės pogrindžio organizacijos. 

LAF veikla grįsta „penketukų" ar „trejetukų" principu. Jų nariai savo ruožtu 
vėl sudarydavo naujas grandis. Vadovais dažniausiai būdavo parenkami 
mažiausiai okupantų įtariami žmonės, daugiausia iš vietinių ūkininkų, amatininkų, 
miestuose - studentų ir darbininkų; visi turėjo nurodymus viešai nereikšti 
antisovietinių nuotaikų, kad neišprovokuotų areštų ar įtarimų. Apskrityse, 

rajonuose buvo sudaryti centrai, kurie, prasidėjus sukilimui, turėjo vadovauti 
savarankiškai; tokia sistema turėjo padėti išsaugoti vadavietes ir tuo atveju, jei 
vieną kurią jų okupantai sunaikintų. 

Vyriausiasis vadovavimo štabas buvo sudarytas iš Vilniaus ir Kauno LAF 
štabų. Vilniaus štabas turėjo atlikti vyriausiojo vadovaujančiojo ir politinio centro 
pareigas, paskelbti sukilimo pradžią ir Laikinosios vyriausybės sudėtį, o LAF 
Kauno štabas buvo atsarginis. 

Pasipriešinimas okupantui buvo natūrali didžiosios lietuvių tautos dalies 
išraiška ir ji augo, stiprėjo, nepaisant okupanto smurto. Reikėjo tik organiza

toriaus, šauklio kovon. Tokiu tapo LAF, apjungęs beveik visas lietuvių pogrindžio 
organizacijas ir tuo gavo pavergtosios tautos mandatą - įgaliojimą vadovauti, 
sudaryti Laikinąją vyriausybę. Jai narius atskirai rinko Kauno ir Vilniaus LAF 
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štabai, o 1941 m . balandžio 22 d. bendrame abiejų štabų narių susirinkime 
konkrečiai tartasi dėl kiekvieno jų; jie buvo beveik iš visų iki okupacijos Lietuvoje 
veikusių partijų, stambesnių antisovietinio pogrindžio organizacijų (balandžio 22 

d. sudarytosios Vyriausybės sudėtis buvo paskelbta birželio 23 d. Sukilimui 
laimėjus - A .L .). 

Karo sąlygomis organizuoti viešus rinkimus , buvo neįmanoma. 
Daugelis būsimosios Laikinosios vyriausybės narių dar iki sukilimo parengė 

savo ministerijų ir žinybų atkūrimo ir veiklos planus, parinko darbuotojus, kad 
laimėjus, būtų galima iš karto pradėti darbą. Kitaip sakant, Laikinoji vyriausybė 
buvo formuojama ne vieno asmens ar užsienio valstybės užgaida, o aktyviausiųjų 
pogrindininkų, ir ji rengėsi veiklai atsižvelgdama į lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės interesus. 

Pasirengimą sukilimui sutrukdė 1941 m. pavasarį NKVD įvykdytas 

didžiosios dalies LAF Vilniaus štabo ir kitų aktyviausiųjų jo narių areštai, taip 
pat birželio 14 d. masiniai trėmimai į Sibirą, per kuriuos irgi netekta daug 

LAF narių, vadovų. Jų netektis buvo skaudus smūgis sukilimui besirengiančiai 
lietuvių tautai. Bet pasiteisino minėtoji vadovavimo sukilimui organizacinė 
struktūra - okupantams sunaikinus beveik visą Vilniaus LAF štabą, vadovavimą 
jam perėmė LAF Kauno štabas , kuris dar gerokai prieš karo pradžią buvo 
paskirstęs kovos daliniams, kokį objektą, paskelbus sukilimo pradžią, kuris jų 
turi užimti. Iš viso vien Kaune buvo sudaryti 36 tokie daliniai, daugiausia iš 
studentų, darbininkų. Kiekvienas toks dalinys turėjo savarankiškai apsirūpinti 
ginklais, nes jų taip ir nebuvo sulaukta iš vokiečių nuleidžiant parašiutais; 
visoje Lietuvoje sukilėliai buvo įrengę apie 77 tokias slaptas ginklams priimti 

aikšteles. 
Nacių Vokietija nerėmė ginkluotam sukilimui besirengiančios pogrindžio 

Lietuvos, nors žinojo apie tai; naciai tik todėl pakentė lietuvių rengimąsi kovoms, 

jog tikėjosi, kad prasidėjus karui lietuvių sukilimas palengvins jiems įveikti sovietų 
kariuomenės pasipriešinimą Lietuvoje, bet Vokietija jokiu būdu negalėjo sutikti, 
kad lietuviai sudarytų savo Vyriausybę, paskelbtų nepriklausomos valstybės 
atkūrimą. 

4. 1941 m. birželio 22 d. 3 val. 15 min. prasidėjus karui tarp Vokietijos 

ir SSSR, daug kur Lietuvos pasienio rajonuose vietos sukilėlių būriai, vykdydami 
ankstesnę LAF vyriausiojo štabo instrukciją, pradėjo ginkluotą sukilimą, paim

dami į savo rankas paštą, stotis, sandėlius ir kitus objektus. Tą dieną prasidėjo 
kovos su okupacine sovietų kariuomene ir valdžia Kaune. Sukilėlių buvo vienas 

po kito užimami ryšių ir kiti objektai. lr birželio 23 d. 9 val. 28 min. per Kauno 

radiją kraštui ir visam pasauliui LAF vyriausiojo štabo vardu įgaliotinis Leonas 

Prapuolenis paskelbė, kad atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė ir sudaryta 
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Laikinoji vyriausybė, kad „ž iauraus bolševikų teroro iškankinta Lietuvių tauta 
ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir soc ialini o teisingum o pagrindai s". 

Šančiuose raudonanniečiai pri eš sukilėlius pan audojo net g i patranka s. Per 
susišaudymą su oku pantais ten žuvo ar buvo sunki a i suže is ta kelia sde šimt 
sukilėlių, į nelaisvę paimta nemažai raudonanniečių. Iš viso vien Kaune prie š 
besiruošiančius trauktis ar besitraukiančius raudonuo sius okupantus pagal daugelį 

šaltinių kovojo ap ie l O tūkst. gimnazistų, studentų, darbininkų, iš kurių žuvo 
api e 200 , dar beveik tiek pat buvo suže ista. 

Bir že lio 23 d. pavakarę ir Vilniuje prasidėjo sukilim as, kuri am vadovavo 
nauj ai po arešlll susiformavęs LAF štabas. Tarp aktyviausiųjų sukilėlių buvo 
29-ojo Šaulių teritorinio korpuso lietuviai kariai , kurių padedami sukilėliai greitai 
užėmė sva rbiausius miesto objektus ir birželio 24 d. rytą virš Gedimino pilies 
bokšto jau plevėsavo Lietuvos vėliava, o miest o ir krašto valdymu rūpinosi 

suda1ytas komitetas. Išlaisvinan t Vilnių žuvo 24 sukilėliai, kurie palaidoti Rasų 
kapinėse netoli lietuvių karių, žuvusių vaduoj ant Vilnių 1919 - 1920 m. 

Sukilimas prieš bolševikus aprėpė visą kraštą. Tai buvo vienas masiškiausių 
sukilimų, kaip ir dalyvavimas LAF, per visą lietuvių tautos ir valstybės istoriją -
j am galbūt pril ygo tik 1988- 1990 m . Atgimimo sąjūdis. 

Besitraukiantys raudonanniečiai, partinis- sov ietinis aktyvas , stengėsi sunai
kinti ne tik sukilėlius, bet ir pritariančius jam ar įtariamus, ir kur spėdavo 
išžudydavo suimtuo sius, per daug nesiai škindami , už ką ir dėl ko buvo laikomi 
areštinėse ir kalėjimuose. Taip buvo išžudyta daug kalėjusių lietuvių Kretingoje, 
Telšiuose, Pravieniškėse, Panevėžyje ir kitur. Priskaičiuojama, kad besitraukian
tys raud onieji okupantai paliko apie 4000 nužudytų lietuvių. Bet aukos 
neišgąsdino sukilėlių. Daug kur sukilėliai parodė tikrą didvyriškumą. To dėka 
prie š vokiečių kariuomenei įžygiuojant beveik visa Lietuva buvo lietuvių sukilėlių 
rankose , daug kw-j au veikė ir iki okupacinių metų lietuvių valdžios institucijos; 
daug kur sukilėliai išva davo įkalintus, nu o sunaikinimo apsaugojo daugelį tiltų, 

įmonių, pastatų. Tačiau dėl nutrūkusių ryšių sukilimo vadovybė negalėjo visame 
kra šte kontroliuoti padėties, todėl buvo susidariu sios sąlygos pasireikšti nusi
kaltėliams, ker š taujant susidoroti su niekuo nekalt a is žmonėmis, tuo sudarant 
pretekstą apjuodinti tikrųjų kovotojų gar bingu s vardus. Žinoma , neapsieita be 
enkavedistų ir bolševikų paliktų agentų, taip pat ir naujojo okupanto - vokiečių 
dalyva vimo, sieki an t sumenkinti sukilimo reikšmę. 

Sukilimui laimėjus, vėliau jo vadovai mėgino nustatyti, kiek sukilėlių partizanų 
skelbęsi bu vo iš tikro tokie , bet dėl naujos nacių okupacijos tai atlikti buvo 
labai sunku. Ir nesuspėta užbaigti registracijos , suteikti sukilėlių - partizanų 
pažymėjimus visiems , kurie buvo verti to garbingo vardo. 

Birželio sukilimas buvo visos lietuvių tautos didvyri škumo pasirei škimo aktas , 
parodęs jo s valią atga uti valstybės nepriklausomybę, apginti savo šventąją teisę 
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būti laisva i ir pačiai spręsti savo likimą. Lietuvių tauta, kuri skausmingai išgyveno 
žeminantį 193 8 m . Lenkijos ultimatumą, 1939 m. Vokietijos smurtą, 1940 m. 
Sovietų Sąjungos ultimatumą ir okupaciją bei aneksiją, Birželio sukilimo dienomis 
atgavo pasitikėjimą sav imi , pasiryžimą kovoti nepaisant okupanto „spalvos" ir 
ideolog ijos. Sukilimas visam pasauliui parodė nacių Vokietijos aneksinius planus, 
dang stomus pav~rgtų tautų lai svinimo kauke . Sukilimas ir Lietuvos laikinoji 
vyriausybė sugriovė vokiečių skleidžiamą mitą, kad jie užima ne SSSR 
,,teritoriją", o j au nepriklau somos Lietuvos valstybę. 

Dabar d ažnai keliami Laikinajai vyriausybei priekaištai, kodėl ji nesipriešino 
naciams, vokiečių okupacinei valdžiai, nevisai rimti - Vyriausybė iš viso tegyvavo 
pusantro mėnesio, o, kad iš liku s, įsitvirtinus, reikėjo laviruoti, kaip laviravo 
Lietuvos Taryba po vasario 16-osios Akto paskelbimo, kaip laviravo Sąjūdis, 
Aukščiausioji Taryba atgimimo met ais ir net po Kovo 11-osios. 

5 . Vokiečių požiūris į laisvę išsikovojusią Lietuvą paaiškėjo j au jų 
kariuomen ei einant per Lietuvą, kuri nemažai sukilėlių sušaudė, laikydama juos 
tokiais pat pri eša is kaip ir raudonanniečiai. Kai birželio 25 d. į Kauną atvažiavusį 
vokiečių kariuomenės karo lauko komendantą gen. fon Pohlą, norėjo pasveikinti 
Laikinosios vyriausybės delegacija, generolas atsisakė ją priimti, nes tai, girdi, 
politinis reikala s; ji s žinojo Hitl erio 1941 m. gegužės 8 d. instrukciją, kad visos 
sritys nuo Tilžės iki Narvo s turi būti įjungtos į Vokietijos sudėti, kolonizuotos 
vokiečių, kad Baltijos jūra turi tapti Vokietijos vidaus jūra. Naujieji okupantai 
j au pirmąją dieną Lietuvos laikinajai vyriausybei pareiškė, kad žydai yra tik 
jų, ,,išvaduotojų", kompetencija . Kitaip sakant, okupantai jau nuo pirmųjų dienų 
padarė ta ip , kad lietuvių administracinės įstaigos būtų bebalsės tos pačios 
Lietuvos piliečių - žydų klausimai s; žydai buvo paskelbti už įstatymo; okupacinė 

valdžia pareiškė, kad tik jos įsakymai ir nutarimai turi vykdomąją galią, o vietinių 
organų priimti galioja tiek , kiek sutinka su jų, vokiečių, įsakymais ir nutarimais. 

Vokiečiai neslėpė, kad jų tikslas - germanizuoti Lietuvą, išžudant, ištremiant 
tuos , kurie netiko jų supratimu „aukščiausiajai" - vokiečių rasei; Lietuva jiems 
buvo tik „teritorija ", gėrybių sandėlis, o ir lietuvių sudaryta administracija - padėti 
vokiečiams tų gėrybių dau giau iš kra što išplėšti. 

6. Okupant a i iš karto nesiry žo išvaikyti ar areštuoti ji ems taip trukdančią 
Lietuvos laikinąją vyriausybę - vienintelę iš visų jų užimtų kraštų. Jie pajuto, 

kad daugelis Lietu vos žmonių vyriausybe pasitiki, sąžiningai vykdo visus jos 
nurodymus, nors buvo u ždrausta jai spaudoje ir per radiją skelbti savo įstatymus 
ir nutarimu s, buvo atjungti telefonai, atimti automobiliai. Bet kraštas vyriausybės 
sprendimus suž inodavo iš pasiuntinių, savivaldybių tarnautojų, daug kas atvyk

davo klausti patarimų ir į Kauną. Esan t tokiai padėčiai Laikinajai ".)'11ausybe! 

reikėjo elgtis labai apdairiai , kad nesudarytų vokiečiams pre!e~st?. Ją ~e štuot~ 
ir tuo būdu viso kra što valdymą paimti į savo rankas. Tad LaikinoJt vyn ausybe 
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stengėsi daryti tik tai, kas galėtų būti naudinga Lietuv ai, sušvelnintų okupacinį 
režimą, padėtų išsa ugoti tauto s jėgas nepriklau so mybe i atkurti . 

Lietuvos laikinoji vyriausybė nuo pim1os dienos dirbo , atsiribodama ne tik 
nuo buvusio okupa nto - SSSR , bet ir nuo naujojo - Vokietijo s. Bendra su 
pasta ruoju buvo tik tai , kad pritarė jo kovai prie š bo lševizmą (čia iš dalies ir 
buvo atsiradusio kai kurio lietuvių ir žydų nesutarimo prie žas tis: lietuviams 
sovietija - pražūtis, žydams - išsigelbėjimas, tačiau ir vienų, ir kitų tikrųjų kančių 
prie žas tis buvo abu okupantai - SSSR ir Vokiet ija, užg niaužu sios Lietuvo s 
nepriklausomybę). 

Laikinoji vyriausybė svarbiausia savo veiklos kiyptimi buvo užsibrėžusi 
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tam tik slui dar pirmosiomis karo 
dienomi s atkūrė beve ik visas krašto va ldymo struktūras, kokios jos buvo iki 
sovietų okupacijos, sugrąžino buvusius darbuotojus, o vietoje okupantų nužudytų, 
i štremtų - paskyrė naujus , tautinės orientacijos žmones. Vilniaus miestui ir 
kraš tui sudarė atskirą va ldymo struktūrą. 

Laikinoji vyriausybė stengėsi grąžinti krašto ūkį į laisvos iniciatyvos sistemą, 

o kultūrinį gyvenimą - į buvusį tautiškąjį kultūros ugdymą Vakarų krikščio

niškosios civiliza cijos principais; panaikino sovietmečio teisės sistemą ir ėmėsi 
grąžinti nepriklausomos Lietuvos metų. Tačiau tai buvo ne visai įmanoma, 
vokiečiams paskelbus jų įsakymų ir nutarimų viršenybę, žydų ir vokiečių 
eliminavimą iš lietuvių teisinės sistemos ir pan. Iš viso Laikinoji vyriausybė per 
6 savo egz istavimo savaites priėmė ir paskelbė daugiau kaip 100 įstatymų, 
nutarimų beveik visais Lietuvos gyvenimo klausimais . Tai - valstybės valdymo , 
mokesčių ir finansų, ūkio, prekybo s, pramonės, susisiekimo, švietimo, mokslo , 
kultūros ir kt. klausimai s. 

Vyriausybės nutarimu buvo išplėsti Vilniaus ir Kauno univer sitetai, sovietinė 
Mokslų akademija reorganizuota į Lietuvos mokslų akademiją, įsteigta mokytojų 
seminarijų ir kt. Tačiau nemažą dalį Laikino sios vyriausybės įstatymų, nutarimų 
vokiečiai ignoravo. Tai pirmiausia susijusius su turto denacionalizacija - kad 
galėtų patys pasiimti valdyti stambes nes įmones, didesnius ūkius. Vis dėlto daug 
ką Laikinajai vyriausybei pasisekė įgyvendinti. Tai teismai. Juose sprendimai 
daryti , remiantis LLV įstatymais. Veikė didelė dalis įstatymų švietimo, mokslo , 
kultūros klausimais. Bet Laikinoji vyriausybė, kaip ir savivaldybės, buvo bejėgės 
savo įsakymais ar nutarimais išgelbėti nuo genocido žy dus. Kai kuriuose 
dokumentuose , ypač susijusiuo se su turtu, nebuvo įmanoma ignoruoti okupantų 
nurodymų, nes žydų gyn imas buvo traktuojamas kaip bol šev izmo, SSSR 
gynimas. 

Laikinoji vyriausybė ne kartą kreipėsi į vokiečių okupacinę valdžią, kad 
nutrauktų Lietuvos piliečių - žydų žudymą, tačiau į tai okupantai arba 
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nereaguo davo , arba uždarydavo į koncentracijos stovyklas tuos, kurie mėgindavo 
tai dary ti. 

7. Vokiečių specialūs daliniai, vykdydami nacių nurodymus, traukdami paskui 
kariuomenę masiškai žudė žydus, įtarimą sukėlusius lietuvius ir kitus Lietuvos 
piliečius. Tačiau daugeliu atvejų stengėsi parodyti, kad tai daro patys vietos 
gyve ntoj ai - vilionėmis ar prievarta sudarydavo žmogžudžių būrius, dažniausiai 
iš žmonių b e moralės, buvusių nusikaltėlių ar turinčių sadistinę prigimtį. Tokią 
taktiką vokiečiai naudojo ir kitose savo okupuotose Europos valstybėse - kad 
dėl genocido būtų kalti tik vietiniai gyventojai. 

Okupantai vokiečiai ne tik organizavo ir vykdė žydų genocidą, bet ir vertė 
savivaldybes ir kitus va ldymo organus priimti nutarimus, kad iš viso jų gyvenimas 
taptų nebeįmanomas. Taip , nor s formaliai tebeegzistavo Lietuvos laikinoji 
vyriausybė, 1941 m . liepo s 28 d. Kauno miesto komisaras Crameris paskelbė 
įsakymą, draudžiantį žydams eiti šaligatviu, naudotis visuomeninėmis susisiekimo 
priemonėmis, o po keleto dienų visi žydai turį nešioti kairiajame krūtinės šone 
ir ant nugaros geltoną Dovydo žvaigždę; nuo rugpjūčio 15 d. visi žydai privalėjo 
per sikelti į getą Vilijampolėje ir t.t . Pana šius įsakymus okupantai paskelbė ir 
kituose Lietuvos miestuose . Tokią žydų fizinio ir dvasinio sunaikinimo politiką 
vokiečiai vykdė nuo pirmos dieno s. Taip, pavyzdžiui, birželio 29 d. gen. Pohlas 
buvo įsakęs Kauno komendantui pik . J. Bobeliui ir burmistrui K. Palčiauskui 
tą pačią dieną iškelti visus Kauno žydus į Gaižiūnų poligoną. Tik didelėmis 
pastangomis lietuviams pasisekė įtikinti vokiečius, kad tai fiziškai neįmanoma. 
Ir vokiečių generolas sutiko , jog žydai būtų apgyvendinti Vilijampolėje iš pradžių 
per porą savaičių, po to jau iki rugpjūčio 15 d. Panašiai buvo Vilniuje, Šiauliuose 

ir kituose Lietuvos miestuose . 
Nepaisant okupantų propagandos, teigiančios, kad visų blogybių priežastis -

žydai, nedaug buvo tokių, kurie ja patikėjo, dar mažiau tokių, kurie sutepė savo 
rankas nekaltų žmonių krauju - net ir KGB tesugebėjo priskaičiuoti iki 800 
iš Lietuvos kilusių žmonių, kurie bent kiek buvo prisidėję prie žydų naikinimo 
(iš jų saugoję ge tu s, buvę sunkvežimių vairuotojais ir pan.). Keliskart daugiau 
buvo tokių, kurie , rizikuodami savo ir šeimos gyvybe, gelbėj~ žydus, slėp~ juos 

(už žy do slėpimą buvo numatyta mirties bausmė) . T~ JŲ ~u_v~ de~1m~s 
valstiečių, darbininkų, kunigų, vienuolių, mokytojų, gy~ytOJų, polic~ ir kitų. 
Gaila , kad iki šio l dar nenustatytos pavardės tų, kune dalyvavo zudy_muose. 
Gaila, kad ne siste ngia to pad ary ti ir patys žydai, gyvenantys !zra~lyJe, J_AV 
ir ki't val v „ d · bolševikmečio stiliaus propaganda apie tanamą visos 

ose s yse , uzsu m arru . . . . li · · · k 
lietuvių tautos kaltę dėl žydų genocido, tyčia nutyl~~~1 ~ kad ~ek etuv1a~, tie 
žydai buvo tos pačios Vokietijos okupuot~~ šalies pihe~i~, ka~ zydų ge~~idas :-
nacių politikos dalis. Kaip žydai negal eJo apsaugo~i l_ietuvi~_nuo tre:

1
:\

1
.r 

naikinimo sovietmečiu, taip ir lietuviai negalėjo visų Jų išgelbeti per vo e e Į. 
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Kalti okupa ntai. Ga ila, kad nepriklausomos Lietuvos vyriausybė dar iki šiol 
nepateikė sąskaitų Vokietijai, Rusijai, Lerucijai - buvusiems okup antams už savo 
piliečių - žydų, lietuvių ir kitų tautybių žmonių žudynes , pagrobtą turtą. 

Lietuvos piliečių - žydų naikinimas vyko okupu otoje Lietuvoje. Ir dėl to 
kalti tik okupantai, ją ideolog ija. Nie kuo dėtas dėl to Bir že lio sukilimas ir 
Lietuvo s laik inoji vyriausybė; naciai savo j uodas užmačias vis tiek būtų 
įgyvendinę, je igu lietuviai nebūtų sukilę ir nesudarQ savo Vyriausybės. 

Daugeliu atvejų lietuv iškoji admini stracija dėjo pastangas pal engvinti žydų 
padėtL kuo daugiau jų išgelbėti. Bet ir sov ieta i, ir naciai buvo vienodai 
suinteresuoti ju odinti, sum enkinti Sukilimo ir Laikino sios vyriausybės reikšmę. 
Pim1oji, kad įteisintų melą, jog Lietuva savo norn 1940 m. vasarą įstojo į SSSR 
„tautų šeimą", antroji - kad nekovoj o prieš nepriklausomą Lietuvą, o ją išvadavo 
kaip SSSR „teritoriją", o drauge pasiglemžtų kraštą kaip karo grobį. 

lgno rnoti , juodinti Birže lio sukilimą ir Laikinąją vyriausybę naudinga 
daugeliui šiandieninės nepriklausomos Lietuvos priešų, norint toliau siai šiaurėje 
esantį katalikišką kraštą suž lugdyti materialiai ir morali ai. 

8. Kadang i Lietuvos laikin oj i vyriausybė neko lab oravo su okupantais , 
rūpinosi tik krašto interesais , Lietuvos nep1iklausomy be, vokiečiams ji buvo kaip 
krislas akyje - raižė, bet areštuot i nesiryžo, tik visa ip varžė jo s veiklą, organiz.avo 
išpuoliu s prieš ją (vadinamųją voldemari.ninkų pučas - aut.); nesiryžo uždrausti , 
kad nesukeltą žmonitĮ pasipiktinimo ar pa siprie šinimo. Išeitis buvo Hitlerio 
nutarimas sujun gti Lietuvą, Latviją, Estiją ir Gudiją į vieną Ostlando sritL įvedant 
visur vokiečitĮ civilinę valdžią. Laikinaja i vyriausybei pasiūlyta arba reorgani
zuotis į Lietuvai paski1tojo generalko misaro tarėjų tarybą, arba nutraukti darbą. 

Tik trys Laikinosios vyriausybės nariai sutiko dirbti tarėjais. 1941 m. 
rngpjūčio 5 d. įvykusiame paskutiniame Laikin osios vyriausybės posėdyje 
priimta s nut arimas, kad Laikin oji vyriausybė „atsirado ne savo valia, bet buvo 
sukilėlių pastatyta , ir j ai buvo patikėta ginti Lietuvos suverenumą. Per tas 6 
sava ites ji darė viską, kas galima , kraštui atstatyti, bet nuo pačios pradžios 
vokiečiai reiškė negližavimą Laikinajai vyriau sybei ir Lietuvos suverenumui , o 
paskui pradėjo statyt i j ai tiesiogines kliūtis, kurstyti prie š Laikinąją vyriausybę 
tam tikras politin es grnpes ir avantiūristus, savavališkai spręsti kai kurių Lietuvos 
valstybės mažumų klausimą, nesutaikomai su lietuvių tautos tradicijomis ir 
įsitikinimais; pa galiau Zivilverwaltungo įvedimas ir generalinio komisaro pareiš
kimas, kad Laikinosios vyriausybės darba s esąs baigtas , padaro visiškai 
nebeįmanomą toliau Laikinosios vyriausybės veikimą. Dėl to Laikinoji vyriausybė 
kon statuoja , kad jo s veikimas yra sustabdomas prie š jos ir prieš lietuvių tautos 
valią." 

Tokia savo nuosta tos formuluote Laikinoji vyriausybė parodė, kad ji nelaiko 
savęs likviduota nei sukilimo jai skirto uždavinio nelaiko baigtu, bet dėl pašalinių 

LIETUVOS LAIKJNOJI YYRJAUSYBĖ 399 

kliūčių, ?ėl o_~p ac ijos ji ne~ega li toliau vykdyti savo pareigų ir todėl nutrauk.ia 
savo veiklą 1k1 tol , kol tokia ve ikla vėl bus įmanoma. 

Vokiečiai privertė vyriausybę nutraukti darbą, kai ji pasijuto tvirčiau krašte 
ir sukaupė pak anka ma i jėgų prieš galimą ginkluotą lietuvių pasipriešinimą. 

Politirti.u požiūriu Laikin osios vyriausybės paskelbimas ir išsilaikymas šešias 
savaites bu vo suki lim o pri eš bolšev ikus apvainikavimas. Vyriausybės buvimas 
rodė, kad sukilim as atkūrė suvere nius organus krašte. Jos reiškiama krašto valia 
turėjo didesnį efektą nei atstovų, reiškiamų užsienyje. 

Anti bolševikinės vyriausybės buvimas niekais vertė sovietų propagandą, esą 
lietuvia i savo noru bu vo įsijungę į SSSR sudėtį - jei būtų buvusi tokia tautos 
valia, tai ji nebūtų sudariusi antisovietinės vyriausybės. Bet Vyriausybę likvidavo 
vokiečiai , n es ji trukdė ji ems įgyvendinti aneksinius planus. 

Vyriausybė bu vo pradėjusi panaikinti sovietinę nacionaliz.aciją, grąžinti žemę 
jos sav ininkam s, b et vokiečiai nebeleido. Laikinoji vyriausybė į visus kiek 
reikšmingesnius valdymo po stus paskyrė tautiškai susipratusius žmones, 
kurių nemaža d a lis trukdė vokiečiams įgyvendinti prievartinio ėmimo į darbus 
planus , visiškai apiplėšti kraštą, pagaliau rėmė ir antinacinę rezistenciją, jos 
spaudą. 

Pri ekaištai Laikinajai vyria usybe i dėl neįgyvendinimo demokratijos, 
nepropaga vimo jo s nuostatų, galėtų būti tokiais pat, kaip nepriklausomai Lietuvai 
iki sovietinės okupacijo s - tais metais didesnėje Europos dalyje vyravo 
autoritariniai re ž imai , va di zmas; praeitį mes turime vertinti ne tik šiandienos 
požiūriu ir galimybėmis, o tų metų, pagal tai, kiek ir kas buvo nuveikta, lyginant 
su pirmtakais. Bir že lio sukilima s ir Laikinoji vyriausybė mėgino atkurti 
nepriklausomą Li etuvos valstybę, vieną didžaiusių lietuvių tautai vertybių ir už 
tai nusipelno atminimo . 

Panaikinus Lietuvos laikinąją vyriausybę, o netrukus uždarius ir LAF, liko 
dar kurį laiką ve ikti Li e tuviq nacionalistų partija, bet ir ji, pradėjus reikalauti 
iš vokiečių Lietu va i savarankiš kumo , buvo uždaryta. Tuo baigėsi lietuvių legalus 
pasiprie š inimas okupaciniam režimui. Prasidėjo pogrindinė kova. Į antinacinio 
pogrind ž io organizacijų veiklą įsitraukė beveik visi Laikinosios vyriausybės ir 
didelė dalis LAF narių. Svar bus įvykis buvo 1943 m. rudenį sudarytas pogrindinei 
kovai vadovauti Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, perėmęs Laikino
sios vyriausybės veiklos tęstinumo uždavinių įgyvendinimą - atkurti nepriklau
somą Lietuvos valstybę, pasinaudojus j au galimu SSSR ir Vakarų demokratinių 
valstybių susidūrimu (buvo akivaizdu, kad Vokietija karą pralaimės - aut.). 

Bir že lio sukilimo ir Laikino sios vyriausybės kovos dvasia ir jlĮ idėjos buvo 
įkvėpimo ir stiprybės ša ltinis Lietu vos laisvės kovoms ilgo~ oku~ac!jo~ met_ais. 

9. Birželio sukilimas ir Laikinosios vyriausybės veikla v1sa1p Juodmta 
sovietinės okupacijos m etais ; nesulaukė reikiamo įvertinimo ir užsienyje -
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pripažin imas buvo tolygus SSSR pasmerkimui dėl Lietuvos okupac ijos ir 
aneksijos, o tai nebuvo naudinga Vakarų šalims kaip SSSR sąjungininkėms 

Antrajame pasauliniame kare, taip pat ir dėl nuolaid žiavimo ja i pokario metais . 
Buvę sukilimo vadovai, Laikinosios vyriausybės nariai, gyvendami tremtinių 

stovyklose Vokietijoje, vėliau JAV ir kitose šalyse , mėgino dar ne kartą 
laipusavyje, taip pat drauge su lietuvių išeivių susivienijimais svarstyti Laikinosios 
vyriausybės atkūrimo užsienyje klausimus, tačiau paaiškėjus, kad nei JAV, nei 
jokiai kitai šaliai nenaudinga dėl tokios vyriausybės atkūrimo gadinti santykių 

pirmiaus ia su SSSR, tokių ketinimų būdavo atsisako ma. Nebuvo vieningo 
sutarimo ir tarp pačių lietuvių veikėjų dėl būtinybės atkurt i Lietuvos laikinąją 

vyriausybę, nes jai iš dalies atstovavo ir VLIK'as, ir dar veikiančios diplomatinės 

tarnybos. Daugeliui sukilėlių ir Vyriausybės narių iškeliavus Anapilin, liko 
neįvykdytas ir kitas Laikinosios vyriausybės narių pasku tinio posėdžio įsiparei
gojimas : kiekvienam parašyti apie savo veiklą. Istor ijai. 

1,IETUVIŲ TAUTA 
401 

LITERATŪRINIAI IR ARCHYVINIAI 
ŠALTINIAI 

J. Knygos 

Arad I. Holokoust: Katastrofa evropejskogo evrejstva ( 1933-1945). Eru-
salim. l 990. 

A ranovskij G. , Guzenberg J. Litovskij Erusalim. Vilnius. 1992. 
Atamukas. Žy dai Lietuvoje. Vilnius . 1990 
Ba ltijos valstybių užgrobimo byla. JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto 

dokumentai 1953 - 1954 m. Vilnius. 1997. 
Brandi šauskas V. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą(194! 06-1941 09). 

Vilnius. 1996 . 
Bra za iti s J. Vienų vie ni . Vilnius. 1991. 
Bubn ys A. Vokiečių okupuo ta Lietuva (1941-1 944). Vilnius. 1998. 
Budreckis A. The L ithu anian nat ional revolt 1941. Boston. 1979. 
Bulavas J. Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941-1944 m.). 

Vilnius. 1969. 
Damu šis A. Li etuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo 

ir pokario ( 1940- 1959) meta is. Kauna s. 1941. 
Da mušis A. Lithuania against Soviet and Nazi aggression. Chicago. 1998. 
El inas M., Gelperinas D. Kauno getas ir jo kovotojai. Vilnius. 1969. 
Gečys K. Kata likiškoji Lietuva. Čikaga. 1946. 
Gražiūnas A. Lietuv a dviejtĮ okupacijų replėse 1940-1944 m. Vilnius. 1996. 
·Gr eim as A . Iš arti ir iš toli . Vilnius. 1991. 
Hitlerinė okupacija Lietuvoje. Vilnius. 1961. 
Hitleri s A. Mein Kampf. Munc hen. 1939. 
Ka sias B . J . Th e USSR - German against Lithuania: A dokumentary 

history 1939 - 1945. New York . 1973. 
Kašk e lis J . Komunizmas be kaukės. Montrealis. 1954. 
Kviklys B . Lietuvos kova su naciais . .\1.emmingam. 1946. 
Laisvės besiekiant: Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įnašas į antinacinę 

rezistenciją. Čikaga. 1983. 



402 ALGIMANTAS LlEK.Is 

Lietuvių archyvas . Kaunas. 1942. T. l ; T. 2; T. 3. 1944. 
Masinės žudynės Lietu voje. 1965 . D . l ; D. 2. 1973. 
Matu lionis J . Neramios dienos. Toronto. 1975. 
Misiūnas R., Taagepera R. Baltijos valstybės: Priklausomybės metai , 1940---

1980. Vilnius . 1992. 
Narutis P. Tautos sukilimas l 94 1 m. Lietuvos neprikl ausom ybe i atstatyti. 

Oak Lown. Pirmoji dalis. 1994. 
Pajaujis - Javis J. Soviet genoc ide in Lithuania. New York . 1980. 
Pelekis K . Genocide . 1949. 
Polska pod ziemna 1939-1945. Wars zawa . 1991. 
Rakūnas A. Lietuvos liaudies kova prieš hitlerinę okupaciją. Vilnius. J 970. 
Ra štikis S. Kovose dėl Lietuvos. D. 2. Los Ang eles. 1957 . 
Ra štiki s S. Lietu vos likim o keliais. Čikaga. 1982. 
Rėmeris M. Lietuvos sov ieti za cija l 940 - 1941 m . Vilnius . 1987. 
Rimkus V. Lietuvių suk ilim as Vilniuje 1941 m . Londonas. 1984. 
Sidzikauskas V. Lietuvos diplomatijos paraštėje. Vilniu s. 1994 . 
Škirpa K. Sukilim as Lietuvos suverenumui atstatyti: dokumentinė apžvalga. 

Vašingtona s. 1973. 
Tarybų Lietuva Did žiajam e Tėvynės kare. Vilnius. 1975 . 
Tomas zews ki L. Kronika wi lenska 1941 - 1945. Warszawa. 1992. 
Turau skas E. Lietuvos nepriklausomybės net enkant. K. 1990 . 
Urbšys J. Lietuva ir Tarybų Sąjunga lemtingai s Lietuvai 1939 - 1940 m. 

Vilnius. 1988. 
Vildžiūnas J. Kova be atvangos . Atsiminimai (1927 - 1944). Vilnius. 1988 . 
Žeme lis H. Okupantų replėse. Bad Wori shofen . 1947. 

11. Laikraščiai ir žurnalai 

Aidai. 1944-1950 . 
Akiračiai. 1968- 1999. 
Ateitis. l 943 - 1944 . 
Atgimimas. 1988- 1999. 
Bendra s žyg is. 1939 . 
Drau gas. 1940-1999 . 
Į Laisvę. 1941 - 1999. 
Iš laisvinta s panevėžietis . 1941. Nr. 1- 19. 
Karda s. l 99 5- 1999. 
Karys. 1941- 1944 . 

LLETUVOS LAIKINOil VYRIAUSYBĖ 

Kauner Zeitu ng. 1941. Nr. 1-67. 
Komunistas. 1945- 1988. 
Laisvas žodis. 1941 . 
Laisvės kovotoja s. 1942- 1944. 
Laisvo ji Lietuva. 1940. Nr . 1-3 . 
Lietuvos aidas. 1939- 1940 . 
Lietuvos mok slas. 1993-1999. 
Literatūra ir mena s . 1989- 1999. 
Lituanus . 1954-1999. 
Nauja gadynė. 1941. 
Naujasis dieno vidi s. 1992- 1999. 
Naujienos . 1939- 1944 . 
Naujoji Lietuva. 1941- 1944. 
Nepriklausoma Lietuva . 1941-19 44. 
Panevėžio apygardos balsas . 1941- 1944. 
Pasa uli o lietuvis . 1959- 1999. 

III. Archyviniai dokumentai ir jų rinkiniai 

403 

Lietuvos laikino jo ministerių kabineto deklaracija ūkio reikalais. LCVA. F. 
R. 496. Ap . l. B. 6. L. 10. 

,,Ge ležinio Vilko" vadovybei (rašo LAF nariai- J. Prapuolenis, J. Jankaus
kas, P. Gailiūnas ir kt.) . LVVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 233. L. 13. 

LAF Kauno štabo 19410 812 aplinkraštis, kad LAF neuždarytas. LVVOA. 
F. 3377. Ap . 55. B. 41. L. 10. 

Savitarpinės pagalbos komisijos raštas Generaliniam komisarui Kaune. 
Pasaulio lietuvis . 1987 . Nr. 8-9. 

Archyviniai dokumentai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą. Vilnius. 1961. 
P. 146 . 

Masinės žudynės Lietuvoje ( 1941-1944). Vilnius. 1965. D. l. P. 347. 
Nacionalistų talka hitlerininkams. Vilnius. 1970. P. 187. 
Tarybų valdžios atkūrimas Lietu voje: 1940 metai. Dokumentų rinkinys. 

Vilnius. 1986 . P. l 24 . 
Generalinio komisaro Kaun e kalba 1941 08 05. Pasaulio lietuvis. 1986. 

Nr. 6-7. 
Generalinių tarėją 1942 m. memorandumas generaliniam komisarui A von 

Rentelnui. Pas aulio lietuvis . 1987. Nr. 6--7. 



404 ŠALTINIAI 

Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kar e. Dokumentų ir med žiagos 

rinkinys . Vilniu s. 1982. P. 460. 
Masinės žudynės Lietu voj e ( 1941- 1944) . Dokumentų rinkin ys. D . 2. 

Vilniu s. l 973. P. 423. 
1941 m. sukilimą prisimena j o da lyv iai . Iš 1960 m. apkl auso s. Kultūros 

barai . 1996. Nr . 8- 9. 
Iš vokiečių pa vergto sios L ietuvos: trys Antano Valiukėno prane šimai 

demokratiniam užsieniui. Naujoji vi ltis. l 986. Nr . 19. P. 34- 1 O l. 
Ypatingosios valstybinės komi sijos vokiškttių fašistų grobikų bei jLĮ bend ri

ninkų piktadarybėms nu sta tyt i ir iša iškinti prane šimai apie hitlerinių grobikų 
nusikaltimu s Lietu vos Tarybų Socialistinėje Respublikoje . Kaun as. 1945. P. 31. 

Lietuvos laikinos ios vyriausybės įstatymai ir potva rkiai ( 194 1 06 23- 1 94 1 
08 05) pagal turinį (Lietuvos mokslų akademijos Rankraščių skyr iu s. F. 264-
1329. P. 1- 100; Lietu vos Respublikos Konst itucinio teismo archyvas. P. 84). 

l. VALSTYBĖS VALDYMAS 

l . Valstybės įstaigos 

l 94 1. VII.2 Ministerių Kabin eto (toliau - MK) nutarimas dėl administrac ijos 
apara to pertva rkymo. 

1941 . VII. 7 Laikinojo Li etuvos Ministerių Kabineto (toliau - LLMK) 
nutarima s dėl Komunalin io Ūkio mini sterijai ir Darbo ir Socialinės Apsaugos 
Ministerijai perduotinų įstaigų papild ymo. 

1941.VII .7. LLMK nutarimas dėl Vykdomųjų Komitetų darbo ir socialinio 
aprupinimo skyrių perda vimo. 

2. Valstybės tarnautoj ai 
1941.VII .2 LLMK nutarimas dėl MK narių atlyginimo. 
1941. VII.14 MK nutarimas dėl Valstybės tarnautojų atlyginimo. 
1941. VII.29 Lietuvos Ministerių Kabineto (toliau - LMK) nutarimas dėl 

atleidžiamųjų Valstybės tarnautojų kompensacijos. 

3. Darbo laikas. 
1941.VI.26. MK nutarimas dėl darbo laiko nustatymo. 

II. MOKESČIAI 

l. Valstybės mokesčiai 
1941 . VJI .2. LLMK nutarim as dėl ve rs lo ir nekilnojamojo turto mokesčio . 
1941 . VII.4 . LLMK nutarimas dėl žemės mokesčių. 

ĮJETUVIŲ TAUTA 
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2 . ~avivaldybių mokesčiai 
194 1.VIII. l LMK nutarima s dėl savivaldybių k •. mo esc1ų. 

III. PREKYBA, PRAMONĖ IR DRAUDIMAS 

l. Pr eky ba ir viešasis maitinimas 

l 941 . VII .2 LLMK nutarim as dėl draudžiamų be leidimo pard · .• ; ki 
9 P k b 

. . V • • • • avmeu pre ų. 
I 94 \ .VTI.1 re y os tr v1es0Jo ma1tm1mo įmonių denacionalizacijos įsta-

tymas. . • 
1941 .VII.29 Valstybes mazmenų prekybos sistemos panaikinimo įstatymas. 

2. Prekybos , Pramonės ir Amatų Rūmai 

1941.VII .2 LLMK nut arimas dėl Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų 

atgaivinimo. 
1941 .VII.8 LLMK nu tarimas dėl Pramonės ir Amatų Rūmų restauravimo. 
1941.V II. 8 MK nutarima s dėl Mini sterio Prekybos, Pramonės ir Amatų 

Rūmams prižiūrėti paskyrimo . 
1941.VII .1 l LLMK nutarimas dėl Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų 

Statuto pakeitimo. 

3. Prekybos registras 

1941.VII . 1 l LLMK nutarim as dėl Prekybos registro pertvarkymo. 

1941.VIII.2 Prek ybo s reg istro įstatymo pakeitimas. 

4. Pramonės įmonės 

1941. VII .22 Pramonės įmonių denacionalizacij.~s į~tatymas. 
1941.VII.26 F armac ijos įmo~ų denac~onal~c ~~os ~s:tym:s . apildymas. 
1941 VII 29 Farmacijos įmoruų denacionalJZaciJOS l~ tyro P lik ·d _ 

. . . p ,iektavlIDO Kontoros v1 a 
1941.VIII.4 MK nutarima s dėl Pramones roJ 

vrrno. 

Bank ir kreditų reikalai . 
5. . ų . ir Valstybės Draudimo Įstaigos 

1941 .VII. 5 LLMK nutanmas del bankų 
pertvarkymo . . . v • Banko. 

1941 .VI II .2 MK nutanm as d~l .ze~~s ir einamųjų sąskaitų. v• • 

1941 . VIU.2 MK nutarimas del mde~i~ . ocentinių popierių grązmlID0• 
1941 .VIII.2 MK nutarimas dėl .ve~ b~t~~~\ credito draugijų. 
1941.VIU.2 MK nutarimas del zeme 
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6. Akcinės ir kooperatinės bendrovės 

1941.VJI. l O LLMK nutarimas dėl Lietkoopsąjungos panaikinimo. 
1941.VII.19 MK nutarimas dėl akc . b-vės „Valgis" restauravimo. 
1941.VII.25 LMK nutarimas dėl akc. b-vės „Mai sta s" restauravimo . 
1941.Vll.25 LMK nutarimas dėl akc. b-vės „Sodyba" restauravimo. 
1941.Vll.25 LMK nutarimas dėl akc. b-vės „Statyba" restauravimo. 
1941.Vll.26 LMK nutarimas dėl akc. Susivienijimo „Auto" b-vės restau-

ravimo. 
1941.VII.29 LMK nutarima s dėl akc. b-vės „Lietuvos Baltijos Llo ydas" 

restauravimo. 
1941.VIII.1 LMK nutarima s dėl akc. b-vės „Kooperacija" atstatymo. 
1941. VIII.2 Kooperatinėms gamybinėms verslinėms artelėms, jų sąjungoms 

ir Respublikinės Gamybinės Kooperacijos Tarybai likviduoti įstatymas. 
1941.VIII.2 MK nutarimas dėl b-vės „Spindulys " atstatym o. 
1941.VUI.2 MK nutarima s dėl akc. b-vės „Varpas" atstatymo . 
194 1.VIII.2 MK nutarimas dėl akc. b-vės „Žaibas" atstatymo. 
1941.Vlll.4 MK nutarimas dėl Kooperacinės b-vės „Raidė" atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Alus" atstatymo. 
1941.Vlll .4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Drobė" atstatymo. 
1941.Vlll.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Ne ris" atstatymo. 
194 1.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Molis" atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Birutė" atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Lietuvos muilas" atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Amerikos Lietuvių Akc . b-

vė" atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Palemonas" atstatymo . 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Lietuvos Linas " atstatymo. 
1941.VIII.4 MK nutarimas dėl Akc. b-vės „Metalas" atstatymo . 

7. Matai, saikai ir svarstyklės 

1941.VII.5 LLMK nutarimas dėl Matų ir Prabavimo Rūmų. 

IV. SUSISIEK.IMAS 

1. Paštas 

1941.VII.19 MK nutarima s dėl pašto tarifo pakeitimo. 
1941.VII.21 Pašto tarifo pakeitimas. 

2. Laivininkystė 
1941.VII .29 Lietuvos jūrų ir upių prekybos laivyno denacionalizacijos 

įstatymas. 

LIETUVOS LAIKINOJI VYRJAUSYBĖ 

V. ŪKIO REIKALAI 

l . Darbo klausimas 

l 94 1. VIll .4 Laikinieji nuostatai darbo jėgai tvarkyti. 

2. Nuosavybės klausimas 

J 941 .Yil.4 LLMK deklaracija ūkio reikalais. 

3. Nama i, žemė ir miškas 

1941.YII.4 LLMK nutarima s dėl žemės ūkio tvarkymo. 
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J 94 1.YII.4 LLMK nut arimas dėl žemės ligi 30 ha grąžinimo. 
194 1.YII . l l LLMK nutarimas dėl Valstybinio Sėklų Fondo reorganizavimo. 
1941 .YII. l l LLMK nutarimas dėl žiernkenčių ir dobilų sėjos. 
1941 .YII . l 5 MK nutarima s dėl nukentėjusių nuo karo ūkininkų miško 

medžiaga aprūpinimo. 
1941. VII. l 7. Žemės denacionalizacijos įstatymas. 
1941 .VII. l 9 Miestų namų ir žemės sklypų denacionalizacijos įstatymas. 
1941.VII .22 MK nutarim as dėl „Žemės Ūkio Statybos" likvidavimo. 
1941.YII .28 Namų fondui tvarkyti įstatymas. 
1941 . VIII.4 Kambarių, butų ir kitokių patalpų nuomai tvarkyti taisyklės. 

4. Žemės Ūkio Rūmai 

1941. VII. 7 LLMK nutarima s dėl Žemės Ūkio Rūmų reorganizavimo. 
1941.Vlll.4 Lietuvos Žemės Ūkio Rūmų įstatymas. 

VI. ŠVIETlMAS 

l . Švietimo ir kultūros įstaigos 

1941.VIl.3 LLMK nutarima s dėl Švietimo Ministerijos veiklos suregulia
vimo. 

1941. VII.8 LLMK nutarimas dėl klimatologijos, meteorologijos ir hidrolo
gijos reikalų. 

1941 .VIl .9 LLMK nutarim as dėl Kultūros Darbo ir Tautinio Auklėjimo 
Valdybos steigimo. 

1941.VII.9 LLMK nutarimas dėl Ministerio Kultūros darbo ir tautinio 
Auklėjimo Valdybai prižiūrėti paskyrimo. 

1941.VII.22 MK nutarimas dėl švietimo srities įstatymų atgaivinimo. 
1941. YII.25 MK nutarimas dėl Dariaus ir Girėno vardo įamžinimo darbų. 
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2. Pradžio s ir vidurinės mok yklos 

1941 .VII.8 LLMK nut arimas dėl mokyklų p ertvark ymo . 

3. Uni versitetai 

1941.Vll .22 MK nutarimas dėl tarybinių diplomų pakeitimo . 
1941.VIII . l Vilniau s Universiteto mokslo per sonalo etatai . 

ŠALTINIAI 

1941.VTII. l Laikinieji Universitetų mokslo personalo atlyginimo nuostatai. 
1941 .Vlll. l Vytauto Didžiojo Universiteto etatai . 
1941.VIIl. l Vytauto Didžiojo Universiteto Statuto pakeitimas. 
1941.Vlll .1 MK nutarimas dėl Vilniaus Universiteto struktūros. 

4 . Specialinės mokykl os 

1941.VII.10 LLMK nutarimas dėl juridinės mokyklos ir juridinių kursų 
panaikinimo. 

1941 .VII .3 l LLMK nutarimas dėl naujų mokytojų seminarijų steigimo. 

5. Švietimo ir labd aros draugijo s 

1941.Vlll .2 MK nutarimas dėl Lietuvių labdaros ir švietimo draugijų 
atgaivinimo. 

. _l 941 .VIII.4 MK nutarimas dėl labdaro s ir šv ietimo draugijų denaciona
liz.avuno. 

VII. MENAS, MOKSLAS IR SPAUDA 

l . Kino reikalai 
1941.VII.25 MK nutarimas dėl kino reikalų. 

2. Muziejai 

1941. VIII. l Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus etatai . 

3. Mokslų Akademija 

. 1941. VII.26 LMK nutarimas dėl Lietuvos Mokslų Akademijos reorgani-
zavuno. 

1941 . VII .31 tv.lK nutarimas dėl Lietuvos Mokslų Akademijos paskyrimo. 
1941 . VIII. J Lietuvos Mokslų Akademijo s Statutas . 
1941.VlI.25 MK nutarima s dėl kioskų sutvarkymo . 
1941 .VII .25 LMK nutarimas dėl „Sojuzpečat" įstaigų perdavimo . 
1941.VII .25 LMK nutan·mas de·1 k · · · l ·kr šč. · · . omumstimų a1 a 1ų mventonaus perdav1n10. 

rLJVIŲ TAUTA 

~ 4~ 

194 1. VIII.4 MK nutarimas dėl Valstybinės Leid kl . . . 
Y os admm1strav1mo. 

VIII . TEISĖS REIKALAI 

l. Bolševikinės teisės klausimas 

1941 .YII.2 LLMK nutarima s dėl bolševikinių įstatymų panaikinimo. 

2 . Teismų santvarka 

1941.YII . 15 Teismų Santvarko s Įstatymo pakeitimas. 

IX. SPECIALŪS KLAUSIMAI 

1941.Yil .1 O LLMK nutarima s dėl pasišalinusių asmenų turto tvarkymo. 
1941.VIII. l LMK nutarima s dėl komi sijos sušaudytųjų reikalų tvarkymo. 

Amt sblatt der Generalkommi ssar s in Kauen . 1941. Nr. 1-19. 
Dokumentai Lietu vos vietinės rinktinės istorijai. Sudarė Z. Raulinaitis. 

Chicago. 1990 . P. 408. 
Genero lo Emi lio Justo parodym ai. Laisvės kovų archyvas. Kaunas.1993 . 

Nr. 9. P. 133 - 164. 
Jo eksce lencijai Ponui Generalfeldmaršalui Keiteliui, Vyriausiosios Vokiečių 

kariuomenės vadovybės šefui . K. Škirpos raštas . LCVA. F. R. 739. Ap. l. 

B. 2. L. 6. F R 
Žadeikio P. 1940 06 25 telegrama į Kauną iš Vašingtono. LCVA. · · 

1019. Ap. l. B. 7. L. 49. . 
9 

A l B 
Klimo P. 1940 07 15 telegrama l Kauną. LCVA. F. R. lOl · P· · · 

7
- L. 11. . · CVA F R. 1019. Balučio K. 1940 06 16 telegrama Į Kauną iš Londono. L · · 

Ap. l. B. 7. L. 65. . CVA F R 1019. Ap. 
Grau ž inio K . 1940 06 27 telegrama l Kauną. L · · · 

l. B. 7. L. 42 . . CVA F R 1019. Ap. l. B . 
Glovacko P. 1940 07 12 Pro memona. L · · · 

26 . L. 161. . F R 1019. Ap. l. B. 
Daukšos S. 1940 07 13 Pro memona . LCVA. · · 

26. L. 26 . . LCVA F. R. 1019. 
07 13 Pro memona . · 

Krėvės-Mickevičiaus V. 1940 

Ap. l. B. l 7. L. 148. . . d artamento direktoriaus l 940 07 
Užsien io reikalų ministenJOS spaudos e\ B. 17. L. J 38. 

20 Pro memoria. LCVA . F. R. 1019. Ap. 
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Škirpos K. pranešimai S. Lozoraičiui. LMA CB R S F. 9. 3 l 05. L. 2- 5. 
Daudžvardžio P. 1940 07 31 telegrama Užsienio reikalą ministerijai. LCVA. 

F. R. 1019. Ap. l. B. l. L. 64. 
Klimo P. J 940 08 04 pareiškimas Prancūzijos užsienio reikalą ministrui 

Baudouin'ui . KGBA . Baudžiamoji byla Nr . 12949 /3. Voko Nr. 64a. L. 9. 
Tautiečiai ir tautietės (LTK atsišaukimas) . LMA CB R S F. 222 -

1736. L. 1-2 . 
Valiukėno A. kvotos 1945 11 28 protokolas KGBA. Baudžiamoji byla 

Nr. 3 128/3. L. 20 1. 
Naujokaičio M. kvotos 19410424 protokolas. LVVOA. F. 3377. Ap. 55. 

B. 51. L. 88. 
Tautinio Darbo apsaugos laikinieji nuostatai. LCVA. F. R. l 398. Ap. l. 

B. l . L. 99-101. 
Škirpos K . 1941 OI 31 laiškas L. Šimučiui. LMA CB RS . F. 9- 3105. 

L. 56; Škirpos K. laiškai. Pasaulio lietuvių archyvas Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre Čikagoje (toliau - PLA). F. K. Škirpa. Dėžė l . 

Priešvalstybinią partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių 

demokratų, jaunalietuvių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vado
vaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos 

planas (patvirtintas 1940 07 07 Valstybės saug umo departamento direk toriaus 
A. Sniečkaus). LCVA. F. R. 378 . Ap. 10. B . 23. D . 2. L. 259 - 261. 

Valstybės saugumo kapitono, NKVD tardymo skyriaus viršininko pavaduo
tojo Kozlovo „Pažyma apie likviduotas kontrrevoliucines organizacijas Vilniuje 
1941 m. sausio 5 d." LCVA. F. R. - 756. Ap. 2. B. 77. L. l. 

Apie moralinę_ būklę_ 29-ame teritoriniame korpuse (A. Guzevičiaus 1941 O l 
pranešimas). LVVOA . F. 1771. Ap. 2. B. 531. L. 6. 

Politinių įvykių Lietuvoje ir Lietuvos teisinės padėties apžvalga ( 1941 08 29). 
LMA . RS . F. 222- 1746. L. 7. 

Bulvičiaus Y. kvotos 1941 09 28 protokolas. KGBA Baud žia moji byla 
Nr. 34229 /3. T. l. 

šaulių mirties bataliono statutas. KGBA. Baudžiamoji byla Nr. 34229/3 . 
T. 4 . L. 86--88. 

Stonio Y. kvotos 1944 12 17 protokolas. KGBA . Baudžiamoji byla 
Nr. 16999. 

Apie kontrrevoliucinius lapelius (ataskaita už 1941 04 05 mėn.). KGBA. 
F. 10. Ap. l. B. 3. L. 298-299. 

švarplaičio A. kvoto s 19410414 protokolai. LVVOA. F. 3377. Ap . 55. 
B. 49 . L. 1-10 . 

LJ.ETUVOS LAIKlNOfl VYRIAUSYBĖ 411 

Sulaikytą valstybinės sienos pažeidėjų 1940 10 01- 1941 05 OI pažyma 

(parengta 1941 05 19 LTSR NKGB kontržvalgybo s viršininko pavaduotojo 
A. Milvydo . KGBA. F. 10. Ap. l. B. 3. L. 339- 340. 

Agentūrinis darbas. Sukiliminių organizacijų augimas (NKGB pažyma). 
KGBA F. 10. Ap. l. B. 3 . L. 276 . 

Raport a i Kauno komendantui , Turto apsaugos skyriaus viršininkui, Karinės 
apsaugo s viršininkui (1941 06 24-06 27). LCVA. F. R. 1444. Ap. l. B. 9. 

L. 21-43 . 
Valstybiniai s klausimai s (K. Veverskio 1943 11 18 rankraštis). KGBA. B. 8. 

Nr. 15742 /3. T. 7. L. 110. 
Sveikinimas Vokiečių armijai (l 941 08 04). LCVA. F. R. 1106. Ap. 2. 

B. 18. L. 264. 
Vilniaus miesto Karo vado įsakymas. LCVA. F. R. 689. Ap. l. B. 2. 

L. 3. 
Vietos apsaugos partizanų dalinių vadams ( 1941 07). LCVA. F. R. 1444. 

Ap. l. B. 13. L. 168. 
Laik ino sios vyriausybės 1941 06 28 nutarimas. LCVA. F. R. 969. Ap. 

2. B. 332. L. 48 . 
žuvusiųjų partizanų šeimo ms aprūpinti komisijos (prie Kauno komendan

tūros) darbų apyskaita (parengta 1941 08 28) . LCVA. F. R. 1444. Ap. l. 
B.9. L. 112 . 

Raudonasis teroras" Lietuvoje. T. l. LCVA. F. R. 635. Ap. l. B. 
" 

7. L. 1- 166 . 
Blyno Z. dienoraštis . LVVOA . F. 3377. Ap. 55. B. 39. L. 104. 
Sąrašai laikinai veikusių partizanų būrių. LCVA. F. R. 1444. Ap. l. B. 9. 
Radzevičius V. Didysis teroras Lietuvoje. LCVA. F. R. 1444. Ap. l. B. 3. 

L. 250. 
Tauragės apskrities viršininkui (Šiaulių apygardos teismo prokuroro 1941 07 29 

raštas). LCVA. F. R. 1476. Ap. l. B. 3. L. 111. 
Kauno komendanto J. Bobelio įsakymas Nr. 6 (1941 06 24). LCVA F. 

R. 1444. Ap. l. B. 8. L. 20. 
Vilniaus miesto Komiteto pinnininko pranešimas 19410629. LMA CB 

RS. F. 165 - 167 . L. 9. 
Kauno miesto gyventojams (Kauno m. burmistro K. Polčiausko 1941 07 

08 pran eš imas) . LCVA. F. R. 1444. Ap. l. B. _ 13. L. 1S7. 
Šilo p_ kvotos 1945 m. kovo mėn. protokolai. KGBA. B. b. Nr. 2891/3. 

L. 148. 
L .k.in . L" M·ru·ster,·ųKabineto deklaracija. LCVA. F. R. 496. Ap. a1 OJO 1etuvos 1 

l. B. 6. L. 10. 
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•. iki. · vyn· ausybės 1941 m. liepos 2 d. popietinio posėdžio Ištrauka is La nos1os 
rotokolo. LCVA. F. R. to99 . Ap. l. B . l. L_-2- 3- · · · .•. 

p Tštrauka iš Laikinosios V)'liausybės 1941 m. hepo s 2 d. pop1et1mo po sedz10 

k l LCVA F R. 969. Ap. 2. B. 332. L . 43 . 
proto o o. · · . 4 d · dž. k 

Ištrauka iš Laikinosios V)'liausybės 1941 m. hepos l . pose 10 proto olo. 

LCVA. F. R . 969. Ap. 2. B. 332. L. 45. 
žemės denacionalizacijos įstatymas. LCVA. F. R. ~69 . Ap . l . B. 6. L. 12 . 
Miestų namų ir žemės sklypų dcnacionali zac ijos Įstatymas. LCVA . F. R. 

496. Ap. l. B. 4. L. 9. 
Pramonės įmonių denaciona lizac ijos įstatymas . LCVA. F. R. 1099 . Ap. 

l. B. l. L. 62. 
Įstatymai, įsakai ir potvarkiai, išleisti Lietuvoje bolševikinės okupacijos metu , 

dėl turtų nac iona lizacijos ir konfiskac ijos. LCVA. F. R. 625. Ap . l . B. 26. 
Vilniaus mie sto ir srities reikalai. LCVA . F. R . 6 17. Ap. l. B. 16. L. 

16. 
Vidaus reikalų valdytojo įstaigos ir jo žinioje esančių įstaigų organi zac inio 

darbo apžva lga Vilniaus mies te 1941 06 23-08 OS. LCVA . F. R. - 617. Ap. l. 
B. 27. 

Ambrazevičiaus J. kalba 194 1 08 OS Kaune . LVVOA. F. 3377. Ap. 58. 
B. 265 . 

Mini sterio Pirmin inko pareigas e. p . Ambrazevičiaus kalba , 1941 08 05 
pasakyta p. Vokiečių civilinės valdžios generalkomisarui. LCVA. F. R - 49 6. 
Ap. l. B. 5. L. l. 

Lietuvių aktyvistų fronto memorandumas apie Lietuvos būklę, vokiečių 

civ ilinei va ldžiai Lietuvoje veikt i pradėjus. LCVA. F. R - 739. Ap. l. B . l. 
L. 1- 2. 

Lietuvių Nacionalistų partijo s ideolog ijos metmenys. LVVOA. F. 3377 . 
Ap. 55. B. 38. L. 49. 

LNP įstatai. LVVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 38. L. 37- 38 . 
Metmeny s Lietuvių nacionalistų partijos ruo šiamo Pro memoria Reicho 

vyriausy bei. LVVOA. F. 3377 . Ap. 55 . B. 38. L. 76- 83. 
Už ką kovoja aktyvistai. LMA CB RS F. 9- 3105. L. 11. 
LAF programa. LCVA. F. R. 1267. Ap . l. B. l. 
LAF memorandumas apie Lietuvos būklę vokiečių civi linei valdžiai Lie

tuvoj e veikti pradėjus 1941 09 15. LCVA. F. R. 739. Ap. l. B. l. L. 1-
9. 

Politiruų įvykių Lietuvoj e ir Lietuvos teisinės padėties apžvalga 1941 08 29 . 
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