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GYVIEJI ARCHYVAI
Rytoj – Juodojo kaspino diena

KGB archyvas leis susipaþinti
su Lietuvos disidentø veikla
Artëjant Juodojo kaspino dienai, Lietuvos ypatingasis archyvas pristato Lietuvos laisvës lygos „Moraliná ultimatumà Sovietø sàjungos vyriausybei“ – archyvo KGB dokumentø skaitykloje Vilniuje jau galima patyrinëti ir ðá dokumentà, ir sovietø okupuotø Baltijos ðaliø disidentø pasiraðytà memorandumà, ir Lietuvos laisvës lygos vadovø nuotraukas
„Moralinis ultimatumas
Sovietø sàjungos vyriausybei“ ir 45 pabaltijieèiø pasiraðytas memorandumas iðliko Antano Terlecko, Juliaus
Sasnausko ir Algirdo Statkevièiaus KGB bylose. Terlecko vadovauta Lietuvos laisvës lyga buvo viena pirmøjø
organizacijø, pradëjusi vieðai
skelbti slaptuosius Sovietø

Sàjungos ir Vokietijos protokolus dël Baltijos valstybiø
pasidalijimo.
„Kitais metais mes minësime Lietuvos Laisvës lygos
ásteigimo 40–metá. Lietuvos
laisvës lyga buvo pati radikaliausia neginkluota antisovietinio pasiprieðinimo organizacija. Jos ákûrëjas yra Laisvës premijos laureatas A.

Mindaugo Aþuðilio nuotr.

Varënos apskr. MGB darbuotojas Neèuðkinas 1947 m.
liepos 22 d. pasiûlë suimti ir
Varënos laikinojoje kardomojo kalinimo kameroje „iki
bylos aplinkybiø iðaiðkinimo“
laikyti Ðklëriø (Marcinkoniø
seniûnija) mokyklos vedëjà
Petrà Veèká (ið tikrøjø mokytojas suimtas liepos 20 d.).
Pasiûlymui liepos 24 d. pritarë skyriaus virðininkas Ostapenka ir patvirtino pats Varënos MGB virðininkas Vukolovas; suëmimà liepos 29
d. sankcionavo LTSR VRM
karinis prokuroras, justicijos
papulkininkis Grinevièius
(LYA f. K-1, ap. 58, b. P9740).
P. Veèkys gimæs 1898 m.
Ðklëriuose. Mokytis pradëjo
1908 m. Ratnyèios liaudies
mokykloje, paskui mokësi
Parieèës dviklasëje mokykloje, kurià baigë 1913 m. Vienerius mokslo metus mokslà
tæsë 3-jø klasiø Druskininkø
miesto mokykloje ir nuo
1915 m. mokytojavo gimtajame sodþiuje. Mokslà 19191921 m. pratæsë Vilniaus lietuviø mokytojø seminarijoje.
Kaip „Ryto“ draugijos mokytojas P. Veèkys dirbo Ðklëriuose, Kapiniðkiuose, Grûte, Neravuose; 1935-1936 m.
kartu buvo ir „Ryto“ skaityklos Neravuose vedëjas. 1939
m. persikëlë á Barèius, taèiau
uþ lietuviðkà veiklà okupacinë lenkø valdþia já uþdarë á
Kartuz Beriozos koncentracijos stovyklà Vakarø Baltarusijoje; á laisvæ iðëjo, kai rugsëjo vidury prieð Lenkijà pakilo Tarybø Sàjungos Raudo-

Terleckas. Ði organizacija yra
mums reikðminga, svarbi tuo,
kad ji këlë vieðai Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo
klausimà, reikalavo paskelbti
Molotovo ir Ribentropo
1939–øjø metø slaptuosius
susitarimus ir panaikinti jø
padarinius Lietuvai“, – sakë
Lietuvos ypatingojo archyvo
LKP dokumentø skyriaus vedëja Nijolë Maslauskienë.
Artëjant sovietø ir naciø suokalbio 40-meèiui,
1979–aisiais, Lietuvos laisvës lygos aktyvistai iðplatino 80–ies
maðinraðèio puslapiø „Moraliná
ultimatumà Sovietø sàjungos vyriausybei“
ir
„Baltijos chartija“ kartais vadinamà 45 pabaltijieèiø memorandumà, pasiraðytà
Lietuvos, Latvi-

Juodojo kaspino diena
Juodojo kaspino diena – atmintina diena,
Lietuvoje minima rugpjûèio 23 d.
1939 m. rugpjûèio 23 d. Maskvoje Vokietijos uþsienio reikalø ministras J. Ribentropas ir TSRS uþsienio reikalø liaudies komisaras V. Molotovas pasiraðë abiejø ðaliø nepuolimo paktà, kuris turëjo átakos Antrojo
pasaulinio karo pradþiai. Paktas panaikino
ir Baltijos ðaliø, taip pat ir Lietuvos, nepriklausomybæ. Papildomuose slaptuose protokoluose Estija ir Latvija buvo priskirtos
TSRS, o Lietuva palikta Vokietijai. Rugsëjo 28 d. J. Stalinas ir A. Hitleris pasiraðë antràjá Vidurio Europos padalijimo aktà, pagal
kurá Lietuva atiduota TSRS.
1989 m. rugpjûèio 23 d., prisimindamas
Ribentropo–Molotovo paktà, atëmusá Baltijos ðaliø nepriklausomybæ, Lietuvos sàjûdis surengë akcijà „Baltijos kelias“. Akcijos
metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai (apie 2 mln.) susikibdami rankomis sudarë gyvà grandinæ per Baltijos valstybes,
taip simboliðkai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietø sàjungos, iðreikðdami norà
bûti laisvais.
jos, Estijos ir Rusijos disidentø, tarp kuriø buvo ir pats
Andrejus Sacharovas.
Jungtinës Tautos ir tarptautinë bendruomenë buvo
raginamos iðlaisvinti pavergtas Baltijos tautas, paskelbti
Molotovo–Ribentropo paktà niekiniu ir likviduoti jo padarinius – iðvesti ið Baltijos
valstybiø okupacinæ kariuomenæ.
„Ðis moralinis ultimatumas
Sovietø Sàjungos vyriausybei
gal yra maþiau þinomas. Pirmiausia galbût todël, kad jis

Nepuolimo pakto þemëlapis

yra labai platus dokumentas,
ne vieno lapo, ne dviejø lapø, jis buvo paskelbtas antisovietinëje nelegalioje spaudoje. Jis buvo orientuotas á
Sovietø Sàjungos vyriausybæ
ir galbût plaèiau uþsienyje jis
nepasklido. Bet savo reikðme
jis be abejo nenusileidþia 45
pabaltijieèiø memorandumui“, – teigë N. Maslauskienë.
Remdamasis memorandumo argumentais, Europos
Parlamentas 1983–iøjø sausio 13–osios dienos rezoliu-

Mokytojai – bolðevizmo aukos
noji armija. Padirbëjæs Barèiuose, 1941-1943 m. mokytojavo Trakø apskr. Semeliðkiø valsè. Daugirdiðkiø kaimo mokykloje ir Vilniaus
mokykloje Nr. 29. 1943 m.
rudená susirgo ir tik 1944 m.
vasarà parvyko á Ðklërius, kur
mokytojavo iki areðto.
Tiesa, mokytojas sulaikytas buvo ir anksèiau; pvz.,
1946 06 22 jis sëdëjo Marcinkoniø laikinojo suëmimo kameroje. Suimtas 1947 m. liepos 20 d. kaip partizanø ryðininkas, kità dienà P. Veèkys
jau buvo tardytas; Druskininkuose já tardë Varënos MGB
vyr. ágaliotinis jaun. leitenantas Skorikovas. Atveþtà á Varënà suimtàjá tardë kapitonas
Ostapenka. Tardë liepos 24,
25, 26, 27, 31 d. Vilniuje tardymà pratæsë LTSR MGB
Tardymo dalies 1 skyriaus
vyr. tardytojas Zykovas. Ðis
saugumietis mokytojà klausinëjo rugpjûèio 15, 16, 19 d.,
rugsëjo 3, 11 d., spalio 18, 22
d., lapkrièio 25, 27 d. Tardomasis kaltu neprisipaþino.
Beje, tardymai paprastai vykdavo naktmis ir jø laikà saugumieèiai fiksuodavo: pvz.,
1947 m. rugpjûèio 19 d. tardymas truko nuo 20.30 val.
iki 2.20 val., rugsëjo 3 d. – 21
val.–1 val., rugsëjo 11 d. – 21
val.–2.15 val.
Skirtingø tardytojø siûlymuose pirðti BK 58 str. punktai keitësi. Leitenanto Zykovo 1947 m. lapkrièio 29 d. pasiraðytoje kaltinamojoje iðva-

doje raðoma, kad P. Veèkys
padëjæs vokiðkiesiems okupantams – 1941 m. lapkrièio
mën. rinkæs maisto produktus vokieèiø sargybos batalionui, o 1945 m. uþmezgë ryðius su „ginkluotomis gaujomis“, valstieèiø susirinkime
1946 m. kalbëjo prieð tarybø
valdþios priemones, platino
antitarybinius lapelius ir kt.
Tardytojas siûlë Ypatingajam
pasitarimui suimtàjá nuteisti
10 metø pataisos darbø lagerio (spalio 3 d. siûlyti 6 metai).
Ypatingasis pasitarimas
1948 m. sausio 31 d. nuteisë
P. Veèká 7 metams, bausmæ
skaitant nuo 1947 m. liepos 20
d. Kalinys ið VRM Vilniaus
kalëjimo Nr. 1 iðsiøstas á Karlagà – Karagandos sritá Kazachstane, á Þaryko stotá (vëliau Dþezkazgano sr.; atvyko
1948 m. geguþës 10 d.). Po lagerio nuo 1954 m. liepos 20
d. – tremtis Irkutsko sr. Usoljës r. Kultuko kaime. Mat ten
1949 m. kovo 25 d. buvo iðtremta mokytojo ðeima –
þmona Antanina, g. 1897 m.,
ir dukrelës: Aldona, g. 1933
m., ir Sigutë, g. 1936 m.
Ið specapgyvendinimo P.
Veèkys paleistas TSRS AT
Prezidiumo komisijos 1957
m. gruodþio 25 d. nutarimo
pagrindu ir 1958 m. vasario
21 d. iðvyko ið Kultuko. Gráþæs á savo kraðtà, gyveno Kabeliø apyl. Senovës kaime ir
rûpinosi reabilitavimu. Pabaltijo karinës apygardos ka-

riniam tribunolui raðë 1958
m. spalio 14 d., 1959 m. rugpjûèio 12 d. – LTSR prokuroro pavaduotojui F. Archipovui, o rugpjûèio 17 d. iðsiuntë laiðkus TSRS generaliniam prokurorui R. Rudenkai ir TSKP CK pirmajam
sekretoriui N. Chruðèiovui. P.
Veèkys taip pat norëjo atgauti savo namus ir kitus statinius, sodà, nes buvo nuteistas be turto konfiskavimo.
Buv. mokytojà parëmë 10
Ðklëriø ir kitø kaimø gyventojø, o tuo tarpu Varënos r.
prokuroras davë sankcijà
tremtiná ið nuosavø namø iðkeldinti.
1960 m. vasario 3 d. P. Veèká dar kartà apklausë LTSR
KGB vyr. tardytojas kapitonas Litvinovas. Apklausti keli
kiti asmenys. Litvinovas kovo 5 d. pateikë pasiûlymà
LTSR prokurorui atðaukti
Ypatingojo pasitarimo 1948
01 31 nutarimà ir P. Veèkio
bylà, remiantis RTFSR BPK
204 str. b p., nutraukti. 1960
m. kovo 14 d. tam pritarë
LTSR prokuroras V. Galinaitis, o kovo 16 d. – ir LTSR
Aukðèiausiasis teismas. Varënos r. milicijos skyrius su ðiuo
sprendimu P. Veèká supaþindino geguþës 6 d.
Antanina Veèkienë ir abi
dukterys – Aldona VeèkytëKartopolceva ir Sigutë Veèkytë-Lisenkova – á Lietuvà
negráþo. Paþymëjimas apie
tëvo reabilitavimà 1993 m.
liepos 29 d. iðsiøstas á Kultu-

kà P. Veèkio dukrai S. Lisenkovai.
***
Iðveþtas mûsø rajono Tolkûnø mokyklos vedëjas Adomas Verbickas su þmona bei
dukra. Suimti A. Verbickà
1941 m. birþelio 7 d. nusprendë NKVD Alytaus sk.
serþantas Pèiolkinas; jo nutarimà birþelio 12 d. patvirtino LTSR Valstybës saugumo liaudies komisaras Gladkovas (LYA f. K-1, ap. 58, b.
P-10777 ir f. V-5, ap. 1, b.
37731).
Mokytojas gimæs 1892 m.
Rudnios baþnytkaimyje. Baigæs gimnazijos 4 klases ir mokytojø kursus. Ið pradþiø dirbo Butrimoniø valsè. Raiþiø
mokykloje, o nuo 1926 m.
rugsëjo 8 d. Tolkûnuose. Priklausë Nedzingës ðauliø bûriui, nuo 1930 m. – Vilniui vaduoti sàjungai ir buvo jos skyriaus pirmininkas, nuo 1935
m. ëjo Tautininkø sàjungos
Tolkûnø apylinkës pirmininko pareigas, buvo Mokytojø
sàjungos narys.
Suimtas A. Verbickas në
karto nebuvo apklaustas, o
nuveþtas tiesiai á Oneglagà
Archangelsko srityje – Pukso stotá Plesecko rajone. Nebuvo ir nuteistas. Pasak
Oneglago Sanitarinio skyriaus 1942 m. birþelio 2 d. akto Nr. 1017, A. Verbickas tàdien 19 val. 20 min. mirë. Jis
nuo geguþës 30 d. gydësi
Èiornoje ozero gyvenvietës
ligoninës stacionare. Mirties

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

cijoje pasmerkë Baltijos valstybiø okupacijà ir aneksijà
bei paragino tarptautinæ bendruomenæ pripaþinti jø teisæ
á laisvà apsisprendimà.
Patyrinëti „Moraliná ultimatumà“, 45 pabaltijieèiø
memorandumà ir Lietuvos
laisvës lygos vadovø nuotraukas visuomenë gali Lietuvos
ypatingojo archyvo KGB dokumentø skaitykloje ir internete.
LRT TV
naujienø tarnyba,
DELFI.lt ir mûsø inf.

prieþastis – þarnyno nepraeinamumas ir smarkiai susilpnëjusi mityba. Tarsi pasityèiojimas ið velionio yra raðtas, kad pagal TSRS Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakà A. Verbickas 1958
m. geguþës 19 d. ið specapgyvendinimo paleistas.
Nedzingës ð. bûriui priklausë ir Verbicko þmona Jonë. Ji
1931 m. buvo paskirta komisijos kariø kapams Biniûnuose sutvarkyti sekretore.
Nuo vyro ir tëvo atskirtos
þmona Jonë KalanavièiûtëVerbickienë, g. 1905 m., ir
1927 m. gimusi dukra Birutë
gyvenusios Altajaus kr. Slavgorodo mieste. Ið tremties
paleistos 1957 m., J. Verbickienë ir Birutë VerbickaitëPranculienë á Lietuvà gráþo
1961 m. Gyveno Vilniuje.
J. Verbickienë 1964 m. liepos 3 d. paraðë LTSR prokurorui dël vyro nepagrásto
areðto. Prokuratûra skundà
rugpjûèio 24 d. persiuntë
Lietuvos KGB Tardymo skyriui. Varënos KGB vyr. leitenantas Dolotovas rugsëjo 22
d. apklausë Tolkûnø gyventojus Petrà Bledà, Kostà Ðadzevièiø, Zigmà Bledà ir
Emiliø Tubelevièiø bei Mikà
Grinevièiø ið Biniûnø, taèiau
nieko prieðiðko apie tremtiná neiðgirdo. Dël kaltinimo
árodymø stokos A. Verbicko
byla 1964 m. rugsëjo 30 d. buvo nutraukta.
Tæsinys. Pradþia Nr. 24, 27, 28,
33, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 55, 57,
61

Vytautas Valentinas
ÈESNULIS

