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Eglė TRATAITĖ

Birželio 29 d. Karo akademijoje
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, atlikdamas iškilmingą
istorinį ritualą – kardu paliesdamas
kiekvieno kariūno petį – 73 absolventams suteikė pirmąjį karininko laipsnį.
Iškilmingoje išleistuvių ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Lietuvos kariuomenės
vadas gen. mjr. Valdas Tutkus, Gynybos štabo viršininkas brg. gen. Vitalijus Vaikšnoras, Lauko pajėgų vadas
brg. gen. Arvydas Pocius, Karinių
oro pajėgų vadas plk. Artūras Leita,
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
vadas plk. Antanas Plieskis, Lietuvos
kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadas,
buvęs Karo akademijos viršininkas
plk. Algimantas Vyšniauskas, buvęs
Lietuvos kariuomenės vadas ats. gen.
mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis, kiti
krašto apsaugos sistemos padalinių ir
tarnybų vadai, karininkai, visuomeninių organizacijų atstovai, kariūnų tėvai ir artimieji.
Ceremonija prasidėjo iškilmingu
Garbės sargybos kuopos ir Garbės
sargybos orkestro pasirodymu.
Karo akademijoje yra graži tradicija kiekvienais metais rinkti geriau-
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sią absolventą ir jį apdovanoti kardu.
Šiais metais juo tapo Valdas Lukianskas. Per ketverius metus šis kariūnas
sugebėjo pasiekti geriausių studijų
rezultatų, pademonstravo neabejotinas lyderio savybes, pasižymėjo kaip
veiklus ir principingas vadas. Vieną
semestrą studijavo Virdžinijos karo
institute, kur garbingai atstovavo Karo
akademijai ir mūsų šaliai. Šią garbingą dovaną Valdui Lukianskui įteikė
Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr.

Valdas Tutkus. Taip pat geriausiam
absolventui Kanberos lietuvių draugijos valdybos nutarimu buvo paskirta
piniginė premija.
Po to Prezidentas Valdas Adamkus, paliesdamas kardu karininko antpetį, įpareigojo jaunuosius karius be
reikalo nepakelti ginklo ir be garbės jo
nenuleisti, visur ir visada saugoti karininko garbę ir Lietuvos Respublikos
vardu suteikė jiems pirmąjį karininko
– Lietuvos kariuomenės leitenanto
– laipsnį.
Lietuvos kariuomenės vyriausiasis
kapelionas plk. Juozas Gražulis po priesaikos ritualo pasveikino ir palaimino
jaunuosius karininkus. Taip pat juos
pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas, Krašto apsaugos ministerijos
valstybės sekretorius, kariuomenės vadas, Karo akademijos viršininkas.
Po ceremonijos rikiuotės aikštėje
absolventai ramovėje atliko dar vieną
simbolinį ritualą – užsimovė Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų žiedus.
Birželio 28 d. absolventams buvo
įteikti viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo ar politikos mokslų bakalauro diplomai ir
motorizuotųjų pėstininkų būrio vado
kvalifikaciją liudijantys pažymėjimai.

Gerbiamieji Lietuvos karininkai,
Karo akademijos absolventai, dėstytojai, šventės svečiai!
Susirinkome pasveikinti ir pasidžiaugti Lietuvos karo akademija, parengusia dar vieną absolventų laidą. Į
Lietuvos kariuomenę ir mūsų viešąjį
gyvenimą, į kasdienį valstybės ir tautos
kūrimo darbą įsilieja nauja karininkų
karta. Tai reiškia, kad įsilieja naujos
fizinės ir intelektinės jėgos, naujas požiūris, naujas mentalitetas. Todėl Lietuva žvelgia į Jus, gerbiamieji absolventai, su nuoširdžia viltimi, pagarba
ir pasitikėjimu. Nenuvertinkite šio pasitikėjimo ir Lietuvos karininko vardo,
nenuvertinkite savosios Alma Mater.
Jūsų profesija jungia tautos praeitį, dabartį ir ateitį. Ji įpareigoja gerbti praeities tradicijas ir kartu imtis
atsakomybės už krašto šiandieną ir

rytdieną – už jo saugumą ir galimybes tautai gyventi visavertį gyvenimą.
Atsakomybė, pagarba įstatymui ir
moralei – tai vertybės, kurių šiandien
itin stinga.
Todėl kreipiuosi į Jus, jaunieji Lietuvos karininkai: aktyviai dalyvaukite
kuriant Lietuvos valstybės ateitį ir
ugdant jaunąją karių kartą. Jaunų,
atsakingai mąstančių ir laisvų nuo
praeities inercijos bei nesavanaudiškų
piliečių labai reikia Lietuvos pažangai. Turime teisę didžiuotis mūsų vyrų
dalyvavimu tarptautinėse misijose Afganistane, Irake, Balkanuose. Galime
džiaugtis, kad Lietuva šiandien gyvena turbūt saugiausiomis sąlygomis per
visą savo istoriją.
Tačiau neturime teisės pamiršti,
kad valstybei itin didelį pavojų kelia ne išorės, o mūsų pačių keliamos

grėsmės. Pirmiausia – mūsų abejingumas įstatymui ir moralei, pilietiškumui ir valstybingumui – vertybėms,
kurios per amžius kūrė mus kaip tautą ir valstybę.
Todėl linkiu – tegul Lietuvos karininko vardas, uniforma ir priesaika
ne varžo, bet skatina drąsiai, kūrybiškai ir sąžiningai veikti. Tęskite tai, ką
garbingai kūrė Jūsų tėvai ir seneliai,
savanoriai, partizanai, disidentai ir
tremtiniai, ką garbingai gynė visų laikų Lietuvos kariai ir karininkai. Tęskite Lietuvos istoriją.
Sveikinu visus Karo akademijos absolventus ir linkiu dvasinės ir fizinės stiprybės. Būkite ateities Lietuvos kūrėjai!

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Valdas Adamkus
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Šių metų birželio 30 d. Danijos karinių jūrų pajėgų akademiją Kopenhagoje sėkmingai baigė 26 kariai: 19
danų, 1 estas, 3 latviai ir 3 lietuviai.
Iškilmingos išleistuvių ceremonijos
metu Lietuvos gynybos atašė plk. ltn.
Alvydas Šiuparis pasveikino mokslus
baigusius kariūnus. Jis perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dekretą dėl karininko

laipsnio suteikimo ir įteikė karininko
antpečius Remigijui Zabielai, Martynui Kairiui ir Gediminui Petrikui.
Karinių jūrų pajėgų akademijos
vadovybė, atsižvelgdama į mokymosi
užsienio šalyje aplinkybes, reikalaujančias kur kas daugiau pastangų nei
studijos namie, buvo labai patenkinta
mūsų kariūnų mokymosi rezultatais.
Ltn. Remigijui Zabielai buvo įteikta
premija už pažangumą, praktinius ir
teorinius mokslo rezultatus.

Dim. plk. Jonas JUODKA

Birželio 26–liepos 1 dienomis
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo
Radvilos mokomajame pulke vyko
baigiamoji jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių sesija.
135 vaikinai ir merginos rudens,
žiemos ir pavasario moksleivių atostogų metu vyko į Vilniaus, Ruklos ir
Klaipėdos jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių rengimo centrus. Jaunuoliai
klausė paskaitų apie Lietuvos istoriją,
kariuomenę, Šaulių sąjungą, mokėsi
topografijos, inžinerijos ir taktikos,
teikti pirmąją medicinos pagalbą, maskuotis, susipažino su ginklais. Atvykę į
ketvirtąją, baigiamąją, sesiją mokomajame pulke, jaunieji šauliai įgytas teorines žinias tikrino pratybose.
Jaunųjų šaulių būriams vadovavo
Lietuvos karo akademijos kariūnai

Rokas Pauliukaitis, Lina
Šimkūnaitė, Mindaugas
Garbenis,
Remigijus
Klimavičius,
Laurynas Šemeška, Justinas
Kruopis, Tomašas Orlovskis, Laimutis Vaičys,
Marekas Kurjanas, Ieva
Plaščiauskaitė ir Mantas
Žinkevičius. Šie kariūnai 2005–2006 mokslo
metais vedė pratybas
Vilniaus ir Klaipėdos jaunųjų šaulių
vadų ir instruktorių rengimo centruose, mokė jaunuosius šaulius patiems
rengti ir vesti pratybas, organizuoti
sporto varžybas, pratino laikytis kario elgesio taisyklių, drausmės, su jais
diskutavo apie patriotiškumą ir pilietiškumą kaip vieną iš pagrindinių
valstybingumo stiprinimo prielaidų.
Liepos 1 dieną kariūnai sesijos
iškilmingos baigimo ceremonijos,
kurioje dalyvavo Didžiojo Lietuvos
etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir Lietuvos šaulių sąjungos
vadovybė, metu 124 jauniesiems šauliams įteikė kvalifikacinius pažymėjimus ir instruktorių ženklus. Tai jau
šeštoji jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių laida, kuriai paskaitas skaitė ir
pratybas vedė Lietuvos karo akademijos kariūnai.

Ir vėl birželis – mėnuo,
kai mūsų Akademiją palieka
ketvirtakursiai.
Ir, be abejo,
visų mintys sukasi apie juos.
Jie tampa įvykių centru.
Manau, kad visus Akademijos darbuotojus apima prieštaringi jausmai:
viena vertus, džiaugsmas ir pasididžiavimas, kad parengtas ir tarnauti
Lietuvai išleidžiamas dar vienas karininkų būrys, kita vertus, atsisveikinimo liūdesys. Ketveri metai – ne toks
jau trumpas laiko tarpas. Tenka atsisveikinti su tais, su kuriais ilgai bendravome, kuriems stengėmės perteikti savo žinias, slapčia vildamiesi, kad
jie bus už mus geresni, kad jie padarys
tai, ko galbūt nepadarėme mes. Taip
ir turi būti. Ir taip yra, nes mokiniai
turi pranokti savo mokytojus – kitaip
sustotų pasaulio pažangos procesas.
Mielieji mūsų absolventai, Jūs buvote apipilti gėlėmis, išgirdote daugybę sveikinimų. Išgyvenote ypatingas
akimirkas, kai kiekvieno karininko
garbės simbolis – kardas – palietė
Jūsų petį ir Jūs tapote visateisiais
Lietuvos karininkų korpuso nariais.
Norėtume, kad, be kitų linkėjimų,
išgirstumėte ir Jūsų žurnalo „Kariūnas“ redakcijos, visų jo bendradarbių
šiai progai skirtus žodžius.
Norime Jums palinkėti sėkmės. Sėkmės būsimoje sunkioje, atsakingoje
ir pavojingoje tarnyboje Lietuvai. Sėkmės įgyvendinant planus ir siekius,
net ir tada, kai bus labai sunku neprarasti vilties ir optimizmo. Sėkmės
Jums asmeniniame gyvenime!
Mes tikime, kad Akademijoje
įgytos žinios bus Jūsų tolesnio kelio
pagrindas, todėl kiekvienam norime
palinkėti, kad kopdami kario karjeros
laiptais visada prisimintumėte, ko Jus
mokėme visus šiuos metus, – visada
išlikti žmogumi – ŽMOGUMI iš didžiosios raidės.
SĖKMĖS JUMS!
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Viena iš prioritetinių veiklos
krypčių Lietuvos kariuomenėje yra
vado lyderio savybių ir jo profesinių
įgūdžių ugdymas. Siekiant tobulinti
bazinį karinį rengimą ir suaktyvinti
mokslo tiriamąjį darbą šioje srityje,
krašto apsaugos ministro įsakymu
nuo š.m. balandžio 3 d. Karo akademija pradeda įgyvendinti vieną
iš moderniausių ilgalaikių Lietuvos
kariuomenės projektų – mokslo tiriamąjį darbą „Lyderystė ir jos įtaka
vado lyderio ugdymui“.
Lyderystės problema Lietuvoje
mažai tyrinėta. Vakarų pasaulyje ši
tema itin aktuali mokslinėje literatūroje, kurioje lyderystės samprata
siejama su vadybos mokslu. Lyderystės idėjų plėtra susijusi su Lietuvos
integracija į Vakarų bendruomenę
ir NATO. Tobulinant karinį ugdymą
krašto apsaugos sistema ne kartą buvo
reorganizuojama, atitinkamai keitėsi
ir požiūris į mokymą vadovauti.
Vykstant vadybos pokyčiams, kinta
ir lyderiavimo samprata. Lyderiavimo
sąvokos vis labiau skverbiasi į kitus
mokomuosius dalykus: nagrinėjant
daugelį mokymo ir auklėjimo problemų susiduriama su vadybiniu ir
edukologiniu jų sprendimo aspektais.
Nauja tai, kad bus bandoma nuosekliai ištirti ir išanalizuoti vadybinius
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bei edukologinius lyderystės procesų aspektus ir sujungti juos į bendrą
sistemą, kuri reikalinga veiksmingam
lyderio ugdymo procesui organizuoti.
Remiantis naujausiomis Vakarų šalių lyderiavimo teorijomis bei tyrimais
bus įvertinta bendra vadų ugdymo
sistemos būklė, jos atitiktis karinio ugdymo reikalavimams, bazinio karininko rengimo ir universitetinių studijų
analizė (siūlymai) vadybos ir lyderystės
požiūriu dėl mokomojo proceso Karo
akademijoje tobulinimo, sistemiškai išnagrinėti NATO šalyse taikomi karinio
lyderiavimo modeliai, atlikti karininkų,
seržantų, kariūnų ir stojančiųjų į Karo
akademiją lyderiavimo įgūdžių tyrimai
ir jų analizė, parengti siūlymai dėl tolesnio mokymo sistemos tobulinimo,
kariūnų karinio rengimo kokybės gerinimo, karininkų ir seržantų kvalifikacijos kėlimo, modernaus karinio lyderia-

vimo kriterijų, labiausiai tinkamų vado
ugdymo sistemai tobulinti.
Kad projektas būtų įgyvendinamas
efektyviai, suburta gabių karininkų
ir žymių mokslininkų grupė iš įvairių
šalies aukštųjų mokyklų, užmegzti tiesioginiai bendradarbiavimo ryšiai su
garsių Vakarų aukštųjų karo mokyklų
ir koledžų specialistais bei ekspertais.
Kaip pabrėžė viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. Arūnas
Dudavičius, pagrindinis Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos tikslas – išugdyti vadą lyderį.
Šis sudėtingas, didelės atsakomybės
reikalaujantis uždavinys išskiria Karo
akademiją iš kitų Lietuvos aukštųjų
mokyklų. Karo akademijoje, pasitelkus specialią metodiką, ketverius metus ugdoma asmenybė, išsiskirianti iš
kitų profesiniu, fiziniu pasirengimu,
moralinėmis savybėmis.

ir specialistams, turintiems ne mažesnę kaip 3 metų praktinio vadovavimo patirtį. Ji reikalinga jų karjerai
užtikrinti ir profesinei kompetencijai
kelti. Magistrai dar 3 mėn. studijas tęs

kapitonų kursuose. Jų metu karininkai studijuos karybos mokslus.
Baigusieji kapitonų kursus karininkai grįš į savo dalinius ir įgytas teorines žinias jau taikys praktiškai.

Eglė TRATAITĖ

2006 m. balandžio 14 d. Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido dešimtąją kapitonų kursų klausytojų, kuriems buvo suteikta
kuopos vado ir bataliono štabo karininko kvalifikacija, ir trečiąją vadybos ir verslo administravimo magistrų laidas.
Karo akademijos viršininkas plk.
Arūnas Balčiūnas pasveikino susirinkusiuosius ir įteikė magistro diplomus, kuopos vado/bataliono štabo
karininko kvalifikacijos pažymėjimus
ir baigimo ženklus.
Karininkams, baigusiems magistrantūros studijas, buvo suteiktos vadybos specialistams reikalingos naujausiais vadybos mokslo laimėjimais
pagrįstos teorinės žinios. Ši programa
skirta kariuomenės padalinių vadams

Valdonė VALIENĖ
LURK Viešųjų ryšių komiteto pirmininkė

Šių metų birželio 16 d. Dubingių
poilsio namuose įvyko baigiamasis
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kurį surengė Vilniaus Gedimino technikos
universitetas.
LURK prezidentas prof. Vytautas
Kaminskas Rektorių konferencijos
vardu išreiškė apgailestavimą, kad šių
metų brandos egzaminų organizavimo
nesklandumai sukėlė tiek nerimo ir rūpesčių abiturientams, jų tėvams ir mokytojams. Lietuvos universitetų rektoriai
užtikrino, kad pripažins Nacionalinio
egzaminų centro pažymius ir šiemet
Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo

nuo rugsėjo 1 d. Vipriėmimo sąlygos nesikeis. Tačiau
ceprezidentu išrinkLURK kreipėsi į Lietuvos Resputas prof. habil. dr.
blikos švietimo ir mokslo ministeHenrikas Žilinskas.
riją prašydama ateityje užtikrinti
Švietimo ir mokslo
brandos egzaminų organizavimo ir
ministras ir universivykdymo saugumą.
tetų rektoriai padėLietuvos universitetų rektorių
kojo už nuoširdų ir
konferencija išsirinko naują prepasiaukojamą darbą
zidentą. Vos vieno balso persvabuvusiam
LURK
ra įveikęs savo konkurentą LieProf. habil. dr.
prezidentui Vytauto
tuvos veterinarijos akademijos
Romualdas
Didžiojo universiteto
rektorių prof. habil. dr. Henriką
rektoriui prof. habil.
Žilinską, juo tapo Vilniaus GeGinevičius
dr. Vytautui Kaminsdimino technikos universiteto
kui ir Šiaulių universiteto rektoriui
rektorius prof. habil. dr. Romualdas
prof. habil. dr. Vincui Lauručiui.
Ginevičius. Pareigas jis pradės eiti
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Ats. plk. dr. Stasys KNEZYS

1941 m. birželio 22–28 d. lietuvių tautos istorijoje išliko kaip sukilimo prieš sovietinius okupantus laikotarpis. Šiais metais minimos 65-osios sukilimo metinės. Sukilime
dalyvavo ir Vilniaus pėstininkų karo mokykla. Šis ats. plk. dr. Stasio Knezio straipsnis
skiriamas šios mokyklos sukilimui paminėti.
dėtį. Sovietams likviduojant Lietuvos
kariuomenę, Karo mokykla buvo atskirta ir paversta Vilniaus pėstininkų
karo mokykla. Ji buvo įtraukta į bendrą Raudonosios armijos karo mokyklų sistemą. Atrodytų, okupantai
padarė viską, kad mokykla kilus karui
būtų gana patikima. Skirtingai nuo
kitų lietuviškų dalių, šioje karo mokykloje lietuviai sudarė mažesnę dalį.

Prieš 65 metus, ankstų 1941 m. birželio 22-osios rytą, prasidėjo karas.
Lietuviai, patyrę raudonąjį smurtą ir
prievartą sovietinės okupacijos metais, birželio 23 d. sukilo. Kartu sukilo
ir buvusi Lietuvos kariuomenė, okupantų performuota į nacionalinį 29-ąjį
šaulių teritorinį korpusą – Raudonosios armijos dalinį.
Sukilimas korpuse buvo pasipriešinimas okupantams, ketinusiems korpuso dalis atitraukti į Rusiją. Veržlaus
Vokietijos vermachto puolimo metu
svarbiausias lietuvių karių tikslas buvo
išsivaduoti iš Raudonosios armijos.
Tai vyko įvairiai dėl skirtingų aplinkybių. Vieniems pavyko pabėgti, kitiems
teko vaduotis ginklu. Tačiau išsilaisvinimas vyko skausmingai – žuvo apie
120 lietuvių karių ir civilių tarnautojų,
daug buvo sužeistų.
Ypač sudėtingas buvo Vilniaus
pėstininkų karo mokyklos lietuvių
kursantų ir karininkų likimas. Mokykla neįėjo į lietuviškojo korpuso su-
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1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus mūsų šalį, pradėta
likviduoti Lietuvos kariuomenę. 1940
m. spalio pabaigoje Lietuvos kariuomenė nustojo egzistuoti. Tokia pat dalia buvo skirta ir Karo mokyklai. Esminės permainos mokykloje prasidėjo
1940 m. rugsėjo mėnesį. Rugsėjo 13
d. ji buvo perkelta iš savo nuolatinės
dislokavimo vietos Kaune, A. Panemunėje, į Vilnių, Antakalnio rajoną.
Rugsėjo 10 d. slaptame įsakyme Nr.
1 Darbininkų-valstiečių Raudonosios
armijos pėstininkų karo mokyklai
paskelbta, kad Lietuvos liaudies kariuomenės karo mokykla pertvarkoma į normalią Raudonosios armijos
pėstininkų karo mokyklą ir nuo 1940
m. rugsėjo 15 d. vadinsis Darbininkųvalstiečių Raudonosios armijos pėstininkų karo mokykla.
Pagal naujus etatus mokykloje buvo
suformuoti trys batalionai. Iš buvusios
Karo mokyklos kariūnų buvo sudaryti 1-asis ir 2-asis lietuvių batalionai,
3-iasis batalionas buvo formuojamas
iš rusų. Netrukus kariūnus pradėta
vadinti kursantais. 1940 m. pabaigoje

Karo mokykla buvo galutinai pertvarkyta. Joje liko du kursantų batalionai:
vienas – rusų, kitas – lietuvių. Pastarojo vadu buvo patvirtintas gen. št. plk.
ltn. P. Vertelis.
Rugsėjo 22 d. mokyklos viršininko
pareigas perėmė rusų pulkininkas Georgijus Sokurovas, o buvęs viršininkas
gen. št. plk. Vincas Kiršinas buvo paskirtas 184-osios šaulių divizijos štabo
viršininku.
Performuojant Karo mokyklą pagal Raudonosios armijos stilių, vyko
didelė personalo kaita. Tarp dėstytojų
vyravo rusai. Buvo ir lietuvių karininkų, paskirtų dėstytojais, bet tik jaunesniaisiais, nors beveik visi dėstytojai
rusai turėjo žemesnius karinius laipsnius. Politiniai vadovai lietuviai buvo
atleisti, juos pakeitė gausus Raudonosios armijos komisarų ir vadinamųjų
politrukų būrys, vadovaujamas pulko
komisaro Lipkindo. Atsirado politinis
skyrius, kuriam talkino VKP(b) partijos istorijos lektorių grupė. VKP(b)
partijos istorija tapo pačiu svarbiausiu
mokomuoju dalyku.
Nuo pat pradžių, kai buvusi Lietuvos kariuomenė buvo įtraukta į Raudonosios armijos sudėtį, rusai įvedė
griežtą lietuvių karių kontrolę. Bet
koks lietuvių nepasitenkinimo pasireiškimas buvo kruopščiai fiksuojamas.
Tą atlikdavo NKVD, įsteigusi Raudonojoje armijoje ypatinguosius skyrius.
Jiems talkino komisarai ir politrukai
(politiniai vadovai). Suėmimai kariuomenėje tapo įprastu reiškiniu, neaplenkė jie ir Karo mokyklos. Pavyzdžiui,
1941 m. kovo 27 d. buvo suimtas Karo
mokyklos viršininko padėjėjas aprūpinimui plk. ltn. Bolius Namajuška. Jis
buvo išvežtas į Gorkio kalėjimą ir ten
nužudytas (1942 m. kovo 23 d. mirė
nuo išsekimo). Lemtingąjį 1941-ųjų
birželį buvo suimti ir išvežti į Rusijos
priverčiamojo darbo stovyklas („lagerius“) leitenantai Pranas Rimas, Petras
Žieba, Bronius Vaitiekūnas.

Karo mokykla karo pradžią sutiko vasaros stovykloje Pabradės poligone. 1941 m. birželio 22-osios rytą,
o tai buvo sekmadienis, Vilniaus
pėstininkų karo mokykla išsirikiavo,

kaip įprasta, rytiniam patikrinimui.
Jo metu kursantams buvo paskelbta,
kad po pusryčių reikės eiti į mišką
šaudyklai rąstų nešti. Tačiau 10 val.
mokyklos viršininkas plk. Sokurovas
sušaukė visų karininkų ir komisarų
susirinkimą, kurio metu paskelbė ką
tik gautą SSRS gynybos liaudies komisaro maršalo Timošenkos įsakymą. Jame buvo pasakyta, kad sovietų
valdžia pasitiki lietuvių tauta, todėl
nėra reikalo laikyti mokykloje atskirų
batalionų – lietuvių ir rusų. Sokurovas įsakė nedelsiant įsakymą vykdyti
ir nurodė, kaip reikia tai padaryti.
„Maišymo“ procedūra, pradėta apie
12 val., buvo skirta kursantams ir jaunesniesiems karininkams; batalionų ir
kuopų vadai buvo palikti eiti ankstesnių pareigų, išskyrus 1-ąjį batalioną,
kurio vadu vietoje išvykusio į Latviją
majoro Grebniovo buvo paskirtas kapitonas Afanasjevas.
Apie karą dar niekas iš lietuvių
nežinojo, tik buvo pastebima, kad
rusai blaškosi ir nervinasi. Netrukus
kai kuriems lietuviams karininkams
pavyko sužinoti, kad prasidėjo karas,
tačiau jokių išvadų dar nedarė – buvo
per anksti.
Apie 17 val. mokyklą sušaukus į
mitingą, oficialiai buvo pranešta, kad
jau prasidėjo karas. Prieš tai buvo
gautas įsakymas grįžti į Vilnių ir saugoti Vilniaus aerodromą nuo priešo
desantų. Pasiruošti išvykti buvo skirta
mažiau nei valanda, tad po mitingo
visa mokykla, lyg karštligės pagauta,
tvarkėsi – rengėsi žygiui. Buvo dalijami šoviniai, kurių turėta labai mažai.
Kiekvienas gavo tik po 15–30 šovinių.
Vadai gaudė savo žmones, nes „po su-

maišymo“ vienas kito nepažinojo.
Mokykla turėjo vos keletą sunkvežimių ir lengvųjų automobilių, todėl
Sokurovas nusprendė, kad į Vilnių bus
keliamasi dalimis. Iš pradžių į mašinas
buvo susodintas 1-asis batalionas. Jį
nuvežusios mašinos turėjo grįžti ir po
to pervežti 2-ąjį batalioną. Gurguolei
ir orkestrui buvo nurodyta eiti pėsčiomis. Švenčionėlių stovyklos saugoti
Sokurovas paliko 2-osios kuopos 2-ąjį
būrį ir pusę politrukų kuopos. Be to,
stovykloje liko po keletą kursantų iš
kiekvienos kuopos, mokyklos artilerijos baterija, keletas raštininkų ir ūkio
kuopos kareivių.
Naktį iš birželio 22-osios į 23-iąją
į Vilnių atvykęs 1-asis batalionas laikinai išsidėstė Vilniaus priemiestyje,
vakarinėje dalyje. 2-asis batalionas,
sunkvežimiais atvežtas iš Pabradės
iki Vilniaus, nakvojo miške prie Valakampių, o birželio 23 d. apie 11 val.
pėsčiomis patraukė pro Vilnių aerodromo link, apie 13 val. išėjo į pietinį
Vilniaus pakraštį ir susijungė su 1uoju batalionu.
Uždavinys kol kas liko tas pats
– saugoti nuo oro desantų Vilniaus
aerodromą ir miestą. Beje, po vokiečių aviacijos bombardavimo birželio
22-ąją aerodrome buvo likę tik keletas sudaužytų rusų lėktuvų. Užduotį
vykdantis 1-asis batalionas užėmė
barą į vakarus nuo Vilniaus, abipus
geležinkelio ir kelio, einančio į Trakus, o 2-asis batalionas – barą 1-ojo
bataliono kairėje, į pietvakarius nuo
Vilniaus, abipus geležinkelio ir kelių,
vedančių į Rudininkus ir Lydą. Artilerijos ir prieštankinių ginklų mokykla
neturėjo. Į kairę nuo mokyklos batali-

onų Vilniaus saugoti iš pietų buvo išsidėstęs NKVD batalionas. Mokyklos
dešinysis sparnas rėmėsi į Neries upę.
Priekyje, aerodrome, prie svarbesnių
kelių ir geležinkelio tunelio, mokykla
pastatė užtvaras. Tose vietose stovėjo
ir NKVD sargybos.
Savo vadavietę Sokurovas įsirengė
kairiajame mokyklos sparne, beveik
NKVD bataliono gale, kryžkelėje prie
Ašmenos plento.
Lietuviai karininkai pastebėjo, kad
plk. Sokurovas, kai atvyko į Vilnių,
nustojo nuovokos ir ūpo veikti. Mokyklos reikalus daugiau tvarkė komisaras
negu jis. Pasikeitė ir jo veidas bei kalbos tonas, elgsena su lietuviais – mandagiai prieidavo prie mūsų pulkininkų
ir klausdavo: „Kaip jūs manote, drauge
pulkininke, ar taip bus gerai?“ Nuolatos šalia turėjo keletą lietuvių karininkų specialistų. Lietuviai matė, kad Sokurovas jau neberimsta savo kailyje ir
yra pasiruošęs įsakyti kuo skubiausiai
trauktis iš Vilniaus Rusijos link, tad
vengdavo su juo susitikti, o priversti
būti drauge, laikėsi labai oficialiai.
Priėmęs sprendimą dėl mokyklos
išsidėstymo ir įsakęs užduotį vykdyti,
Sokurovas apie 14–15 val. išvažiavo į
Antakalnį, matyt, ketindamas išsiaiškinti, kokia padėtis mokyklos patalpose, kur buvo likusi apsauga. Pakelėje
buvo sustojęs prie Raudonosios armijos 3-iojo korpuso štabo būstinės, bet
ji jau buvo tuščia. Tuo metu nuo Trijų
Kryžių kalno pradėjo smarkiai šaudyti
iš kulkosvaidžio lietuviai kareiviai. Sokurovas pabūgo ir, atsisakęs ketinimo
važiuoti į Antakalnį, sugrįžo į savo
vadavietę. Čia jam prisistatė iš atostogų grįžęs j. ltn. Vaclovas Levūnas.
Jį Sokurovas įsakė suimti. Suėmimo
priežastis taip ir liko nežinoma. Gali
būti, kad tuo metu jis buvo įpykęs dėl
sukilusių lietuvių ginkluoto pasipriešinimo, dėl kurio ką tik vos pats neprarado gyvybės.

Birželio 22 d. apie 10–11 val. Vilniaus padangėje pasirodė pirmieji
vokiečių karo lėktuvai, bombarduojantys Vilniaus aerodromą ir kitus
karinius taikinius. Popiet bombardavimas sustiprėjo ir padažnėjo. VilniuKARIŪNAS
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je kilo sumaištis, o kai kur ir panika,
karinės dalys ir sovietinės įstaigos
pradėjo ruoštis pasitraukti iš miesto. Naktį iš birželio 22-osios į 23-iąją
bombardavimas susilpnėjo, bet vyko
planingai, o nuo pat ryto prasidėjo
chaotiška evakuacija. Bendrą chaosą
didino paniškas sovietinių pareigūnų,
komisarų ir jų šeimų bėgimas. Sujudo
ir žydų šeimos, nes jau buvo pasklidę
gandai apie artėjančias prie Vilniaus
vokiečių šarvuotas kolonas. Mieste
ėmė poškėti sukilėlių šūviai, padažnėję, kai per Kauno radiofoną buvo pranešta, kad sudaryta Lietuvos laikinoji
vyriausybė.
Žinia apie prasidėjusį karą pradžiugino lietuvius karius, sustiprino
jų ryžtą priešintis okupantams. Kartu
reikėjo būti atsargiems, nes sovietų
politiniai vadovai stebėjo, kad nė vienas jų neliktų be priežiūros. Iki birželio 23-iosios ryto buvo dar palyginti
ramu, nes neatsirado palankesnių
momentų pradėti veikti.
Daugiausia lietuvių karių buvo sutelkta 234-ojo šaulių pulko nuolatinėje
buveinėje, Kosciuškos gatvėje, kadangi čia buvo įrengta bendra viso 29-ojo
šaulių teritorinio korpuso dalių ligoninė. Joje buvo apie keturiasdešimt
ligonių, negalinčių išvykti į poligoną,
ar evakuotų iš poligonų gydyti. Kai
birželio 23-iosios rytą ligoninei buvo
įsakyta ruoštis evakuacijai, lietuviai
kariai nusprendė nesitraukti. Jiems
vadovauti ėmėsi ligoninės viršila, padedamas ligoninės puskarininkių. Prie
jų prisijungė ir galintys paeiti ligoniai.
Gretimame pulke slaptai buvo gauta
ginklų ir šovinių. Kai tik rusai pradėjo
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varyti ligonius evakuotis, lietuviai vienu metu sukilo, nuginklavo politrukus
ir raudonarmiečius. Pulko areštinės
sargybiniai paleido ten sėdėjusius lietuvius, o į ją pasodino nuginkluotus rusus ir politrukus. Tuoj pat susiformavo
viršilos vadovaujamas dalinys. Panaši
padėtis susidarė ir gretimame 259ajame šaulių pulke, kur sukilimo iniciatoriumi tapo lietuvis puskarininkis,
darniai veikęs su 234-ojo šaulių pulko
ligoninės viršila. Abu susidarę lietuvių
padaliniai susijungė. Viršilos ir puskarininkio vadovaujami lietuviai kariai
išsidėstė nuo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios iki Vilnelės upės, frontu į Kosciuškos gatvę, pastatę sunkiuosius kulkosvaidžius ant Trijų Kryžių ir Gedimino
kalnų bei prie Technikos instituto. Kai
po pietų raudonarmiečių dalys pradėjo
trauktis Kosciuškos gatve per Antakalnį šiaurės rytų link, jie pradėjo šaudyti.
Užvirė kautynės, bet lietuvių buvo per
mažai, kad galima būtų visiškai užkirsti
rusams kelią atsitraukti.
Būtent šiuo metu ir mėgino plk.
Sokurovas privažiuoti prie Karo mokyklos. Tuo metu šūviai jau pyškėjo
įvairiose Vilniaus vietose, o šiame
rajone netrukus kautynės dar labiau
sustiprėjo, kai vienam iš sanitarijos
puskarininkių pavyko su aptiktos
mašinos vairuotoju pervežti pro raudonarmiečių kolonas sunkųjį kulkosvaidį iki Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.
Užkėlus kulkosvaidį ant šventoriaus,
buvo paleista naikinanti ugnis išilgai
Kosciuškos gatvės, ir raudonarmiečiai
patyrė nemažai nuostolių. Kautynės,
tai užverdančios, tai silpnėjančios,
tęsėsi iki ryto. Lietuviai kariai laikė-

si, dar padėjo ir miesto partizanams,
nors teko ir šiek tiek atsitraukti link
kalno šlaitų.
Kitas didesnis lietuvių karių pasipriešinimo atvejis tą naktį buvo korpuso pionierių bataliono kareivinėse
– buvusiuose Pranciškonų vienuolyno rūmuose Trakų gatvėje. Panašūs
veiksmai vyko ir kitose vietose, kur
buvo korpuso dalių kareivinės. Veikdami kartu su partizanais, lietuviai be
paliovos apšaudydavo traukiančius
per miestą raudonarmiečius, kartais
net užkirsdami kelią ir stambesnėms
jų dalims. Tai didino įtampą ir paniką.
Netvarkingai bėgančios Raudonosios
armijos dalys neturėjo laiko ir laisvų
karių, kad galėtų padėti komunistams
ir sovietiniams aktyvistams niokoti
miestą ir žudyti gyventojus. Kita vertus, tam nepakako ir laiko, nes jau birželio 24 d. apie 3–4 val. pirmieji šarvuoti vokiečių daliniai įžengė į Vilnių.
Beveik visų korpuso dalių nuolatinėse
buveinėse tuoj pat pradėjo rinktis ir
telktis išsilaisvinę lietuviai kariai, o
buvusiame korpuso štabe vyko grįžtančių karininkų registracija. Netrukus buvo užmegzti ryšiai su vokiečių
karo lauko komendantūra.

Apie 16–17 val. mokykla gavo įsakymą trauktis. Abu batalionai paskubomis buvo surinkti į pietvakarius
nuo Vilniaus, ant plento į Ašmeną.
Mokykla jau ruošėsi žygiuoti, bet
sumaištį sukėlė tuo metu pasirodęs
kažkoks NKVD generolas. Įsakęs
likti vietoje ir ginti Vilnių, jis tuoj pat
išvyko. Plk. Sokurovas, nenorėjęs šio
įsakymo vykdyti, paliko mokyklą vietoje ir nuskubėjo pas NKVD generolą
„utočnit’prikaz“ (patikslinti įsakymo)
ir išsiaiškinti padėties. Tuo metu atskrido trys vokiečių lėktuvai, kilo panika, žmonės nuo plento išsibėgiojo
į visas puses. Lietuviai karininkai ir
dalis kursantų pasinaudojo proga ir
pabėgo. Išsilaisvinę kariai lietuviai
nuvyko į Vilnių ir po kai kurio laiko
susirinko Karo mokyklos patalpose
Antakalnyje.
Netrukus sugrįžęs Sokurovas įsakė

trauktis Ašmenos link, NKVD generolo įsakymo ginti Vilnių jau nebereikėjo vykdyti. Kariai, tarp jų ir iš kitų
dalių besitraukiantys rusai, suskubo
lipti į sunkvežimius. Kas suspėjo – važiavo, nesuskubusieji bėgo iš paskos.
Nakvynei apsistojo prie Medininkų, miške. Tuo pasinaudoję, daug
lietuvių kursantų naktį pabėgo. Birželio 24 d. nuo ryto mokykla netvarkingai traukėsi toliau. Pražygiavusi
Ašmeną, ji pakeliui į Žirėnus miške
sustojo pailsėti ir susitvarkyti. Iš pradžių buvo įsakyta apsikasti. Vėliau
mokykla buvo išrikiuota kuopomis ir
patikrinta jų sudėtis. Pasirodė, kad iš
lietuvių karininkų likę tik du – kuopos
vadas gen. št. kpt. J. Valiulis, nespėjęs
pabėgti prie Vilniaus, ir j. ltn. V. Levūnas, kuris buvo suimtas ir varomas
pėsčiomis. Beje, trūko ir daugelio
rusų karininkų, matyt, nuklydusių su
kitomis raudonarmiečių dalimis. Gen.
št. kpt. J. Valiuliui buvo pavesta vadovauti 2-ajam batalionui, jis nuolatos
buvo sekamas. Kursantų buvo likę tik
apie 500 (iš viso mokykloje buvo 1 200
kursantų ir politrukų kuopa). Mokykla per vieną žygio dieną neteko apie
pusės savo žmonių. Tačiau prie mokyklos buvo labai daug prisiglaudusių iš
įvairių dalių priklydusių rusų kareivių.
Visi jie buvo priimti ir paskirstyti po
kuopas. Dėl to mokyklą vėl sudarė
apie 1000 žmonių.
Lietuvių karininkų, puskarininkių
ir dalies kursantų pasišalinimas privertė Sokurovą ir komisarą griebtis
griežtų priemonių. Kiekvieną lietuvį
sekti buvo pavesta 2–3 rusams kursantams. Be to, iš patikimų žmonių jie
sudarė ypatingąjį būrį, kurio užduotis
buvo apskritai visus sekti. Prireikus
toks padalinys galėjo ir šaudyti.
Šiek tiek pailsėjusi ir apsitvarkiusi
mokykla traukė toliau į rytus Smurgainių–Molodečno kryptimi. Maisto
neturėjo, tad galima tik įsivaizduoti
vietos gyventojų padėtį, nes netvarkingai besitraukianti mokykla ir kitos
raudonarmiečių dalys mito tik tuo, ką
kas nors iš jų nutverdavo.
Nepriėjus Salų miestelio buvo įsakyta sustoti ir pasiruošti gintis, tačiau
netrukus įsakymas buvo atšauktas ir
mokykla tęsė žygį. Netoli Smurgainių

birželio 24-osios popietę mokykla vėl
buvo sustabdyta ir išrikiuota. Atvedė
civiliais drabužiais persirengusį kursantą Vytautą Cijūnėlį, sugautą kaip
dezertyrą. Į priekį buvo išvesta 10
ypatingojo būrio kursantų, komisaras
Lipkindas perskaitė mirties nuosprendį. Po plk. Sokurovo komandų „Užtaisyk!“ ir „Ugnis!“ Cijūnėlis suklupo. Jį
nušovus, mokykla nužygiavo tolyn.
Kursanto V. Cijūnėlio sušaudymas
neatgrasė lietuvių – jie ir toliau bėgo.
Anksčiau stengėsi pasišalinti slaptai, o
dabar pradėjo tai daryti visai atvirai,
kovodami, priešindamiesi ginklu juos
sekantiems rusams. Vieną kartą kursantai net buvo paleidę keletą šūvių į
Sokurovą ir komisarą, bet nepataikė,
o patys spruko į mišką.
Netoli Molodečno, prie Zaskavičių, mokyklos vilkstinė vėl buvo sustabdyta. Buvo gautas griežtas Pribovo įsakymas žūtbūt prie Molodečno
sulaikyti puolančius vokiečius, nes,
žvalgybos duomenimis, galimas jų
tankų prasiveržimas iš pietvakarių.
Didesnė dalis mokyklos užėmė pozicijas prie Zaskavičių, o mažesnė buvo
pasiųsta prie Lebedžių gyvenvietės.
Visą naktį paskubomis buvo kasami
apkasai. Maisto mokykla neturėjo,
dirbti teko alkaniems. Naktį tarp lietuvių pasklido žinia, kad kažkur prie
upelio tarp Smurgainių ir Zaskavičių
jau sušaudytas j. ltn. Levūnas.
Išaušus birželio 25-ajai, mokyklos
pozicijas puolė vokiečių tankai, supdami jas iš pietvakarių. Gintis beveik nebuvo kuo: šovinių turėta labai mažai,
o prieštankinių, priešlėktuvinių ginklų
ir artilerijos nebuvo. Kilo sumaištis,
prasidėjo bėgiojimas, beprasmis šaudymas. Mokykla buvo prispausta prie
pelkėto upokšnio, per labai trumpą
laiką išblaškyta ir priversta paniškai
trauktis Vileikos kryptimi į šiaurės rytus. Molodečną teko apeiti, nes miestas jau buvo užimtas vokiečių. Mūšio
lauke teko palikti savo sunkvežimius,
sanitarines mašinas ir sužeistuosius.
Mokyklos grupė, užėmusi pozicijas
prie Lebedžių, buvo atkirsta ir traukėsi Minsko kryptimi.
Kai kurie lietuviai kursantai nesitraukė ir liko gulėti vietoje. Rusams
pabėgus ir vokiečių tankams prava-

žiavus, jie apžiūrėjo kautynių lauką ir
suteikė pagalbą sužeistiesiems. Tarp
sužeistųjų buvo ir gen. št. kpt. J. Valiulis, kurį jie sutvarstė. Bet tuo metu
iš Vilniaus pusės atvyko keli sunkvežimiai su besitraukiančiais rusais, kurie
Valiulį paėmė į sunkvežimį. Vėliau
paaiškėjo, kad Valiulis buvo nuvežtas tik iki Molodečno. Skubėdami
atitrūkti nuo vokiečių, ten jie lietuvį
kapitoną paliko. Tik liepos viduryje
Raudonojo Kryžiaus grupė, pasiųsta
ieškoti bolševikų išvarytų ir išvežtų
lietuvių pėdsakų, surado gen. št. kpt.
Valiulį Molodečno ligoninėje, gulintį su pūliuojančiomis žaizdomis. Jis
buvo pargabentas į Vilnių, ligoninėn,
kur ir mirė. Palaidotas Rasų kapinėse,
ten, kur laidojami žuvę lietuvių partizanai ir kariai.
Lietuviai jau buvo pastebėję, kad
mokyklos viršininkas plk. Sokurovas
vengia kautynių lauko. Taip ir šių kautynių metu kartu su mokykla jo nebuvo, atsirado jis tik birželio 25-osios
vidudienį. Tuo metu mokykla jau buvo
susirinkusi į šiaurę nuo Molodečno. Ją
sudarė tik apie 400 žmonių, nes dalis
kontingento buvo nublokšta Minsko
kryptimi, kiti – nukauti ir sužeisti, dalis lietuvių kautynių metu išsilaisvino.
Anksti ryte mokykla traukėsi pro
Vileiką Liepelio link. Prie Vileikos
įtartini lietuviai buvo nuginkluoti, suimti ir pėsčiomis nuvaryti į Rusiją, o
vėliau prijungti prie 179-osios šaulių
divizijos suimtų lietuvių. Prie Vitebsko, nutaikiusi patogų momentą, šių
suimtųjų grupė puolė NKVD sargybą
ir ją nuginklavo. Dalis jų žuvo kovoje,
o likusiems pavyko grįžti į Lietuvą.
Tolesnis mokyklos traukimasis iki
Liepelio vyko be vokiečių spaudimo.
Liepelį mokykla pasiekė liepos 4–5
d. Ten ji buvo sujungta su artileristų
mokykla. Kariai truputį pailsėjo, gavo
maisto, kai kas net galėjo pasikeisti
suplyšusius drabužius ir batus. Kitą
dieną buvo gautas įsakymas įsitvirtinti ir gintis. Tačiau dar nebaigus rengti
pozicijos, liepos 5 ar 6 d. Liepelį puolė
vokiečiai. Šis vokiečių puolimas, padedant aviacijai, Vilniaus pėstininkų
karo mokyklai buvo lemtingas, nes po
šių kautynių ji jau nebeegzistavo kaip
atskiras Raudonosios armijos padalinys. Žuvo daug mokyklos kursantų, iš
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kautynių vietos mažai kam pavyko pabėgti. Komisaras Lipkindas buvo sužeistas į koją. Plk. Sokurovas ir šįkart
sugebėjo pabėgti, tačiau NKVD pareigūnų buvo sulaikytas prie Vitebsko.
Matyt, aimanos, kad žuvo mokykla, o
komisaras sužeistas, jam padėjo – lyg
ir liko nesušaudytas, kaip kad buvo
įprasta Raudonojoje armijoje.
Iš kautynių lauko pabėgę kursantai
dar buvo priversti dalyvauti Vitebsko
gynime, tačiau apie tolesnį jų likimą
kol kas mažai žinoma.
Kai atsitraukusios į Rusiją LKP(b)
Centro komiteto vadovas Antanas
Sniečkus 1941 m. rudenį ėmėsi iniciatyvos organizuoti lietuviškąją diviziją,
buvo renkami duomenys, kur yra lietuviai. Įvairiuose dokumentuose dėl
divizijos organizavimo minima, kad
Vilniaus pėstininkų karo mokykla tuo
metu buvusi Sverdlovsko srities Stalinsko mieste. Vienuose dokumentuose nurodoma, kad joje likę apie 400
kursantų, kituose – apie 100. Matyt,
pirmuoju atveju nurodytas bendras
kursantų, kuriems pavyko pasitraukti
iš Vilniaus, skaičius, kitu – kursantų
lietuvių skaičius. Šie skaičiai beveik
sutampa ir su kitais duomenimis.

Mokyklos amunicijos gurguolei,
kuri vyko iš Pabradės į Vilnių, vadovavo lietuvis kapitonas Vincas Miliauskas. Plentu traukėsi rusai, todėl jis
vedė gurguolę šoniniais keliais. Pakeliui sutiko daug besitraukiančių ir kai
kur gynybos pozicijas užėmusių rusų.
Kai kurie iš sutiktų rusų karininkų
pasidomėdavo, kodėl gurguolė vyksta priešinga nei besitraukiantys rusai
kryptimi, bet dauguma jų ir patys nesusigaudydavo, kokia yra padėtis.
Birželio 24 d. apie 4 val. gurguolė pasiekė Vilnių ir laikinai sustojo netoli
miesto. Palikęs gurguolę, kapitonas
nuvyko į Vilnių ir susisiekė su vokiečiais. Išgirdę žinią, kad Vilnius jau
vokiečių rankose, su gurguole vykę
du politrukai ir rusai komunistai pabėgo, o lietuviai kareiviai nusidraskė
Raudonosios armijos ženklus, nuginklavo ir suėmė likusius rusus. Kpt. V.
Miliauskas su 37 kareiviais sėkmingai
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pasiekė Vilnių. Jie atvyko 60 arklių 25
vežimais atgabeno įvairaus turto. Ši
atskirai veikusi Karo mokyklos grupė
buvo vienintelė, nepatyrusi nuostolių.

Švenčionėliuose palikta Karo mokyklos stovyklos apsaugos grupė pirmuosius nuostolius patyrė jau birželio
23 d., kai kelis kartus buvo vokiečių
lėktuvų bombarduota Švenčionėlių
geležinkelio stotis ir greta esanti mokyklos stovykla. Per vieną tokių bombardavimų žuvo ilgametis mokyklos
tarnautojas civilis Ignas Sasnauskas,
3 žmonės buvo sužeisti. Geležinkelio
stotyje buvo daug nukautų ir sužeistų rusų. Baiminantis bombardavimų,
stovykloje tuo metu likusiems kariams
teko laikinai iš jos išsikraustyti ir apsikasti gretimoje vietovėje.
Naktį iš birželio 23-iosios į 24-ąją
visa stovykla buvo pakelta ruoštis žygiui, bet netrukus ruoša buvo atšaukta.
Birželio 24-osios rytą stovyklos grupė
gavo įsakymą žygiuoti Švenčionių kryptimi ir prisijungti prie 179-osios šaulių
divizijos. Stovykla vėl sujudo. Politinio
ir rikiuotės skyriaus bylos buvo nešamos prie Šaltenio ežero ir deginamos.
Lietuviams buvo aišku, kad atėjo
lemiamas momentas, tinkamas išsilaisvinti, nes kitaip jie bus priversti trauktis į Rusiją. Išsilaisvinimo iniciatoriumi tapo gen. št. kpt. Juozas Puknys
– jaunas, gabus, drąsus ir energingas
lietuvis karininkas, dėl to susitaręs su
būrio vadu ltn. Stasiu Mikaliūnu. Kad
išsilaisvinti bus nelengva, suprato visi,
kas to siekė, nes stovykloje buvo likę
daug politinio skyriaus komisarų ir politrukų, kurie visą laiką sekė lietuvius.
Tačiau gen. št. kpt. J. Puknys sugebėjo
išvesti iš stovyklos kuopos likučius, kuriems vadovavo dar prieš prasidedant
žygiui. Vaizduodamas, kad vykdo šoninę saugą, jis išvedė grupę ir patraukė į
šiaurę. Tik atitolus nuo stovyklos apie 5
km, gen. št. kpt. Puknys sustabdė savo
dalinį, paaiškino žygio tikslą ir įsakė
padėti ginklus visiems tiems, kuriems
nepakeliui su lietuviais. Atskyręs kursantus rusus, politrukų mokyklos mokinius ir žydus, kpt. Puknys su likusiais

žmonėmis pasiryžo žūtbūt prasiveržti
ir susijungti su lietuvių partizanais, o
susidūrus su bolševikais – kautis iki paskutinio šovinio.
Nelengvai per miškus ir pelkes pasiekęs Paluknių kaimą (apie 7 km nuo
Labanoro miestelio), būrys susitiko su
pirmaisiais partizanais. Iš karto buvo
nuspręsta pulti Labanoro miestelį, kuriame dar viešpatavo vietos bolševikai.
Tačiau, atlikus žvalgybą, šio sumanymo teko atsisakyti, nes paaiškėjo, kad
vieškeliu Molėtai–Labanoras–Kalranėnai traukiasi didelės raudonarmiečių pajėgos. Tada nuspręsta surengti
pasalas prie miestelio, tarp Labanoro
ir Balčio ežerų, siekiant užgrobti daugiau ginklų partizanams apginkluoti.
Birželio 25 d. apie 18 val., rengiantis įvykdyti tai, kas sumanyta, lietuvių
grupė netikėtai susidūrė su nedidele
raudonarmiečių grupe. Gen. št. kpt.
Puknys davė saviškiams ženklą būti
pasirengusiems, o pats priėjo prie
raudonarmiečių ir pradėjo kalbėtis.
Netrukus jo grupė išgirdo, kaip jis
sušuko: „Rankas aukštyn!“ Tuo metu
nuaidėjo šūvis, paleistas rusų karininko, ir gen. št. kpt. Puknys sukniubo.
Prasidėjo smarkus abipusis susišaudymas. Matyt, ši raudonarmiečių grupė
priklausė didesniam daliniui, buvusiam netoliese, nes netrukus lietuvius
pradėta supti. Vadovavimą perėmęs
lietuvių būrio vadas buvo priverstas
įsakyti saviškiams pasitraukti į mišką.
Po kokios valandos ltn. S. Mikaliūnas
su keletu žmonių grįžo į kautynių vietą,
kur rado negyvus gen. št. kpt. Puknį ir
kursantą Gricių. Aplinkui gulėjo daug
raudonarmiečių lavonų: 3 karininkai,
2 politrukai ir apie 10 raudonarmiečių. Tačiau tuomet išnešti žuvusiųjų
nepavyko, nes, pastebėję lietuvius,
raudonarmiečiai pradėjo šaudyti. Tik
vakare paaiškėjo, kad, be 2 žuvusiųjų,
dar 2 kursantai sužeisti.
Netrukus mokyklos kursantų būrys
susijungė su kaimynystėje susitelkusiais išsilaisvinusių lietuvių iš Pažeimenės poligono būreliais.
Birželio 26 d. žuvusieji – gen. št.
kpt. Juozas Puknys ir kursantas Gricius
– buvo iškilmingai palaidoti Aukštasalos kaime, netoli jų žūties vietos. Laidotuvėse dalyvavo ir vietos gyventojai.
O likusieji lietuviai karininkai su savo

dalinių likučiais ir vietos partizanais
dar kurį laiką veikė Labanoro, Ruošos
dvaro, Joniškio rajone, susidurdami su
bėgančiais sovietų daliniais ir bendradarbiaudami su mūsų kaimų ir miestelių partizanais.
Tuo metu, t. y. birželio 24 d., kai gen.
št. kpt. Puknys išvyko su savo grupe į
mišką, rusai stovykloje surinko viską,
kas jiems po ranka pakliuvo, susodino
į mašinas savo šeimas ir kitus žmones
ir išvyko Švenčionių kryptimi. Drauge
su rusais buvo priversta išvykti ir Karo
mokyklos artilerijos baterija, kurioje
buvo apie 20 lietuvių kareivių. Į sunkvežimius buvo susodintos ir moterys
– virtuvės tarnautojos, bet sužinojusios,
kad jas norima išvežti į Rusiją, pakėlė
tokį triukšmą, kad rusai nebežinojo ką
su jomis daryti, todėl leido išlipti. Vėliau jos pasislėpė ir pasiliko.
Grupei vadovavęs komisaras buvo
gavęs nurodymą su žmonėmis vykti
į Minską, tačiau jau buvo per vėlu.
Drauge su kitais bėgančiais rusais
teko trauktis Vitebsko–Smolensko
kryptimi. Tačiau kelyje šią grupę vokiečių kariuomenė pasivijo ir privertė išsisklaidyti. Viena jos dalis toliau
traukėsi
Polocko–Nevelio–Idrica
kryptimi, kita – Vitebsko link.

Buvo dar viena atskirai veikusi Karo
mokyklos grupė, bet jai niekur trauktis
neteko. Tai buvo grupė, palikta saugoti
mokyklos patalpų ir palikto turto Antakalnyje, jai išvykus į poligoną. Grupę sudarė du kursantų būriai: vienas
– lietuvių, antras – rusų. Lietuvių būrio
vadu buvo paskirtas ltn. Jurgis Zemeckis. Šio būrio būrininkas buvo drąsus ir
energingas puskarininkis Povilas Ožiūnas. Birželio 22 d. vakare į Vilnių atvykęs mokyklos viršininkas plk. Sokurovas sustiprino jos apsaugą, palikdamas
dar vieno kursantų būrio dalį, bet jau
mišrią – rusų ir lietuvių. Visai apsaugai
vadovauti plk. Sokurovas paskyrė komendantą ltn. Kužmaną, mokyklos artilerijos instruktorių. Be komendanto
ir ltn. J. Zemeckio, mokykloje su sargybos būriais buvo dar du leitenantai

rusai ir vienas politrukas.
Birželio 22 d. mokyklos patalpose
nieko ypatinga neįvyko. Lietuviai saugojo jos patalpas ir sandėlius, o rusai
buvo laikomi kumštyje ir saugojo lietuvius. Birželio 23 d. apie 15–16 val.
Vilniaus mieste pasigirdo šaudymas:
šaudė lietuviai į besitraukiančius raudonarmiečius ir bolševikus. Komendantas Kužmanas pradėjo nerimauti.
Norėjo susisiekti telefonu su Vilniaus
įgulos tarnyba, bet to padaryti nepavyko. Tuomet automobiliu išvyko į
miestą, bet netrukus grįžo, pasiėmė
apsaugą – 3 kursantus – ir išvažiavo ieškoti Karo mokyklos viršininko
plk. Sokurovo. Jį surado Vilniaus
priemiestyje, netoli aerodromo. Ltn.
Kužmanui papasakojus, kas dedasi
Vilniuje, Sokurovas įsakė surinkti visą
sargybą, susodinti į mašinas ir trauktis
Ašmenos link. Tačiau ltn. Kužmanui
grįžtant į mokyklą, prie Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios lietuviai iš kulkosvaidžio apšaudė mašiną, buvo nukautas
Kužmanas ir visi kartu vykę kursantai
(rusas, žydas ir lietuvis), išskyrus vairuotoją Petkevičių, dėl to įsakymas
trauktis mokyklos sargybos nepasiekė
ir ji liko vietoje.
Išvykus komendantui pas Sokurovą, likę mokykloje rusai, laukdami jo
grįžtant, nežinojo ką daryti. Tuo metu
ltn. Zemeckis nusprendė, kad atėjo
metas išsilaisvinti. Kadangi pats buvo
nuolat sekamas rusų, pasikvietė psk.
Ožiūną, pavedė jam apeiti visus lietuvius, esančius sargyboje, ir perspėti,
kad temstant rinktųsi prie Zoologijos
sodo, iš kur bus vykstama prisijungti

prie sukilusių lietuvių kareivių.
Iš pradžių viskas vyko taip, kaip
buvo sumanyta. Tačiau kai beveik visi
lietuviai jau buvo susirinkę Zoologijos sode, įvyko susišaudymas su besitraukiančiais rusais. Kautynėse žuvo
du kursantai ir psk. Ožiūnas. Netekę
vado, kursantai išsislapstė krūmuose
ir laukė aušros. Rusai, pastebėję, kad
lietuviai dingo, naudodamiesi nakties
tamsa, susirinko ir spruko iš mokyklos
aplenkdami Zoologijos sodą. Mokyklos patalpos ištuštėjo.
Birželio 24 d. Vilniuje jau buvo
ramu – bolševikų nebeliko. Vietos
gyventojai, naudodamiesi proga, birželio 24 d. rytą pradėjo plėšti mokyklos patalpas. Bet netrukus į mokyklą
grįžo keletas karininkų ir kursantų.
Jie sustabdė plėšikavimą ir pasirūpino
jos apsauga.

Dauguma išsilaisvinusių Vilniaus
pėstininkų mokyklos lietuvių karių
spietėsi Vilniuje, Antakalnyje buvusiose mokyklos patalpose. Tiktai
maža dalis į savo gyvenamąsias vietas
ėjo aplinkiniais keliais. Birželio 24
d. Vilniuje, mokyklos patalpose, jau
buvo susirinkę apie 30 lietuvių karių ir
apie 10 civilių tarnautojų. Birželio 25
d. į Antakalnį atvyko daugiau išsilaisvinusių Vilniaus pėstininkų mokyklos
lietuvių karių. Mokyklos daliniui va-

dovauti buvo paskirtas viršininkas. Iš
pradžių juo tapo ltn. Juozas Jablonskis. Mokyklos kariai tuojau prisitvirtino lietuviškos uniformos ženklus. Tą
pačią dieną, t. y. birželio 25 d. vakare,
mokyklos karių grupė (apie 10 kursantų ir 3 karininkai), norėdama padėti ir
kitiems lietuviams išsilaisvinti, surengė ekspediciją Pabradės–Švenčionėlių
kryptimi. Vyko 2 mašinomis, bet prie
Pabradės kelią pastojo raudonarmiečių dalinys. Įvyko smarkus susišaudymas, po kurio lietuviai buvo priversti
atsitraukti ir grįžti į Vilnių.
Birželio 26 ir 27 dienomis buvo palaidoti kovoje su bolševikais Vilniuje
žuvę mokyklos kariai lietuviai.
Birželio 28 d. mokykloje jau buvo
apie 70 išsilaisvinusių kursantų ir apie
40 kareivių, o liepos mėn. pirmosiomis
dienomis – iš viso apie 180 vyrų. Susirinkusieji pradėjo tarpusavyje intri-

guoti ir vienas kitą skųsti viršininkams
už įvairiai pasireiškiantį pataikavimą
bolševikams, dalyvavimą NKVD tarnyboje ir komjaunimo organizacijoje.
Norint atskirti grūdus nuo pelų, kai
kurie buvę kursantai buvo suimti.
Atlikus kvotą paaiškėjo, kad skundai
daugiausia buvo nepagrįsti, todėl beveik visi tuojau buvo paleisti.
Prieš pat karą Vilniaus pėstininkų mokykloje tarnavo 762 lietuviai.
Žinoma, kad iki 1941 m. liepos 12 d.
turėta žinių apie 374 išsilaisvinusius
ir 17 žuvusių lietuvių. Kiek jų žuvo iš
tikrųjų, tikslių duomenų nėra ir dabar. Buvo 61 lietuvis karininkas, 49
iš jų pavyko išsilaisvinti, 4 žuvo, kiti
pateko arba į Norilską, arba į 16-ąją
diviziją. Iš 430 kursantų išsilaisvino
212, dar 12 žuvo. Likusiųjų kursantų
likimas tiksliai nežinomas. Net, atrodytų, iš pačios patikimiausios, bolševikų požiūriu, politrukų kuopos, kurioje buvo 120 lietuvių, išsilaisvino 11.

Nežinoma, kiek šios kuopos kursantų
žuvo, bet beveik visi, kuriems pavyko
išlikti gyviems, vėliau kariavo 16-osios
divizijos gretose.
Skaičiaus 373, kurį 1941 m. liepos
12 d. grafoje „Trūksta žinių“ įrašė
Vilniaus pėstininkų mokyklos dalies,
išsilaisvinusios iš Raudonosios armijos, laikinai ėjęs adjutanto pareigas
j. ltn. K. Trečiokas, paslaptis kol kas
neatskleista.
Po kiek laiko buvo gautas vokiečių
karo komendanto nurodymas iš buvusio 29-ojo šaulių teritorinio korpuso
dalių susirinkusių karių suformuoti 3
apsaugos batalionus, o likusius lietuvius karius paleisti. Netrukus įsakymas
buvo patikslintas – įsakyta suformuoti
dar vieną batalioną, kurį numatyta pasiųsti į Gardiną. Beveik visi buvę Karo
mokyklos kariūnai pareiškė pageidavimą tarnauti šiame batalione. Vėliau
batalionas buvo pavadintas Lietuvių
savisaugos dalių 15-uoju batalionu.

buvo perkeltas į 11-ąjį pėstininkų pulką.
Oficialiai baigęs kovas su
lenkais, pulkas saugojo barą
prie neutralios zonos. Tačiau
laikai buvo neramūs. Lenkai įvairiais būdais veržėsi
į mūsų pusę ir puldinėdavo
lietuvių sargybas. Atėjo 1923
m., kai vėl prasidėjo kovos
su lenkais. Ypač garsiausias
lenkų lizdas buvo Varviškėj (Seinų
apskrityje), iš kur lenkų partizanai ir
perrengti civiliniais drabužiais jų kariai nuolat puldinėdavo lietuvius. 1923
m. kovo 19 d. šiame bare lenkai puolė
mūsų sargybas ir nužudė 5 kareivius.
Kovo 22 d. lietuviai nutarė lenkų bazę
sunaikinti, bet to padaryti nepavyko.
Lenkai iš Varviškės ir toliau puldinėjo
lietuvius. Vieno iš tokių puolimų metu
1923 m. vasario 23 d. žuvo vyr. ltn.
Aleksas Beras ir kulkosvaidininkas.
Ltn. A. Urbelis, paraginęs savo karius
laikytis iš paskutiniųjų, pakeitė žuvusį
kulkosvaidininką ir pats pradėjo šau-

dyti į įnirtingai puolančius
lenkus. Kova aštrėjo, nes
abi pusės siekė pergalės.
Ltn. A. Urbelis ir vadovavo,
kaip karininkas, ir šaudė iš
kulkosvaidžio, atlikdamas
kareivio pareigas, nes kai
kurie
kulkosvaidininkai
buvo žuvę, o kiti sužeisti.
Pačiame kovos įkarštyje lenkų kulka pakirto ltn.
A. Urbelio gyvybę. Mirdamas jis dar
sušuko: „Pirmyn! Valio!“ Tik šalia jo
buvęs vienas kareivis išgirdo silpną
savo mirštančio vado balsą ir jį griausmingai pakartojo grandžiai. Tačiau
kariai, netekę savo vado, lenkų puolimo neatlaikė. Tik per antrąją ataką
jie sunaikino priešą, nubloškė jį už demarkacijos linijos. Varviškės kaimas,
o kartu ir ten įkurtas lenkų ginklų
sandėlis, per kautynes buvo sudegintas. Tad lenkų bazė Varviškėje buvo
galutinai sunaikinta.
Aleksandras Urbelis palaidotas
Leipalingio miestelio kapinėse.

Atmintini

vardai

Aleksandras Urbelis gimė 1900 m.
rugpjūčio 23 d. Kėdainių apskrityje,
Surviliškio valsčiuje, Bakainių kaime,
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Jo tėvas,
tautiškai susipratęs lietuvis, spaudos
draudimo metais platino lietuviškas
knygas ir 1905 m. dalyvavo Didžiajame
Vilniaus Seime. Už tai rusų valdžios
buvo sekamas ir persekiojamas.
A. Urbelis pradžios mokslą ėjo
Surviliškyje. Vėliau mokėsi Kėdainių miesto mokykloje ir Panevėžio
gimnazijoje. Pradėjus kurti Lietuvos
kariuomenę, paliko gimnaziją ir 1919
m. vasario 16 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Į Karo mokyklą
įstojo tų pačių metų kovo 10 d. ir liepos 6 d., baigęs jos pirmąją laidą, buvo
paskirtas į Marijampolės batalioną,
vėliau išaugusį į 6-ąjį pėstininkų pulką.
Dalyvavo kovose su Lietuvos priešais
bolševikų, bermontininkų ir lenkų
frontuose. Kautynėse su bermontininkais buvo patekęs į nelaisvę, bet iš ten,
draugo padedamas, pabėgo ir vėl grįžo
į savųjų eiles. Iš 6-ojo pėstininkų pulko
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2006 m. sausio 20 d. patvirtinus
Lietuvos Respublikos kariuomenės
drausmės statuto pakeitimo įstatymą
pastebėta, kad jo neatitinka kai kurios
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos vidaus tvarkos taisyklių nuostatos.
Drausmės statuto 32 straipsnyje
papeikimas apibrėžiamas taip: „Papeikimas yra švelniausia drausminė
nuobauda, kuria neigiamai įvertinamas kario padarytas drausmės pažeidimas“. 56 straipsnyje, nustatančiame
drausminių nuobaudų galiojimo sąlygas, nurodoma: „Drausminė nuobauda laikoma galiojančia, kol nesibaigė
jos galiojimo laikas. Nustatomas toks
drausminių nuobaudų galiojimo laikas: 1) papeikimas – metus“.
Kariūnų bataliono standartinių veiklos procedūrų apraše nurodoma: „ Kariūnai gali būti išleidžiami iš Akademijos
teritorijos: (1) su nakvyne ir be nakvynės
poilsio (švenčių) dienomis Akademijos
viršininko įsakymu (skatinant)“.
Susidaro situacija, kad kariūnas, kuriam skirta švelniausia drausminė nuo-

bauda, gali būti visus metus neskatinamas, t.y. neišleidžiamas į namus. Tuo
tarpu Akademijos viršininkui skyrus
griežtesnę nuobaudą, kariūnui uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos 30 parų.
Tad skirtumas akivaizdus. Šiuo atveju,
regis, griežtesnė nuobauda yra daugiau
nei dešimt kartų švelnesnė poveikio
priemonė nei papeikimas. Išvada viena
– reikia keisti Kariūnų bataliono veiklą
reglamentuojančias taisykles.
Siekiant gerinti studijų ir karininkų
rengimo kokybę, kiekvienais metais
reikėtų rengti susitikimus su Akademijos absolventais ir dalinių vadais,
kurie po metų tarnybos krašto apsaugos sistemoje galėtų papasakoti, su
kokiais sunkumais susidūrė pradėję
eiti tarnybos pareigas ( dalyvaudami
misijose, dirbdami štabuose ir kitose tarnybos vietose) ir kokių įgūdžių
jiems trūko. Atsižvelgiant į atsiliepimus apie jaunesniuosius karininkus,
jų asmeninę patirtį, taip pat krašto
apsaugos sistemos poreikius turėtų
būti sudaryta racionalesnė karininkų
rengimo programa ir kuo greičiau

pradėta taikyti Akademijoje.
Dar vienas labai svarbus dalykas,
neišvengiamai susijęs su karinio aprūpinimo atnaujinimu, – Lietuvos ir
NATO kariuomenių turimos ginkluotės galimybių praktinis demonstravimas, nes viena – apie minų, kryptinių
užtaisų, prieštankinių ginklų, lengvųjų
ir sunkiųjų kulkosvaidžių technines ir
taktines galimybes šimtus kartų skaityti vadovėliuose, klausyti paskaitose, o
visiškai kas kita – visą šią ginkluotę pamatyti, kai ji demonstruojama praktiškai. Net kartą tai matę kariūnai suvoktų realias jos galimybes, o ne iš knygų
kaltų skaičius, kurie greitai pasimiršta.
Suvokiant visų šių priemonių brangumą, galima būtų tokias kovos ginkluotės panaudojimo pratybas sujungti su
kitų kovos dalinių pratybomis ir demonstruoti iš karto keliems kursams.
Visa tai būtina įgyvendinti tobulinant
karių rengimo programą, kad būtų
rengiami tarptautinę kvalifikaciją atitinkantys NATO karininkai, nes būtent
toks ir yra Karo akademijos tikslas.

Interviu su nauju Kariūnų tarybos pirmininku kar. Roku PAULIUKAIČIU

Kariūnų taryba, kupina jėgų ir naujų idėjų, toliau tęsia savo veiklą. Šių metų kovo mėnesį, didele balsų persvara
laimėjęs pirmininko rinkimus, Kariūnų tarybos „vairą“ perėmė kar. Rokas Pauliukaitis. Norėdami pristatyti Akademijos
bendruomenei ir bandysime jį pakalbinti.
Gal galėtumei trumpai papasakoti apie
save ir apie savo gyvenimo laikotarpį, kai
dar nebuvai įstojęs į Karo akademiją?
1984 metų birželio 6 dieną mano
tėvai viešėjo pas senelius Lentvaryje.
Ten aš pirmą kartą ir pradėjau „rodyti
iniciatyvą“ belsdamasis į pasaulį. Tad
gimiau Trakų ligoninėje. Visą vaikystę praleidau Vilniuje. Mokiausi Fabijoniškių vidurinėje mokykloje. Tuo
metu mėgau žaisti futbolą, krepšinį
ir, kaip dera kiekvienam berniukui,
domėjausi kovos menais. Augdamas
išbandžiau save daugelyje sporto bū-

biausiai pasisekė pasižymėti žaidžiant
krepšinį – su jaunesnių moksleivių
krepšinio rinktine 2001 metais Routh
Ilendo valstijoje (JAV) vykusiame Pasaulio moksleivių krepšinio čempionate iškovojau III vietą. 2003 m. baigęs
12 klasių pradėjau studijuoti Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
relių: stalo teniso, plaukimo, vandensvydžio, orientavimosi sporto, dziudo,
ušu, akademinio irklavimo, kikbokso.
Šokau tautinius šokius, dainavau. La-

Kokia buvo studijų Akademijoje
pradžia?
Dar ilgai prisiminsiu 2003 metų liepos 23 dieną, kai su savo „civiliokiška“
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mantele atėjau į Akademiją. Tuo metu
tris kursus baigę kariūnai (dabartiniai
būrių vadai ltn. V. Čerkauskas ir ltn.
A. Pletkus) pradėjo mus mokyti karybos abėcėlės. Per bazinį kario kursą
Akademijoje iš mūsų transporto inžinierių būrio iškrito net 7 kariūnai ir
dar keli Pabradės centriniame poligone. Ypač gerą įspūdį paliko tuometis
naujokų kuopos vadas kar. R. Karalavičius, kuris mums asmeniškai rodė
pavyzdį, koks turėtų būti tikras vadas.
Atmenu, kaip buvo apmaudu, kai
grįžę į Akademiją nebuvome išleisti
namo. Tik po priesaikos ceremonijos
pirmą kartą kaip kariūnai aplankėme
savo gimtuosius namus. Vadovaujamas paskirtų kariūnų vadų ir taktikos
karininko kpt. V. Vainausko tarnybą
pradėjau II kuopoje, kurioje ir likau
iki III kurso pabaigos.
Į kokią visuomeninę, sportinę veiklą
įsitraukei Akademijoje?
Kaip ir mokykloje, bandžiau dalyvauti daugelyje būrelių. Tačiau I kurse labai trūko laiko. Su Gitaros klubu

dalyvavau vos keliuose koncertuose. O
sportuoti pradėjau tik II kurse. Lankiau gerbiamojo trenerio Z. Gricko
bokso treniruotes, taip pat stengdavausi nepraleisti dziudo, sambo ir kovinės
savigynos treniruočių. 2005 m. Lietuvos kariuomenės bokso čempionate
svorio kategorijoje iki 75 kg iškovojau
III, o 2006 m. – II vietą, prisidėjau,
kad Akademijos komanda iškovotų
I komandinę vietą. 2006 m. Lietuvos
kovinės savigynos čempionate pavyko
užimti II vietą. III kurse ėjau I kurso
būrininko pareigas. Esu Akademijos
vėliavų grupės vėliavininkas. O nuo šių
metų antrojo semestro bandau atstovauti visų kariūnų interesams kaip Kariūnų tarybos pirmininkas.
Su kokiais sunkumais jau teko susidurti pradėjus vadovauti Kariūnų tarybai?
Susirūpinimą kelia kariūnų motyvacijos ir saviraiškos stoka. Dėl per didelio mokslo ir tarnybos krūvio, dėl nuolat besikeičiančios tvarkos kariūnai vos
spėja atlikti savo pareigines funkcijas.
Ką tada kalbėti apie saviraišką?
Kariūnų taryboje yra kiekvieno
kurso atstovų, tačiau retai kuris iš ka-

riūnų kreipiasi į tarybą dėl savo problemų, norėdamas ką nors pasiūlyti ar
pareikšti pageidavimų. Visa iniciatyva
kyla iš Akademijos vadovybės arba
Kariūnų tarybos. Aišku, yra ir išimčių.
Kar. T. Gudžiauskas atėjo į tarybą,
prašydamas pasirūpinti, kad kariūnams būtų leista naudotis pirtimi. Ir
taryba šį siūlymą padėjo įgyvendinti.
Kar R. Klimavičius prisidėjo taisant
Kariūnų bataliono standartinių veiklos procedūrų netikslumus. Bet tai
tik pavieniai atvejai. Jeigu kariūnai
nebijotų reikšti savo idėjų, rodyti iniciatyvos, visi argumentuotai stengtųsi
išgyvendinti negeroves, rezultatai būtų
kur kas geresni. Naudodamasis proga
norėčiau paprašyti visų kariūnų būti
iniciatyvesnius, nes, gerindami studijų tvarką, aplinką, kurioje gyvename,
pirmiausia geriname savo mokymosi
ir gyvenimo sąlygas ir – o tai taip pat
labai svarbu – kuriame tobulesnę sistemą ateities kartoms.
Kariūnų tarybos pirmininką kalbino atsakingas už bendradarbiavimą su
žurnalu „Kariūnas“
kar. Justinas ŽUKAUSKAS

Kar. Rokas PAULIUKAITIS
Kariūnų tarybos pirmininkas

Šiais metais kovo–balandžio mėnesiais Akademijoje dirbo Generalinės
inspekcijos komisija, kuri susitiko ir
su Kariūnų tarybos nariais.
Susitikime buvo iškeltos šios kariūnams aktualios problemos:
1. Opiausia problema, dėl kurios
neįmanoma priimti kai kurių sprendimų karo tarnybos klausimais, yra tai,
kad iki šiol nepakankamai išsamiai
apibrėžtas kariūno statusas.
2. Reikėtų nustatyti kariūno karinio laipsnio vietą karių laipsnių hierarchijoje.
3. Reikia išspręsti vedusių kariūnų ir
ištekėjusių kariūnių gyvenamosios vietos
problemą. Ar galima būtų sutuoktiniams
gyventi kartu už Akademijos ribų?
4. Kariūnai turėtų būti laisvai išlei-
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džiami į miesto mokymo įstaigas. Reikėtų diferencijuoti kariūnų dienotvarkę
einantiems neetatinių vadų pareigas.
5. Mažėjant kariūnų, būtina mažinti tarnybų, kurios iš tikrųjų neatlieka
savo funkcijų, skaičių, pavyzdžiui, Patrulio tarnybą.
6. Dėl maistpinigių skyrimo. Kariūnams, kurie savaitgaliais ar švenčių dienomis iki 17 val. turi sugrįžti į
Akademiją atlikti tarnybos pareigų,
nemokami maistpinigiai už pusryčius
ir pietus, kai jie valgo tik vakarienę.
7. Trūksta kvalifikuotų instruktorių. Šią problemą galima išspręsti po
misijos ar tarnybos kariniuose daliniuose karius rotuojant ir skiriant į
Akademijos instruktorių pareigas.
8. Kariūnai vadai, vadovaujantys

žemesnių kursų kariūnams, turi turėti
atitinkamus įgaliojimus ir laikytis individualios dienotvarkės.
9. Dėl teisės žinių stokos karininkai, nebaigę teisės klausimais jokių
kursų ar nestudijavę atitinkamų mokomųjų dalykų, negali tinkamai atlikti
tarnybinio tyrimo.
10. Dėl taktikos dalyko mokymo
programos suderinimo: dabar I ir II
kurse mokoma skyriaus ir būrio, III
ir IV kurse – kuopos ir bataliono lygmens taktikos, o po to laikomas būrio lygmens taktikos egzaminas.
Inspektavimo rezultatai, iškelti
klausimai buvo pristatyti krašto apsaugos ministrui. Tikimės kariūnams
palankių išvadų ir atitinkamų pokyčių
Akademijoje.

Kar. Julius RANONIS

Man kartais atrodo, kad dar užvakar savo noru atvykau į kariuomenę,
kad dar tik vakar stovėjau rikiuotės
aikštėje ir prisiekiau Lietuvai. O štai
šiandien esu Švedijos karališkosios
jūrų akademijos kariūnas.
Niekada negalvojau, kad turėsiu galimybę mokytis užsienyje. Bet taip jau
susiklostė, kad balandžio pirmosios
rytą kaip tik aš ir kar. Vygantas Kumpys sėdėjome į Švediją skrendančiame
lėktuve. Bežiūrint pro lėktuvo langą į
debesų paklodes kilo daug minčių. Ir
negalėjo būti kitaip, nes sulig kiekviena sekunde vis tolau nuo to, kas buvo
taip sava ir brangu dvidešimt vienerius
mano gyvenimo Lietuvoje metus.
Kai išlipome iš lėktuvo, oro uoste
mus pasitiko naujasis viršininkas. Pusvalandžio kelionė iki Karlskrunos, ir
aš jau sveikinausi su savo „värdfamilj“
– globėjais. Kiekvienais metais Švedi-

darbų, kurių pakakdavo iki 21–23 val.
Ir taip kiekvieną darbo dieną. Kursų
pabaigoje laukė egzaminas, per kurį
reikėjo surinkti 63 proc. Buvau labai
įsitempęs, nes jaučiau kur kas didesnę
atsakomybę nei prieš bet kurį kitą egzaminą. Negalėjau net įsivaizduoti, kad
gali tekti grįžti nieko nepešus. Laimė,
viskas baigėsi puikiai: buvau įvertintas
dešimčia procentų geriau, nei tikėjausi.
Baigęs mokyklą iškart gavau butą, kuriame dabar esu šeimininkas.
Po žiemos atostogų Lietuvoje prasidėjo karo tarnyba laivyne. Antrą
kartą esu eilinis, o neseniai baigėsi jau
trečiasis mano karantinas. Nors, vertinant lietuviškais standartais, kažin ar
tai galima vadinti karantinu. Lietuvoje viskas daug sudėtingiau ir griežčiau,
net nebūna laiko atsikvėpti. O čia turiu dviejų kambarių butą, į kurį po
tarnybos galiu grįžti kiekvieną vakarą,

sportuoti, nes gyvenamojo namo rūsyje yra sporto salė, taip pat galima lankytis ir bazėje esančiose sporto salėse.
Reikia tik noro ir laiko.
Vasarą sėkmingai baigėme buriavimo kursą, todėl galima paplaukioti
burine valtimi. Visko čia ir nepapasakosi, nes tikrai, jei kalbėsime apie
laisvalaikį, yra iš ko pasirinkti.
Kaip minėjau, dar visai neseniai
baigiau kario kursą. Jo metu mokėmės
įprastų dalykų (medicinos, ginkluotės,
technikos pagrindų), be to, prisidėjo
ir tokie dalykai kaip gaisro gesinimas,
laivo korpuso taisymas, virinimas ir
pjaustymas, t.y. tai, kas susiję su jūra.
Po teorinės dalies buvo rengiamos savaitės trukmės pratybos, kurių metu
turėjome atlikti įvairias užduotis. Labiausiai patiko taisyti pramuštą laivo
korpusą, tiksliau, konteinerį, į kurį pro
atsiradusias skyles veržėsi vanduo.

joje ieškoma ir randama žmonių, kurie pusmečiui sutinka savo namuose
apgyvendinti Baltijos šalių kariūnus.
Mano globėjais tapo pensininkai.
Pirmuosius šešis mėnesius mokėmės švedų kalbos. Tai padaryti kur kas
lengviau gyvenant šeimoje, kur visą
laiką turi kalbėti švediškai. Negalėčiau pasakyti, kad tie mėnesiai mano
gyvenime buvo lengviausi, nes išmokti
kalbą per tokį trumpą laiką nėra taip
paprasta. Iš pradžių buvo be galo sunku, nes nori pasakyti tiek daug, o sugebi suregzti tik elementarias frazes.
Litorinos mokykloje mokėmės su
dar trimis latviais ir estu. Tai speciali
mokykla, kurią lanko įvairaus amžiaus
žmonės. Labai jau neįprasta matyti
pensininkus, kurie, būdami garbaus
amžiaus, studijuoja, o ne sėdi namie,
kaip pas mus įprasta.
Kalbos kursai buvo labai įtempti,
nes mokėmės kasdien nuo 8 iki 14 val.,
o paskui dar tekdavo sėdėti prie namų

kitaip tariant, beveik nenakvoju kareivinėse. Čia ilsiuosi nuo 17 val. vakaro
iki 7 val. ryto. Savaitgalis visiškai laisvas, bet dažnai tenka pasimokyti, knygas paskaityti ir pan.
Laisvalaikiu yra kuo užsiimti. Nors
miestelis nedidelis, tačiau norint galima daug ką nuveikti. Kariūnams
teikiama daug nuolaidų, todėl galiu
nemokamai lankytis baseine, pirtyje,
žaisti golfą, pasiimti motorinę valtį ir
išplaukti žvejoti ir t.t. Puikios sąlygos

Paskutinę savaitę dalyvavome kompleksinėse pratybose. Jų metu nuėjome apie 40 kilometrų su 20 kilogramų
sveriančia amunicija. Kartu turėjome
atlikti įvairių užduočių, nors po to, ką
teko patirti Lietuvoje, tai buvo labai
paprasta.
Dabar jau pradėjau specializacijos
kursą. Studijuosime povandeninių
laivų mūšius, minų dėjimo ir darymo
jų nekenksmingų techniką, begarsių
signalų (Morzės abėcėlės) perdavimo

Nukelta į 33 p.

Doc. dr. Romas
BATŪRA

Algirdas – vienas
iš Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino
(1316–1341) sūnų. Jo broliai
– kunigaikščiai Manvydas, Narimantas, Karijotas, Liubartas,
Jaunutis ir Kęstutis. Algirdas tėvo
pavedimu valdė Krėvą ir Vitebską
(nuo 1320 m., buvo vedęs Vitebsko
kunigaikštytę Mariją).
Dar tėvui Gediminui gyvam esant,
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei
šiaurėje ir rytuose atstovavo Algirdas, 1341 m. žygiuodamas į Možaiską
(Maskvos valdas). Jis 1342 m. padėjo
Pskovui kovoti su Livonijos ordinu.
Algirdą rėmė brolis Kęstutis. Taigi atrodo, kad po Gedimino mirties
Kęstučio ir Algirdo ryšiai jau buvo
glaudūs, grindžiami broliška tarpusavio parama. 1343 m. abu Gediminaičiai su trimis kariuomenėmis kartu
veikė kovodami su Livonijos ordinu
Padauguvyje.
Kadangi Algirdo vaidmuo valstybėje buvo labai svarbus, kai kurie metraščiai jį laikė tiesioginiu Gedimino
įpėdiniu. Neveiklų Jaunutį, likusį valdovo soste Vilniuje (1341–1345 m.),
Kęstutis nušalino nuo valdžios ir oficialiai valdyti Lietuvos pakvietė Algirdą. Tuo metu reikėjo sutelkti visas
jėgas artėjančiam dideliam Kryžiuočių ordino antpuoliui prieš Lietuvą
atremti. 1345 m. pradžioje Ordinui
padėti atvyko Čekijos karalius Jonas
su savo sūnumi Karoliu, Moravijos
markgrafu, būsimuoju imperatoriumi, Vengrijos karalius Liudvikas,
Olandijos grafas Vilhelmas IV, grafas
Giunteris iš Švarcburgo ir daug kitų
didikų su savo kariais, iš viso apie 200
valdovų – savotiška Europos karo
vadų rinktinė. Siekiant užkariauti
visą Lietuvą žygiuota Panemuniais į
Veliuoną ir toliau – į Trakus.
Kryžiuočiams ir jų talkininkams
pradėjus žygį, juos pasiekė netikėta,
klaidinanti lietuvių pasiųsta žinia, kad
Algirdas niokoja užnugaryje likusią
Sembą, todėl visi pasuko atgal. Tuo
tarpu didysis kunigaikštis visas jėgas
nukreipė į Livoniją, užėmė Tervetės

pilį, sudegino
Mintaujos papilį, niokojo Ordino
valdas iki Rygos ir
toliau. Taip pagrindinės Ordino ir jo talkininkų pajėgos buvo suklaidintos ir nieko nepešė. Visa
kaltė buvo suversta magistrui,
Ordinas buvo sukompromituotas
Europos mastu. Algirdo ir Kęstučio
susivienijimas, bendri veiksmai garantavo Lietuvos stiprybę.
Net priešiškas Maskvos metraščių
sąvadas, apibūdindamas Algirdą, pažymi, jog „visus savo brolius Algirdas
viršijo viešpatavimu ir titulu, nes negėrė nei alaus, nei midaus, nei vyno,
nei rūgščios giros, garsėjo išmintimi
ir susilaikymu ir išlaikė didelę valdžią,
dėl to padidėjo ir jo valdos, o to nė
vienas jo brolis nepadarė, nei jo tėvas,
nei senelis tiek neišgarsėjo“.
Amžininkai pažymi stiprų Algirdo
– valdovo ir vado – charakterį, aukštą,
juos stebinusį, vadovavimo kariams
lygį, mokėjimą paslaptyje išlaikyti
veiksmų planus kariaujant „ne tiek
jėga, kiek mokėjimu“. Graikų, Bizantijos autoriai Algirdo Lietuvos valstybei Rytų Europoje nematė lygių.
Algirdas, nuo 1345 m. perėmęs vy-

riausiąją Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžią, reprezentavo visą LDK,
bet labiau rūpinosi Rytų politika (brolis Kęstutis organizavo gynybą nuo
Vokiečių ordino). Dažnai abu veikė
Vakarų ir Rytų frontuose. Jų vadovaujamos LDK pajėgos apie 100 kartų
atrėmė Vokiečių ordino puolimus iš
Prūsijos ir Livonijos. 1348 m. tokiomis
aplinkybėmis įvyko didelis Strėvos
mūšis. Kontratakuojant Ordino teritoriją (apie 40 kartų) nuo 1345 metų,
ypač didelė operacija buvo surengta
1370 m., kai įvyko Rūdavos mūšis (netoli Karaliaučiaus).
Ordino antpuolių metu Lietuva
buvo labai plačiai niokojama. Šiuose
puolimuose prieš Lietuvą Vokiečių
ordiną rėmė Vokietijos ir daugelio
Vakarų Europos šalių riteriai, todėl
Vakarų fronto gynyba pareikalavo
milžiniškų pastangų.
Pietvakariuose, Voluinės fronte, buvo atremti Ordinui talkinusių Lenkijos ir Vengrijos puolimai
(1348–1370 m.).
Ordino užgrobtą Baltijos pajūrį
tarp Dauguvos ir Priegliaus siekta atgauti ir pasitelkus diplomatines priemones (1351,1358 m.).
Lietuvos metraščiai ir kiti šaltiniai
pasakoja apie didžiojo kunigaikščio
Algirdo žygį į Podolę, totorių sumušimą. Pietryčiuose Algirdo vadovaujamos LDK pajėgos 1363 m. nugalėjo
Aukso ordos trijų totorių vadų Chadžibėjaus, Kutlubugos ir Dmitrijaus
kariuomenę prie Mėlynųjų Vandenų
(kairiojo Pietų Bugo intako), nukariavo Ordos teritoriją – Baltąją pakrantę
prie Dniepro žemupio, Pietų Bugo ir
Juodosios jūros. Tai pirmas tokio masto įsiveržimas į totorių valdas, kai buvo
suduotas skaudus smūgis grėsmingajai Aukso ordai. Algirdo vyriausybės
ir vietos gyventojų remiami Podolėje
(Kamenecas ir kt.) įsikūrė Karijotaičiai. Taip Lietuva išvadavo kraštą iš
totorių baskakų valdžios, stiprino jo
gynybą, statė pilis. Ji galutinai įsigalėjo ir Kijeve, prie svarbių pietinių prekybos kelių. Rytuose LDK valdos išsiplėtė iki Tverės ir Korševo (prie Dono
aukštupio), susidarė didžiulis gynybos
užnugaris Ordinui atremti. Siekdamas
išlaikyti LDK pozicijas Rytuose (senosiose baltų žemėse), kur pasireiškė

Lietuvai priešiška Maskvos ir Bizantijos Konstantinopolio valdžia, Vakarų
ir Rytų frontuose remdamas Tverę,
Algirdas surengė tris žygius į Maskvą
(1368, 1370 ir 1372 metais).
Maskvos didysis kunigaikštis Dmitrijus Ivanovičius, siekdamas sustiprinti savo valdžią Rusioje, pajungti
Tverės kunigaikštystę, remiamas
Aukso ordos, sutelkęs karines pajėgas, puolė Tverę. Jos kunigaikštis
Michailas Aleksandrovičius pabėgo
į Lietuvą ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, kurio žmona buvo jo
sesuo Julijona tverietė, prašė „pagelbėti ir apginti“, kvietė su kariuomene
žygiuoti į Maskvą.
Algirdas, nors tuo metu ir vyko
kova su Ordinu prie Nemuno vidupio
ties Nevėžiu, siekdamas neprarasti
pozicijų Rytuose, 1368 m. rudenį ryžosi smogti Maskvai.
1368 m. Lietuvos kariuomenės žygis į Rusią aprašytas įvairiuose rusų
metraščiuose, o plačiausiai – Rogožos
metraštyje (nušviesti įvykiai iki XV a.
pradžios), atskirame skyriuje „Apie
pirmąją litovščiną“, t.y. pirmąjį Lietuvos antpuolį.
Algirdas Gediminaitis, surinkęs
didelę kariuomenę, kuri metraščiuose
vadinama „sunkia jėga“, patraukė į
Maskvą, kartu žygiavo brolis Kęstutis,
jo sūnus, būsimasis Lietuvos valdovas Vytautas, „tuomet dar jaunas“, ir
Algirdo sūnūs, „ir visi Lietuvos kunigaikščiai“, ir Tverės kunigaikštis Michailas, ir „Smolensko jėga“.
Metraštininkas apibūdina netikėto
Algirdo puolimo strategiją. Puolimo
metu Algirdas kariuomenę „vedė paslapčia“, slėpdamas savo sumanymą
tiek nuo savo karių, tiek nuo pirklių ir
svetimšalių, tuo metu buvusių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kad
gandas apie jo planą nepasiektų šalies,
su kuria rengėsi kariauti. Metraštininkas pabrėžia, kad Lietuvos pranašumą
prieš kitų šalių kariuomenes lėmė mokėjimas kariauti. Algirdas daug žemių,
šalių ir miestų užėmė „ne tiek jėga,
kiek mokėjimu kariauti“, „kariaudamas gudrumu“. Kituose Maskvos
kilmės metraščiuose pabrėžiamos Algirdo savybės: pasalūniškumas, piktas
gudrumas, tačiau kartu iškeliami ir jo
ypatingi kariniai sugebėjimai.

Pagal rusų metraščius didysis Maskvos kunigaikštis Dmitrijus tarsi ir
nieko nežinojęs apie Lietuvos karinių pajėgų puolimą, „kad Algirdas
eina su didele jėga“. Tuo abejojama.
Tverės didysis kunigaikštis Michailas 1368 m. ne kartą bėgo į Lietuvą.
Ten jis buvo jau 1367 m. ir su savimi
atsivedė Lietuvos kariuomenę. Todėl
metraštininko pasakojimas, kad Lietuvos kariuomenės atvykimas 1368
m. Maskvos didžiajam kunigaikščiui
buvo netikėtas, galbūt paaiškinamas
ir noru pateisinti nesugebėjimą pasiruošti tinkamai sutikti priešą.
Kai Algirdas su lietuvių kariuomene priartėjo prie sienos su Rusia, žinia
apie Lietuvos puolimą pagaliau pasiekė
ir Maskvos didįjį kunigaikštį. Jis greitai išsiuntė raštus įvairiems miestams,
šaukdamas karius priešui atremti. Bet
jau nebuvo laiko kariuomenei iš visos
Didžiosios kunigaikštystės surinkti.
Teko skubiai suburti „sargybos pulką“
iš didžiojo kunigaikščio Maskvoje buvusių tarnų. Šis pulkas, vadovaujamas
didžiojo kunigaikščio vaivados D. Minino ir Serpuchovo-Borovsko kunigaikščio Vladimiro Andrejevičiaus
vaivados A. Šūbos, buvo pasiųstas
Algirdo pasitikti („į užkardą“). Prie
Maskvos pulko prisijungė Kolomnos ir
Dmitrovo kariai.
Įžengusi į Maskvos valdas Lietuvos kariuomenė ėmė grobti ir deginti.
Per susidūrimą su lietuvių pajėgomis
Chvolchlos (Cholchlos) valsčiuje žuvo
Starodubo kunigaikštis Semionas,
Obolenske buvo nukautas kunigaikštis Konstantinas Obolenskis. Priėjusi
Trasnos (Trostnos) upę 1368 m. lapkričio 21 d. Lietuvos kariuomenė sumušė
Maskvos didžiojo kunigaikščio „sargybos pulką“, kunigaikščiai, vaivados ir
bajorai buvo nukauti. Iš tardomų belaisvių sužinota, kad Rusios didysis kunigaikštis Maskvoje nespėjęs surinkti
visos kariuomenės. Algirdo kariuomenė greitai priartėjo prie Maskvos ir išsidėstė palei Kremliaus sienas (mūrinės
Maskvos sienos buvo baigtos statyti tų
pačių 1368 m. pavasarį).
Maskvos didysis kunigaikštis, įsakęs
aplink sudeginti visą priemiestį („posadą“), kad būtų geresnis matomumas
ginantis, užsidarė Kremliuje, o kartu
su juo ir metropolitas, kunigaikščiai
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bei bajorai. Lietuvos kariuomenė
apsupusi Maskvos Kremlių išstovėjo
3 paras, sudegino visus priemiesčius,
cerkves, vienuolynus, tačiau pasitraukė Kremliaus nepaėmusi. Grįždama
ji niokojo kaimus, dvarus, paėmė belaisvių, gyvulių ir kt., „daug pikto padarė krikščionims“. Rusų metraščiai
pabrėžia, kad Lietuva dar niekada nebuvo padariusi tiek nuostolių Rusiai,
kaip šio Algirdo antpuolio metu.
XVI a. pirmos pusės Lietuvos metraštyje, tarsi legendoje, taip pat kalbama apie Algirdo žygius, pažymint, kad
Algirdas juos surengė atsakydamas į
Maskvos valdovo grasinimus (šis Algirdui atsiuntė „ugnies bei kalaviją“). Taip
Algirdas, surinkęs savo kariuomenę, iš
Vitebsko patraukė į Maskvą. „Algirdas
su visomis savo pajėgomis, išskleidęs
savo vėliavas, pasirodė ant Pasveikinimo kalvos“. Maskvos didysis kunigaikštis išsigandęs prašė taikos, „žadėdamas
brangių dovanų“. Pats Maskvos didysis
kunigaikštis išjojo pas Algirdą ir dovanojo jam „daugybę dovanų – aukso,
sidabro ir brangių perlų, sabalų bei
kitų brangių bei retų žvėrių kailių“ ir
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apmokėjo Algirdo žygio išlaidas. O Algirdas prijojo prie Maskvos miesto sienos ir simboliškai atrėmė į ją savo ietį,
o nujodamas griausmingu balsu sušuko:
„Maskvos didysis kunigaikšti, atmink,
kad lietuvių ietis stovėjo prie Maskvos!“
Algirdas su visa savo kariuomene, lydimas didžios šlovės, su daugybe belaisvių
ir gausiu grobiu, visus savo žmones išsaugojęs, išžygiavo namo.
Vilniuje Algirdą džiaugsmingai pasitiko visi žmonės, senovės papročiu
plodami rankomis ir „Lado! Lado!“
giedodami (M. Strijkovskis).
Taigi žygio metu Algirdas siekė paremti savo sąjungininką Tverės didįjį
kunigaikštį silpninant Maskvą, išlaikyti LDK pozicijas Rytuose, valstybės
plotą rytinėse senųjų baltų žemėse,
kurio reikėjo kovojant ir Vakarų bei
kituose frontuose.
Ir toliau kovojantis su Maskva
Tverės kunigaikštis Michailas siekė,
kad Algirdas surengtų antrąjį žygį į
Maskvą, padėtų jam įveikti Dmitrijų
Ivanovičių. Siekdamas ir savo tikslų,
Lietuvos valdovas Algirdas 1370 m.
lapkričio pabaigoje, surinkęs daug

karių surengė žygį („antroji litovščina“). Su juo ėjo „jo broliai ir sūnūs ir
kiti Lietuvos kunigaikščiai“, Tverės ir
Smolensko kunigaikščiai.
Pirmiausia lapkričio 26-ąją Algirdo
pajėgos apsupo Volokolamską. Mūšis
tęsėsi 2 dienas, bet miesto (pilies) nepaėmė, o valsčių išdegino. Ant Volokolamsko tilto buvo mirtinai sužeistas
kunigaikštis Vasilijus Berezuiskis (iš
po tilto ietimi jį pervėrė lietuvis). Nepaėmusi Volokolamsko Lietuvos kariuomenė žygiavo toliau ir gruodžio 6
d. vėl apsupo Maskvą. Apgultis šį kartą truko ilgiau – 8 dienas. Buvo sudegintas užmiestis ir priemiestis („posadas“), bet ne visas, plačiai nusiaubtos
apylinkės, tačiau Kremliaus paimti nepavyko. Didysis kunigaikštis Dmitrijus
buvo užsidaręs Kremliuje, jo pusbrolis
kunigaikštis Vladimiras Andrejevičius
su pulku stovėjo prie Peremyšlio. Nuo
Pronsko pusės link Maskvos žygiavo
jo sąjungininkas Pronsko kunigaikštis
Vladimiras, su juo – „Riazanės kariai“.
Apgultį tęsti buvo sunku, todėl buvo
sudaryta taika. Algirdo pajėgos pasitraukė. Žygiuota atgal nerimaujant,

bijantis, kad bus vejamasi.
Maskvos didysis kunigaikštis dar
prieš Algirdo žygius puolė ne tik Tverę, bet ir LDK. 1371 m. Algirdo laiške
Konstantinopolio patriarchui rašoma:
„Aš nepradėjau puldinėti, jie pirmieji pradėjo<...> Jie užpuolė mane
devynis kartus<...>“ Išvardijamos
LDK pilys prie Aukštutinės Volgos,
Okos ir kitur: Rževo, Šiškos, Gudino,
Osečnos, Gorišenos, Riasnos, Velikije Lukų, Kličeno, Vseluko, Volgos,
Kozlovo, Lipicos, Tesovo, Chlepenio,
Tomo, Berezujsko, Kalugos, Mcensko, kurias puolė ir užgrobė Maskva.
1372 m. pavasarį, toliau kovodamas su Maskva, Tverės kunigaikštis
Michailas vėl kvietėsi Lietuvos pajėgas – „slapta atvedė lietuvių kariuomenę“. Tverės kunigaikštis puolė
Dmitrovą, o tuo metu Kęstutis ir Andrius Algirdaitis Polockietis, Vytautas
Kęstutaitis su Lietuvos kariuomene
– Perejeslavlį, sudegino „posadą“ ir
cerkves, nusiaubė apylinkes, sunaikino galvijus, paėmė išpirką. Tuomet
kartu su Tverės kunigaikščiu puolė
Kašiną, vėl gavo išpirką. Kašino kunigaikštis buvo priverstas pripažinti
Tverės valdžią. „O kunigaikštis Kęstutis nuo Kašino žygiavo su Lietuva į
Naujojo Toržoko valsčių pro Toržoką,
o kunigaikštis Andrius Polockietis
– pro Tverę, niokodami kraštą („daug
pikto padarė krikščionims“).
1372 m. viduryje Lietuvos pajėgos
vėl surengė puolimą. Remdamas Tverę Algirdas Gediminaitis 3-ią kartą
patraukė į Maskvą. Lietuvos didysis
kunigaikštis Algirdas su Lietuvos kariuomene ir Tverės Michailas su savo
pajėgomis liepos 12 d. (pagal kitus
metraščius – birželio 12-ąją) susitelkė
prie Liubutsko, į pietus nuo Maskvos
prie Okos. Čia su savo kariuomene
prieš juos stojo Maskvos didysis ku-

nigaikštis Dmitrijus Ivanovičius. Kaip
liudija Maskvos metraščiai, iš pradžių
maskviečiai sumušė Lietuvos saugos
pulką. Lietuvių kariuomenėje kilo sąmyšis, ir Algirdas pasitraukė už griovio. Kariuomenes skyrė gili, stačiais
krantais dauba, dėl to susikauti buvo
sunku. „Ir taip stovėjo keletą dienų“.
Matyt, nutarę vengti lemiamo mūšio,
Algirdas ir Dmitrijus sudarė taiką
(„Dievas išklausė jų maldų ir dovanojo taiką ir išsigelbėjimą nuo mirties“
– pažymi rusų metraštininkas), todėl
kariuomenės patraukė namo. Grįžęs į
Maskvą didysis Maskvos kunigaikštis
pasiuntė pasiuntinį „su daug sidabro“
Aukso ordai ir taip užsitikrino jos paramą kovoje su Tvere ir Lietuva.
Algirdas – „ugnies garbintojas“ pagal senas lietuvių tradicijas, „vyriausias Lietuvos karalius“ – mirė 1377
m., kai Vokiečių ordinas buvo atremtas prie Trakų ir Vilniaus. Sudegintas
Kukovaičio miške (prie Maišiagalos)
pagal lietuvių paprotį „su didelėmis
iškilmėmis<...>, su įvairiais daiktais

ir 18 žirgų“.
Algirdas turėjo dvylika sūnų, su
pirmąja žmona – penkis: Andrių,
Dmitrijų, Konstantiną, Vladimirą ir
Teodorą, o su tveriete Julijona – septynis: Kaributą, Skirgailą, Jogailą,
Švitrigailą, Karigailą, Lengvenį ir Vygantą. Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę pavedė Jogailai, kuris toliau
valdė Lietuvą, o nuo 1386 m. buvo ir
Lenkijos karalius. Jogailos palikuonys
XV–XVI a. pradžioje išplėtė Vidurio
Europoje Gediminaičių-AlgirdaičiųJogailaičių dinastiją.
Kitų Algirdaičių palikuonys: Konstantino Algirdaičio – Čartoryskių
giminė, Teodoro Algirdaičio – kunigaikščiai Sanguškos, Kaributo Algirdaičio – kunigaikščiai Voroneckiai ir
kt., laikui bėgant išplito LDK, Rusijoje ir Lenkijoje.
Lietuviškas Algirdo vardas (trumpai
– Algis, tarmiškai – Elgirdas; al-+ gird– gird- ėti, gird- as – „žinia, gandas“),
populiarus ir šiandien, mena įžymųjį
XIV a. Lietuvos valdovą ir karo vadą.

Doc. dr. Nijolė JANULAITIENĖ

Europos Komisijos rūmų Ovaliojoje salėje, kurioje posėdžiauja 25
Europos komisarai, o jiems pirmininkauja portugalas p. Jose Manuelis

Durao Barroso, išvydome nuoširdžią
komisarės Dalios Grybauskaitės šypseną.
Komisarė, Europos Komisijoje atsakinga už finansinį programavimą ir
biudžetą, mus vaišino kava ir tuo pat
metu pasakojo apie ES finansines
perspektyvas 2007–2013 m., atsakinėjo į klausimus. Ji kalbėjo, jog vienas iš
Komisijos uždavinių – administruoti

ES biudžetą, kuris 2006 m. siekia 112
mlrd. eurų.
Daugiausiai biudžeto lėšų – 45,5
proc. – skiriama žemės ūkiui ir paramai, mažiau išsivysčiusiems ES regionams – beveik 80 proc. ES administravimo išlaidos palyginti mažos: tik kiek
daugiau nei 5 proc. visų ES išlaidų.
Likusi biudžeto dalis skiriama kitoms
politikos kryptims – daugiausiai energetikai ir transportui, moksliniams
tyrimams, švietimui ir kultūrai remti,
teisingumo ir vidaus reikalams. Kita
svarbi sritis, kuriai skiriama nemažai
lėšų, – techninė ir finansinė parama
skurstančioms šalims.
Kiekvienais metais Komisijos parengtą metinį biudžetą tvirtina valstybių narių vyriausybės ir Europos
Parlamentas. Finansinių metų pabaigoje Komisija vėl teikia savo ataskaitą
Parlamentui tvirtinti.
Apsilankėme Komisarės darbo kabinete. Atrodė, kad čia ji net nedirba –
ant stalo tik vienas kitas dokumentas.
Anot komisarės, nukrautas popieriais
stalas ar darbas iki gilaus vakaro jos
neįtikina, jog šis darbuotojas stropus
ir profesionalus. Smalsiai dairėmės
į nuotraukas ant sienų su Vilniaus
senamiesčio vaizdais. Kairėje pusėje
– ilgas stiklinis langas, per kurį į darbo
kabinetą veržiasi Briuselio pavasaris.
O ant stalo – malonus siurprizas: lietuviški šokoladiniai saldainiai. Pamanėme, kad šiame moderniame Europos
Komisijos rūmų kabinete vyrauja ne
tik darbo nuotaika, bet kartais prasiveržia ir Lietuvos ilgesys. Tai patvirtino ir p. Dalios Grybauskaitės, 2005 m.
tituluotos geriausiąja Europos Komisijos komisare, žodžiai: „Gerai svetur,
bet namuose – geriausia“.
Vėliau vykome į Lietuvos Respublikos nuolatinę atstovybę prie Europos Sąjungos, prieš porą metų įsikūrusią Rue Maurice, Lietart gatvėje
Nr. 48, kur susitikome su įgaliotuoju
ministru p. Romu Švedu. Atstovybės

vadovas R. Martikonis iš tikrųjų yra
savo šalies ambasadorius Europos
Sąjungoje. Visų šalių narių ambasadoriai kas savaitę renkasi Nuolatinių
atstovų komitete (Coreper). Šio komiteto paskirtis – parengti Europos
Tarybos darbą.

Kitą rytą atvykome į Europos Parlamentą. Čia posėdžių salėje mus svetingai priėmė Europos Parlamento
(toliau – EP) Vizitų ir seminarų padalinio administratorė Eglė Jankauskaitė. Ji noriai supažindino mus su tikslais ir uždaviniais, šiandien keliamais
Europos Sąjungai.
Šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 25 šalys narės. Jose gyvena apie 450
mln. gyventojų. Sąjunga buvo sukurta
politiniams tikslams įgyvendinti, bet
jos plėtros dinamiškumą ir sėkmę lemia ekonominiai pamatai – visų ES
valstybių bendra rinka ir dvylikoje iš jų
cirkuliuojanti bendra valiuta. ES šalys,
norinčios užsitikrinti ekonominį augimą ir konkuruoti su pažangiausiomis
pasaulio ekonomikos lyderėmis, turi
vis labiau susitelkti. Europos bendrovės, siekiančios didelės ekonomijos ir
norinčios susirasti naujų klientų, turi
veikti vis didesnėje valstybių rinkoje.
Europos poindustrinė visuomenė
tampa vis sudėtingesnė. Nors gyvenimo lygis nuolat gerėja, dar ryškūs
skirtumai tarp turtingųjų ir nedideles pajamas turinčių žmonių. Šie
skirtumai dar labiau padidėjo, kai į
ES įstojo buvusios socialistinės šalys.
Todėl labai svarbu, kad ES valstybės
bendradarbiautų spręsdamos socialines problemas. Ilgainiui toks bendradarbiavimas taps naudingas visoms
ES valstybėms. Penkiasdešimt metų
vykstanti Europos integracija liudija,
kad visuma yra stipresnė už jos dalių

sumą. ES, kaip bendras vienetas, turi
svaresnę ekonominę, socialinę, technologinę, prekybinę ir politinę įtaką
nei visų valstybių narių individualios
pastangos. Veikdami ir kalbėdami vienu – Europos Sąjungos – balsu, tampame svarbesni.
Kas yra Europos Parlamentas, kokios jo funkcijos?
Apie tai išsamiai papasakojo Europos Parlamento narys prof. Vytautas
Landsbergis, drauge su parlamentare
Laima Andrikiene aktyviai dirbantis vienoje didžiausių ir įtakingiausių
Parlamento frakcijų – Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
ir Europos demokratų grupėje. Profesorius yra šios frakcijos Nacionalinės
delegacijos vadovas, Saugumo ir gynybos pakomitečio narys. Be to, dar
dirba Parlamento Užsienio reikalų
komitete, yra Aplinkos, visuomenės
sveikatos ir maisto saugos komiteto
pakaitinis narys, Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos delegacijos pirmasis
pirmininko pavaduotojas.
Europos Parlamentą sudaro 732
tiesiogiai išrinkti nariai. Šiuo metu
čia dirba 13 Lietuvos parlamentarų.
Daugiausiai atstovų yra atsiuntusios
Vokietija, Didžioji Britanija, Italija ir
Prancūzija, mažiausiai – Malta, Estija,
Kipras ir Liuksemburgas.
Europos Parlamentas, kurio oficiali būstinė yra Strasbūre, turi tris darbo
vietas: Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Taip yra dėl istoriškai susi-

klosčiusių priežasčių. Šiuose trijuose
miestuose Europos institucijos yra įsikūrusios nuo pat jų įsteigimo dienos.
Strasbūras, Vokietijos ir Prancūzijos
susitaikymo simbolis, tapo Europos
Parlamento buveine.
Parlamento plenarinės sesijos
vyksta Strasbūre 12 kartų per metus, o
papildomi plenarinių sesijų posėdžiai
– Briuselyje. EP Generalinis sekretoriatas yra Liuksemburge.
Europos Parlamentas ir Ministrų
Taryba dalijasi įstatymų leidimo galia
ir skirsto biudžetą. Šios institucijos
taip pat organizuoja parlamentinę
kitų institucijų, o svarbiausia – demokratinę Komisijos kontrolę.
Parlamento diskusijoms didelę įtaką daro politinės grupės, iš kurių didžiausios šios frakcijos:
• Europos liaudies partijos (krikščionys demokratai) ir Europos demokratų frakcija (angl. k. – EPP-ED)
• Europos socialistų frakcija (angl.
k. – PES).
Parlamente dirba ir daugiau frakcijų: Liberalų ir demokratų aljanso už
Europą (angl. k. – ALDE), Sąjungos
už tautų Europą (angl. k. – UN), Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso (angl. k.
– ALE), Europos vieningųjų kairiųjų/
Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų (angl. k.
– GUE/NGL), Nepriklausomų narių
(angl. k. – NI), frakcija „Už demokratines valstybes ir įvairovę Europoje“
(angl. k. – IND/DEM). Per 30 proc.
Parlamento narių – moterys.

Europos Parlamentas unikalus, nes
jame nėra pozicijos ir opozicijos, didelė kalbų įvairovė, dirba 20 komitetų,
34 delegacijos. Europos Parlamento
pirmininkas – p. Josepas Borrellis
Fontellesas.
Europos Parlamentui talkina Ministrų Taryba, kurią sudaro 25 šalių
narių ministrai. Jie reguliariai renkasi Briuselyje arba Liuksemburge, kad
priimtų teisės aktus (dažnai su Europos Parlamentu).
Kai prof. Vytautas Landsbergis baigė kalbėti, stojo tyla. Vėliau pasipylė
žurnalistų klausimai: apie Europos ir
Lietuvos saugumą, apie dvasinių vertybių – pilietiškumo ir patriotizmo
– Lietuvoje deficitą, apie nacionalinių vertybių transformaciją naujomis
geopolitinėmis sąlygomis, spartėjant
globalizacijai, apie ginkluotųjų pajėgų
perspektyvas Lietuvoje ir Europoje.
Lankėmės profesoriaus darbo kabinete, kurį sudaro dvi patalpos. Vienoje jų dirba Europos Parlamento narys, kitame sparčiai sukasi jo padėjėjai
Venantas ir Mykolas. Šios mažos, bet
produktyvios komandos darbo laikas
dažnai baigiasi gerokai „po darbo“.
Išeidami iš šio kabineto gerai supratome – prof. Vytauto Landsbergio
autoritetas Parlamente, jo ir kitų lietuvių parlamentarų veikla – tai Lietuvos žmonių balsas Europoje. Mūsų
šalies atstovai nuolat dirba, kad Europos Sąjungoje būtų įtvirtinta įstatymų viršenybė, laikomasi pagrindinių

teisių, įsitvirtintų nepriklausomos
demokratinės institucijos, kad gerėtų
lietuvių ir visų europiečių gyvenimas.
Parlamento rūmuose įvyko dar du
susitikimai su EPP-ED Spaudos tarnybos vadovu Robertu Fitzhenry’u,
lietuvių parlamentarų spaudos atstove Živile Didžgalviene, taip pat su EP
Spaudos tarnybos atstovais dr. Robertu
Pagoreliu ir Asta Vasiliauskaite. Jauni
lietuviai, įveikę konkursų į atitinkamas
pareigybes užtvaras (Europos personalo atrankos tarnybos, angl. k. – EPSO),
šiandien sėkmingai darbuojasi Europos Parlamento tarnybose.

Su Europos Sąjungos Taryba mus
supažindino administratorė Aidara

Janulaitytė, viena pirmųjų lietuvių, čia
atvykusių dirbti prieš trejus metus. Ji
paaiškino, kad Taryba – svarbiausia Europos Sąjungos sprendimų priėmimo
institucija, turinti šešis pagrindinius įgaliojimus: kartu su EP ji priima Sąjungos
teisės aktus, tvirtina biudžetą, koordinuoja valstybių ekonomikos ir socialinės
politikos kryptis, plėtoja ES užsienio ir
saugumo politiką, sudaro tarptautinius
susitarimus su kitomis valstybėmis ir
kt. Ji atstovauja valstybėms narėms, o
jos posėdžiuose dalyvauja po vieną kiekvienos ES valstybės narės vyriausybės
ministrą. Nuo į darbotvarkę įtrauktų
klausimų priklauso, kurie ministrai atvyks į posėdžius. Pavyzdžiui, jei Taryba
svarstys aplinkos klausimus, posėdyje
dalyvaus kiekvienos ES narės aplinkos
ministrai, ir ji bus vadinama Aplinkos
taryba. Iš viso sudarytos devynios skirtingos tarybos: Ekonomikos ir finansų,
Teisingumo ir vidaus reikalų, Švietimo,
jaunimo ir kultūros ir kt. Tuo metu, kai

mes svečiavomės Taryboje, žurnalistams skirtoje salėje klausėmės Lietuvos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės
Vilijos Blinkevičiūtės pranešimo.
Daugiausia keturis kartus per metus Europos Komisijos pirmininkas,
valstybių narių prezidentai ir (arba)
ministrai pirmininkai susitinka kaip
Europos Vadovų Taryba. Šiuose aukščiausio lygio susitikimuose (angl. k. –
the Summits) nustatomos ES politikos
gairės ir sprendžiamos tos problemos,
kurių neišsprendė ministrai įprastų
Tarybos posėdžių metu. Aukščiausio
lygio susitikimų diskusijos sulaukia didelio žiniasklaidos dėmesio ir dažnai
užsitęsia, tada Tarybos tarnyboms tenka dirbti iki vėlyvos nakties.
2004 metais Tarybos generaliniu sekretoriumi buvo paskirtas p. Javieras
Solana. Jis yra vyriausiasis įgaliotinis
bendrai užsienio ir saugumo politikai,
todėl padeda Tarybai koordinuoti ES
veiksmus pasaulio arenoje.

Eglė TRATAITĖ

Doc. dr. Romas Batūra
Balandžio 20 d. Karo akademijos
ramovėje buvo pristatyti Karo istorijos centro darbuotojo, docento, istorijos daktaro Romo Batūros naujausi
leidiniai.
Pirmojoje pristatomoje knygoje
„Lietuvos pergalė Šiaulių (Saulės)
mūšyje 1236 m.“ pasakojama, kaip
250 metų Lietuva atkakliai priešinosi vokiečių feodalų, Kalavijuočių ir
Kryžiuočių ordinų agresijai, į šią kovą
telkė giminingas baltų bei kitas tautas,
grūmėsi su mongolų-totorių feodalais,
Aukso orda. Visa tai – reikšmingas
įnašas į daugelio tautų kovą su agre-

sija viduriniais amžiais. Gana sunki
dalia šiame ilgame kare teko senajai
Šiaulių žemei, jos gynėjams.
Antra pristatoma knyga – Petro
Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronika“, kurią parengė ir istorinius paaiškinimus parašė doc. dr. Romas Batūra.
Pasak Romo Batūros, 1326 m. užbaigta
ir 1330 m. pratęsta Kryžiuočių ordino
brolio kunigo Petro Dusburgiečio kronika yra oficialus Ordino valstybės politiką atspindintis kūrinys. Kronikoje
nušviečiama Ordino istorija iki įsikūrimo Pavyslyje. „Šis leidinys, – pažymi
Romas Batūra, – yra labai svarbus šaltinis baltų, prūsų, jotvingių ir Lietuvos
istorijai bei kultūrai pažinti.“
Taip pat renginyje buvo pristatyta
Romo Batūros parengta dviejų dalių faksimilinė publikacija „Siekiant
Nepriklausomybės“, kurioje pateikta
surinkta medžiaga apie Lietuvos Sąjūdžio spaudą 1988–1991 metais.
Romas Batūra, kaip pedagogas ir
mokslininkas, aktyviai prisideda prie
jaunimo tautinės savimonės ir valstybės tradicijų puoselėjimo, kariūnų ir

karininkų patriotinio ugdymo, pagal
bazinę karininko rengimo programą
organizuoja pažintines šviečiamąsias
ekskursijas į žymias istorines ir atmintinas vietoves, pasakoja apie jų istorinę ir pilietinę reikšmę mūsų valstybei
ir visuomenei.
KARIŪNAS
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1858 m. vasario 11 d. keturiolikmetė Bernadeta, paprasta, nemokanti nei skaityti, nei rašyti mergaitė,
su savo sesute ir kita bendraamže
susiruošė rinkti malkų netoli Lurdo.
Reikėjo perbristi šaltinį. Serganti
astma Bernadeta vis nesiryžo. Kažkoks šnaresys ją privertė pakelti akis.
Grotoje ji išvydo baltai apsirengusią
ponią spindinčiu veidu. Jos liemenį
juosė žydra juosta. Ponia jai šypsojosi. Bernadeta nuolat nešiojosi rožinį.
Abi su ponia jį sukalbėjo.
Nuo to laiko gražioji ponia, pasivadinusi Nekaltuoju Prasidėjimu, dar
ne kartą pasirodė mažajai Bernadetai.
Klausinėjama ne tik bažnytinės, bet ir
civilinės valdžios Bernadeta buvo nuolat žeminama. Civilinė valdžia buvo
netgi uždraudusi žmonėms lankytis
grotoje, tačiau to nepaisydami piligrimai iš visur plaukė į Lurdą ir čia patyrė
pirmuosius nuostabius ženklus.
Ir šiandien, praėjus daugiau nei
šimtmečiui, nesuskaičiuojamos minios
čia patiria Lurdo stebuklą. Galbūt dėl
to šiais metais gegužės 19–21 dienomis Lurde susirinko daugiau kaip 15
tūkst. karių piligrimų. Lietuvos kariai
tokiuose piligriminiuose susitikimuose dalyvauja nuo 1991 metų. Šiemet į
Lurdą vyko 40 karių grupė ( tarp jų 6
kariūnai ir Karo akademijos kapelionas kpt. R. Butkevičius).

Pajudėjome ankstų gegužės 15 d.
rytą nuo Krašto apsaugos ministerijos
Lazdijų pasienio punkto link. Pakeliui prie mūsų prisijungė dar keletas
piligrimų iš Alytaus ir Marijampolės.
Važiuoti tikrai nebuvo nuobodu, nes
kartu vyko ir kariuomenės bažnyčios
vargonininkas, taip pat keletas nuostabių dainorėlių iš įvairiausių Lietuvos
dalinių. Pasiekę Varšuvą buvome maloniai sutikti, pamaitinti ir apgyvendinti, turėjome galimybę susipažinti
su vienu iš Lenkijos dalinių.
Gegužės 16 d. ryte toliau keliavome
į Berlyną, iš kur jau kitą dieną traukiniu kartu su Vokietijos delegacija turėjome išvykti į Lurdą. Apsistojome
jaunimo viešbutėlyje. Čia praleidome
puikų vakarą prie laužo kartu su mus
tą dieną globojusiais vokiečiais – karo
dekanu kunigu Joachimu Simonu ir
Ordinariato darbuotoju Antonu Herberiu – bei Lietuvos karo atašė Vokietijoje plk. Bernotu, pasikeitėme atminimo dovanėlėmis.
Ryte atsisveikinę išvykome į Wansee geležinkelio stotį, kur turėjome

lukterėti vėluojančio traukinio. Pagaliau jo sulaukę, nekantraudami
sulipome vidun ir su dainomis pajudėjome pirmosios stotelės – Acheno
– link. Achene buvo aukojamos šv.
Mišios. Po to buvo suteikta galimybė
keletą valandų pasivaikščioti po šį
Vokietijos miestelį. O vakare kupini
dienos įspūdžių vėl sėdome į traukinį
ir pasiruošėme nakčiai, tačiau miegoti dar nėjome. Traukinyje mūsų laukė
diskoteka. Iki valios prisišokę, susiradę daug draugų, nuvargę, bet laimingi nuėjome miegoti, kad pailsėtume
prieš atvykdami į Lurdą.
Kitos dienos popietę pasiekėme
savo tikslą – Lurdą. Kartu su vokiečių
kariais įsikūrėme karinėje stovykloje.
Lietuvos delegacijos programa prasidėjo malda prie grotos. Į visus renginius buvo žygiuojama rikiuote su Lietuvos trispalve priešaky (vėliavą nešti
buvo patikėta kariūnams). Kita diena
prasidėjo Eucharistijos šventimu, o
vakare dalyvavome atidarymo šventėje, kurią sudarė trys dalys: pradžios
ceremonija, koncertas ir tautų maldos
vėlai vakare. Šeštadienis, kaip ir penktadienis, prasidėjo Eucharistija. Po
pietų susitikome su Vokietijos kariuomenės vyskupu W. Mixa, meldėmės
kartu su ligoniais Šv. Pijaus X bazilikoje. Vakare dalyvavome Švenčiausiosios Mergelės Marijos procesijoje.

Sekmadienį renginiai
baigėsi tarptautinėmis
šv. Mišiomis.
Nors būdami Lurde
dažnai turėjome dalyvauti įvairiuose renginiuose, turėdami nors
truputį laisvo laiko išeidavome pasižvalgyti
po miestą, kopdavome
į kalnus, lankydavome
gražiausias jo vietas. Dar ilgai ne vienam iš mūsų išliks atmintyje nuostabus Pirėnų kraštovaizdis – snieguotos
viršūnės, visai prie pat kalnų plytinti
lyguma, iš uolos kylanti bažnyčia ir didžiulė aikštė.
Kelionė namo neprailgo. Prancūzijoje trumpam sustojome Poitierso
miestelyje pasiklausyti ir apmąstyti Šv.

Rašto skaitinių. Grįžome tuo pačiu keliu kaip
ir atvažiavome, patirdami vis naujų nuotykių ir
džiaugsmų, sutikdami
vis naujų draugų. Apgailestaudami atsisveikinę
su vokiečiais ir padėkoję jiems už nuostabią
galimybę kartu keliauti
traukiniu, pajudėjome
namų link. Nors Lietuva pasitiko mus
lietumi, buvome laimingi stovėdami
ant gimtosios žemės. Kad ir kaip buvo
linksma ir įdomu Lurde, dabar tai – tik
prisiminimai, kuriuos atgaivins nuotraukos, suvenyrai arba naujų draugų
šypsenos susitikus... Kiekvienas iš šios
kelionės parsivežėme dalelę kažko, ko
prieš tai neturėjome.

Kar. Rolandas POLĖKAS,
Artūras ŠEVELIOVAS

Šių metų gegužės 10–14 dienomis
netoli Trakų, Gobstų kaime, vyko
tarptautinė jaunųjų karininkų ir kariūnų krikščioniškoji konferencija. Šis
renginys jau yra tapęs tradicija, nes
rengiamas ketvirtus metus iš eilės.
Kaip ir kasmet, jame dalyvavo nemažai užsienio svečių: kariūnų iš Estijos,
Lenkijos ir Vokietijos, karininkų bei
kapelionų iš JAV, Vokietijos, Norvegijos ir Lenkijos. Be abejo, buvo nemažai Lietuvos institucijų atstovų.
Per keturias dienas spėjome susipažinti su visais kariūnais ir senjorais, atvykusiais iš kitų šalių. Net kalbos ir kultūros skirtumai netrukdė
draugiškai, šiltai bendrauti. Žmonės
spindėte spindėjo geranoriškumu ir
nuoširdumu. Atrodė, lyg juos visus
seniai pažinotumei. To dažnai trūksta Akademijoje, bet, kaip sakoma,
niekada ne vėlu keistis.
Vienas iš labiausiai patikusių dalykų buvo kasdieniniai karininkų ir
kapelionų pranešimai. Pranešėjai dalijosi patirtimi, savo spalvingo gyvenimo detalėmis, kuriose galima įžvelgti
Dievo dalyvavimo, Jo prisilietimo,
bendradarbiavimo su žmogumi ženklų. Po kiekvieno pranešimo gimdavo

daugybė minčių ir klausimų.
Turėjome galimybę pasidalyti į mažesnes grupeles, jose buvo ir po vieną
kapelioną iš užsienio. Čia buvo galima
pateikti savo klausimus, padiskutuoti
viena ar kita su tikėjimu, krikščionybe
susijusia tema ar tiesiog pasidalyti individualia patirtimi.
Kitas mums patikęs dalykas buvo
bendri vakarai prie laužo. Jų metu visi
konferencijos dalyviai turėjo galimybę artimiau susipažinti vienas su kitu.
Tad, pasitaikius progai, stengdavausi
pabendrauti su kuo daugiau svečių.
Su Estijos ir Lenkijos kariūnais dalijomės tarnybos įspūdžiais, bandėme
palyginti studijas Lietuvos ir jų šalių karo akademijose. Taip pat labai
įdomu buvo bendrauti su užsienio
kapelionais, sužinoti, kaip jie pateko
į kariuomenę, kodėl nusprendė tapti
kapelionais. Kai kurie iš jų yra dalyvavę kovos veiksmuose, o tai kėlė tik dar
didesnį susidomėjimą.
Esame labai patenkinti, kad turėjome galimybę dalyvauti tokioje
konferencijoje. Iš jos parsivežėme
krikščioniškosios bendruomenės šilumos dalelę, kurią tikimės dar ilgai
išsaugoti.

Atkelta iš 19 p.

sistemą ir t.t. Yra dalykų, kuriuos teks
praleisti, nes tai – slapta.
Balandžio mėnesį plauksiu laivu
„Skaftö“ į tarptautines pratybas Latvijoje. Ten turėčiau išbūti apie tris
savaites.
Manau, kad besimokant akademijoje dar teks nemažai paplaukioti. Kiti
kariūnai turėjo galimybę dalyvauti
kelionėje aplink pasaulį, kurios metu
buvo aplankyta daugiau nei dvylika
šalių. Tikrai žinau, kad teks buriuoti
– plaukti dvistiebiu burlaiviu, tik dar
neaišku kur.
Kol kas gana nedaug galiu papasakoti apie pačią Halmstado karo akademiją, nes dar nepradėjau ten studijuoti, o visa informacija, kurią esu
gavęs, nėra patikrinta.
Akademijoje kartu su dar 24 kariūnais iš Baltijos šalių pradėsiu mokytis
rugpjūčio pabaigoje. Mokslas truks
dvejus metus. Pirmaisiais metais bus
nemažai pratybų miškuose. Teks dalyvauti išgyvenimo pratybose, šokti
parašiutu. Iš kitų pasakojimų supratau, kad labai įdomios kalnuose vykstančios žiemos pratybos. Kitais metai
nuolat plaukiosime laivais, mokysimės
navigacijos ir panašių dalykų. Manau,
kad ateityje laukia įdomios studijos,
nes visos švedų pratybos yra aukšto
lygio, kiek įmanoma priartintos prie
tikrovės ir gerai aprūpintos.
Labai nustebino, kad net eiliniams
skiriami atsakingi ir svarbūs darbai.
Pavyzdžiui, šaudymo pratybų metu jie
atlieka sudėtingiausius pratimus, laive į vandenį nuleidžia povandeninius
paieškos robotus, kurie kainuoja milijonus, o juk net maža klaidelė čia gali
brangiai kainuoti.

Manau, kad dar išvysite mano
straipsnių ir ateityje. O dabar visiems
norėčiau palinkėti sėkmės moksle, nenuleisti rankų ir atkakliai siekti užsibrėžto tikslo.
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Kar. Virginija JURKUTĖ

Įspūdžiai ilgam… Su šypsena
prisimenu pirmąją kelionę lėktuvu, Bukarešto oro uoste mus
pasitikusius Rumunijos kariūnus
ir karininkus. Buvome laukiami
kaip iš tolimos šalies grįžtantys
brangūs artimieji. Atrodė, kad
net pati gamta mūsų laukė. Palikus lietingąją Lietuvą, Rumunijoje mus pasitiko šilta, skaisti
saulė. Neprailgo net ir keturias
valandas trukusi kelionė autobusu į Sausumos pajėgų karo mokyklą Sibiu mieste. Nuostabūs
vaizdai keitė vienas kitą, lydintis
karo policijos eskortas neleido
pernelyg ilgai „įstrigti“ siauruose keliuose. Važiuojant per Karpatų kalnus galvoje sukosi vienintelė mintis: „Kaip norėčiau
čia ilgiau pasilikti!“ Įspūdingi
atokiai nuo miestų įsikūrę vienuolynai įkūnija nedrumsčiamą
kalnų ramybę. Pilys primena pasaulio istoriją ir žmones, kurie ją
kūrė. Ketvirtadienis Rumunijoje
skirtas šalies didvyriams atminti
(Heroe’s Commemoration Day).
Džiugu, jog nuolat prisimenami
tie, kurie paaukojo savo gyvenimą, kad mes gyventume.
Konferencijos metu (gegužės
28–birželio 3 dienomis) sutikti
žmonės buvo tokie nuoširdūs
ir atviri, kad jaučiausi taip, lyg
juos pažinočiau daugelį metų.
Nebuvo nieko, apie ką bijotume prabilti. Buvo iškelta vado,
kaip krikščioniškojo lyderio,
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idėja. Daug diskusijų kildavo dėl
tikėjimo ir karo tarnybos suderinamumo. Kartais jos užsitęsdavo
net iki vidurnakčio.
Ilgai prisiminsiu vieną rumunų kariūno pasakytą mintį: „Jei
būtų karas ir mes kariautume
priešingose pusėse, aš padėčiau
ginklą ant žemės ir pasiduočiau,
nes negalėčiau nutaikyti ginklo į
tave“. Tai – tiesa. Tarp skirtingų
šalių kariuomenių atstovų užsimezgę ryšiai leidžia suprasti šią
didžią tiesą. Manau, kad tokios
konferencijos itin prisideda kuriant taiką pasaulyje. Džiaugiuosi, kad man buvo suteikta tokia
galimybė. Nors lietuviai šioje
kasmet Rumunijoje rengiamoje
konferencijoje dalyvavo pirmąjį
kartą, Lietuva
ten paliko ryškų
pėdsaką.
Buvo labai
liūdna atsisveikinti,
tačiau
viskas turi pradžią ir pabaigą.
Tikiuosi,
kad
tai dar ne pabaiga, o tik gražaus tarptautinio bendravimo
tęsinys.

Ats. plk. dr. Stasys KNEZYS

Pradėjus kurti Lietuvos kariuomenę, viena iš opiausių problemų tapo
lietuvybės klausimas. Jį teko spręsti
kasdien. Tai, kad kariuomenėje vyravo
rusų kalba, buvo kol kas ne tiek svarbu,
nes šiai problemai įveikti reikėjo laiko
ir, žinoma, nuolatinių pastangų. Sunkumų atsirado ir dėl lietuviškų terminų, nes daugelio karybos dalykų lietuviškų pavadinimų tada dar nebuvo.
Dabar mums įprastas gražus ir
skambus žodis „kariūnas“ gimė tuo
metu, kai Karo mokykloje mokėsi
pirmųjų laidų karininkai. Iš pradžių
jie buvo vadinami mokiniais, bet ir tai
– tik oficialiai, o kasdienėje kalboje
– junkeriais. Pavadinimas „kariūnas“
atsirado kiek vėliau ir jo atsiradimo
istorija labai įdomi.
Pasak plk. Vaclovo Biržiškos, kuris
vienu metu dirbo Karo mokyklos karo
istorijos ir Lietuvos geografijos dėstytoju, prisiminimų, tai įvyko tokiomis
aplinkybėmis.
Vieną dieną tiesiog iš pamokos jį
pašaukė pas save mokyklos viršininkas
generolas Jonas Galvydis-Bykauskas,
pagarsėjęs tuo, kad dažnai sakydavo:
„Žmagus be tikybas ir kara maksla –
tai kiaula. Jį tik už klyna ir pra lungu“.
Iš pradžių V. Biržiška „gavo pipirų“ už
tai, kad Lietuvos geografijos pamokose pasakojo klausytojams apie kažkokią Lietuvoje buvusią „ledų gadynę“,
apie kurią net Šventajame Rašte nieko nesakoma.
V. Biržiška paaiškino, kad Šventajame Rašte ir Lietuvos vardas neminimas, tad nenuostabu, jog nieko
nepasakyta ir apie buvusią „ledų
gadynę“(ledynmetį – red.), ir dėl viso

pikto paminėjo visose Lietuvos gimnazijose naudojamą savo brolio Mykolo parašytą Lietuvos geografijos vadovėlį, kuriame taip pat šis laikotarpis
minimas.
Toks atsakymas Karo mokyklos viršininko vis dėlto nepatenkino, bet jis
tuojau peršoko prie kito klausimo, dėl
kurio ir buvo iškvietęs lektorių. Pasirodo, jis esąs nepatenkintas tuo, kad
visi Karo mokyklos klausytojai iki šiol
vadinami rusų iš vokiečių pasiskolintu
„junkerių“ vardu:
– Aš įsakau tamistai, kapitone, surasti „junkeriui“ lietuvišką pakaitalą.
„Kad tu surūgtum!“ – pagalvojo
kapitonas. Jis dar mėgino aiškinti, kad
nesąs joks kalbininkas ir kad tam reikalui yra speciali karinė terminologijos komisija, kuri ir galėtų geriausiai
atlikti šią užduotį.
– Aš tamistai įsakau. Jei savaitės bėgyje tamista man nepristatysi raporto su
tinkamu vardu, tai už aną ledų gadynę
gausi daboklės.
Nieko nepadarysi.
– Klausau, – atsakė kapitonas ir
tuojau išbėgo iš viršininko kabineto,
kad jis dar ko nors nesugalvotų.
Kitą dieną, dar keletą valandų
prieš pamoką, Biržiška nuskubėjo į
Švietimo ministerijos knygų leidimo
komisiją, kuriai tuomet vadovavo
prof. Krėvė-Mickevičius, ir paprašė jo
pagalbos. Bet niekas iš ten esančių nesugalvojo jokio tinkamo žodžio. Kapitono laimei, tuo metu užėjo jo senas,
dar iš Petrapilio universiteto laikų,
draugas prof. K. Būga.
– Senas prieteliau, gelbėk mane nuo
daboklės.

Papasakojęs jam, koks duotas uždavinys, Būga neskubėdamas pradėjo
su šaknimi „kar“ sudarinėti įvairius
žodžius, skirtingus nuo jau vartojamų
„kario“, „kareivio“, „karininko“ ir
kitų. Biržiška buvo nustebintas lietuvių kalbos turtingumo, nes net nesitikėjęs, kad iš tos pačios šaknies – pridėjus kitą priesagą ar sujungus su kitu
giminingu žodžiu – galima sudaryti

tiek įvairiausių terminų. Pagaliau tarp
žodžių Būgai išsprūdo „kariūnas“.
– Stok!
Tuojau kapitonas pamėgino sukomanduoti:
– Kariū-ū-nai! Tinka. Ačiū, kad
mane išgelbėjai nuo daboklės.
Nuskubėjęs į Karo mokyklą, tuojau
pateikė Galvydžiui-Bykauskui raportą, siūlydamas „junkerius“ pavadinti
„kariūnais“.
Mokyklos viršininkui pavadinimas
irgi patiko, ir po poros dienų jau visi
skaitė Krašto apsaugos ministerijos įsakymą – pavadinimą „junkeris“ pakeisti
žodžiu „kariūnas“. Taip du karininkai
netyčia tapo savotiškais kariūnų krikštatėviais, nors tikrasis jų krikšto tėvas yra
kalbininkas prof. Kazimieras Būga.

Eglė TRATAITĖ

2006 m. birželio 2–3 dienomis Akademijoje Tarptautinės vaikų gynimo
dienos proga lankėsi Kuršėnų vaikų
globos namų auklėtiniai.
Tik ką atvykusius mažuosius svečius
ir jų auklėtojas pasveikino S-5 skyriaus
viršininkas kpt. Modestas Mondeikis.
Akademijoje
įsikūrę
vaikai
aplankė Akademijos muziejų, sporto kompleksą, kariūnų kareivines.
Kariūnai parodė savo kambarius
ir papasakojo, kaip gyvena, kokia
čia tvarka. Po šios ekskursijos vaikai bei kariūnai keliavo į kino teatrą
,,Coca-Cola Plaza“ žiūrėti visų
pamėgto animacinio filmo ,,Ledynmetis 2“. Kupini geros nuotaikos
grįžę į Karo akademiją vaikai dalyvavo šaudymo varžybose lazeriniame
tire, taikliausieji buvo apdovanoti

2006 m. birželio 7 d. Akademijoje
koncertavo Austrijos 26-ojo jėgerių
bataliono vyrų choras. 1973 m. įkurtas kolektyvas yra ilgiausiai išlikęs vokiečių kalba Austrijoje, Vokietijoje ir
Šveicarijoje dainuojantis choras. Nors
šis choras nėra oficialiai remiamas
kariuomenės ir gyvuoja tik entuziastų dėka, visi choristai yra Austrijos
jėgerių bataliono įvairių rangų kariai
nuo seržanto iki pulkininko leitenanto. Jau dešimt metų chorui vadovauja
viršila Zachas Horstas.
2002 metais buvęs Austrijos gynybos atašė Lietuvai brg. gen. Rolandas
Vogelis inicijavo Austrijos 26-ojo jė-
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atminimo dovanėlėmis. Po šaudymo
– vakarienė ir sporto varžybos. Vaikai
su kariūnais žaidė futbolą, krepšinį,
išmėgino treniruoklių salės privalumus, o drąsiausieji galėjo išbandyti
save įveikdami kliūčių ruožą. Įvairių
varžybų nugalėtojams buvo įteikti
diplomai ir prizai prisiminimui.
Nors antrąją dieną jauniesiems
svečiams buvo suplanuota ekskursija po Vilniaus senamiestį, vaikams
pageidaujant visi liko Karo akademijoje. Jiems be galo patiko ši neįprasta
vieta, negąsdino nei griežta tvarka, nei
taisyklės. Taigi antrąją dieną vaikai sportavo salėse ir lauke: vargo kliūčių ruože,
žaidė futbolą, krepšinį, imtynių salėje
mokėsi dziudo veiksmų, treniravosi su
svarmenimis, o svarbiausia – tiesiog
bendravo su kariūnais ir kariūnėmis.

Išvažiuodami vaikai ilgai delsė atsisveikinti su kariūnais. Keli kariūnai su
vaikais apsikeitė koordinatėmis, kad
galėtų ir toliau bendrauti, pagelbėti ir
patarti įvairiose gyvenimo situacijose.
Galiausiai – atsisveikinimo nuotrauka
prie Karo akademijos ženklo ir ilga
kelionė į Kuršėnus.

gerių bataliono choro atstovų vizitą
į Lietuvą. Jo metu buvo aptartas galimas kultūrinis bendradarbiavimas.
2004 m. gegužės mėnesį Akademijos
vyrų choras ,, Kariūnas“ buvo pakviestas į Austriją, kur koncertavo Špitalio
miesto bendruomenei bei kariams.
Austrijoje ,,Kariūnas“ buvo sutiktas
be galo šiltai. Ši kelionė paliko neišdildomų įspūdžių.
Praėjus keliems metams po mūsų
choro vizito Austrijoje, šiandien
džiaugiamės turėdami galimybę pamatyti ir išgirsti austrų vyrų chorą Lietuvos scenoje ir tikimės toliau gražiai
ir vaisingai bendradarbiauti.

Kpt. Ronaldas ENDRIJAITIS

2006 m. Lietuvos kariuomenės krepšinio čempionate Karo akademijos krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją vietą.
Pirmasis šio čempionato atrankos
turas vyko Akademijoje vasario 21–23
dienomis. Mūsų komanda visus varžovus nugalėjo:
Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie KAM komandą rezultatu
113:72,
Krašto apsaugos ministerijos komandą – 91:60,
KAM Gynybos štabo bataliono komandą – 94:80.
Laimėjusi pogrupyje 1-ąją vietą, ji
pateko į tolesnį varžybų etapą.
Antrasis atrankos turas vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos batalione, Marijampolėje, balandžio 19–20 dienomis.
Karo akademijos krepšininkai įveikė
Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono komandą (91:78) ir
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 3iąją rinktinę (110:69).
Finalinis turas vyko gegužės 2–3
dienomis Rukloje, Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame batalione. Pusfinalyje Akademijos
komanda nugalėjo Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos bataliono rinktinę (111:78), o finale dar
kartą susitiko su KASP 3-iąja rinktine.
Laimėjusi rezultatu 92:71, iškovojo pirmąją vietą.
Karo akademijos krepšinio rinktinei (treneris kpt. Ronaldas Endrijaitis) atstovavo:
mjr. Marius Kugauda,
kar. Dainius Labanauskas,
kar. Arnoldas Anelauskas,
kar. Aurimas Kleveckas,
kar. Aurimas Sirvydis,
kar. Vaidas Bimbiris,
kar. Henrikas Rumša,
kar. Andrius Gamulis.
Lietuvos studentų krepšinio lygos
čempionate Akademija užėmė 4-ąją,
o Vilniaus miesto ,,Sostinės“ taurės
varžybose –3-iąją vietą.

Andrejus NACHAJUS

2006 m. birželio 1–-16 dienomis
Klaipėdoje vyko Lietuvos kariuomenės paplūdimio tinklinio čempionatas.
Jame puikiai pasirodė dvi KA komandos. Pirmajai KA komandai atstovavo mjr. Rytis Vasiliauskas ir lektorius
Andrejus Nachajus, o antrajai – j.psk.
Sergejus Korkinas ir Paulius Kugauda.
Pirmoji komanda iškovojo čempionato
aukso medalius, o antroji užėmė 6-ąją
vietą tarp 23 dalyvaujančių komadų.
Bendroje komandinėje įskaitoje iškovota 1-oji vieta.
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2006 m. balandžio 20 d. Akademijoje vyko vyr. ltn. Normundo Valterio
10-ųjų žūties metinių minėjimas.
Renginys prasidėjo iškilminga
rikiuotės ceremonija žuvusiajam atminti. Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, Karo akademijos kapelionas Remigijus Butkevičius skaitė
maldą už žuvusiuosius. Krašto apsaugos viceministras Gintautas Šivickas
ir Akademijos kariūnai padėjo gėlių
prie vyr. ltn. Normundo Valterio atminimo akmens. Viceministras kalbėjo
apie Lietuvos karių dalyvavimo taikos
palaikymo misijose svarbą ir prasmę.
Plk. Algimantui Vyšniauskui teko būti
Normundo pirmuoju vadu, ir jis savo
auklėtiniu tikrai gali didžiuotis. Mintis, kad jis turėtų gyventi, neapleidžia
ir dabar. „Normundas Valteris buvo
neramios sielos, romantiškos prigimties, kupinas patriotizmo jaunuolis“,
– kalbėjo pulkininkas. Prisiminimais
pasidalijo ir Valterio bendražygis mjr.
Andrejus Grachauskas: „Tai be galo
skaudus įvykis, ypač mums, mes buvome visai šalia. Juk prieš mūsų akis
įvyko sprogimas ir žuvo du kariai.“
Tačiau ši auka nebuvo beprasmė. Ji
užkirto kelią kitoms galimoms netek-

tims. Po šios nelaimės NATO vadovybė peržiūrėjo saugumo nuostatus ir
padarė daug pakeitimų. Galbūt tokia
karių žūtis ateityje išgelbėjo ne vieno
kario gyvybę.
Po iškilmingos ceremonijos Lauko
pajėgų vadas brg. gen. Arvydas Pocius, viceministras Gintautas Šivickas,
Normundo Valterio bendražygiai,
Akademijos karininkai bei kiti svečiai
susipažino su Valterio žūties metinėms skirta paroda – nuotraukomis,
asmeniniais daiktais, apdovanojimais.
Vėliau svečiai stebėjo kariūnų surengtus skaitymus iš Normundo Valterio gyvenimo akimirkų.
Vyr. ltn. N. Valteris buvo LITPLA–4
būrininkas. Jis žuvo 1996 m. balandžio

17 d. vykdydamas užduotį tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje. Lietuvos taikdario netekome jo patruliavimo metu, visureigiui užvažiavus ant
minos. N. Valteris ėjo 24-uosius metus.
Jis buvo vienas pirmųjų šalies karininkų, baigusių Lietuvos karo akademiją.
Po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus
2-ojo laipsnio ordinu už pasiaukojimą
ir narsą taikos įgyvendinimo misijoje
buvusioje Jugoslavijoje.

Kar. Lina KIEVIŠAITĖ

Norėčiau išbėgti į šaltą pavasario vėją,
Patekt į svajų karalystę, pas pasakų fėją.
Norėčiau vis lėkti ir lėkti per drumzliną dangų,
Kol pasieksiu išsvajotą pasaulį prabangų.

Rytojaus niekas dar juk nežadėjo
Nei Tau, nei man, nei kam kitam.
Ir teisūs tie, kas ėmė tau ir pakuždėjo,
Jog paskutinę dieną šiandien mes gyvenam.

Norėčiau rojuje paklysti...
Jame vien meilė, gėris ir draugystė.
Norėčiau koja kojon žengti su gyvenimu –
Dabar nespėju aš kartu su jo srovenimu.

O, pagalvoju aš, jei tik žinočiau,
Kad to jau niekad nebebus,
Tai imčiau ir šiltai apkločiau
Tave, besiblaškantį per miegus.

Norėčiau apkabinti margąją plaštakę,
Užmigti jos mažam delne...
Pasiekti išsvajotąją Itakę,
Bent pamatyti ją trumpučiame sapne...

Kad niekad, niekad, niekados mes nesėdėsim,
Nukorę kojas, ant ąžuolo šakos.
Ilgai sėdėčiau, jas nukorus, ant palangės,
Žiūrėdama, kaip žemėn krinta žvaigždės.
Kad šitokių susitikimų niekad nebebus...
Tada pagriebčiau aš Tave, išeinantį už vartų,
Ir apkabinčiau stipriai paskutinį kartą,
Tikėdama, jog vis dėlto gyventi verta.
Tikėdama, jog vis dėlto ateis rytojus,
Kada galėsiu begalę klaidų taisyti.
Tikėdama, jog bus dar progų panorėjus,
Kaip aš myliu, Tau pasakyti.
Bet jei aš šiandien smarkiai klystu
Ir ši diena – tai viskas, ką turiu,
Tikiuos, kad Tu mane išgirsi
Besakant, jog gyvenimą myliu.
Ir jeigu šiandien paskutinė proga,
Atminki, aš tariu: gyventi juk nebloga!..
Net jeigu paskutinė ši diena,
Kai švelniai apkabint galiu Tave...

Ir kas kartą nubudus
Prisiglausti prie stiklo,
Nes tik veriantis šaltis
Draugas man liko...
Eikvojame mes viską:
Dienas, savaites, mėnesius,
Ir nieko prieš save nematome,
Tik pilką, niūrią dieną.
Anksti ryte nubudę,
Kai nuotaika gera,
Užsisvajoję staiga prisimenam –
Gimtadienio šiandien diena!
Ir nieko nesuprasdami
Mes imame galvot,
Iš kur šita diena taip greitai
Vėl galėjo atplasnot.
O laikas eina greitai...
Dienas, metus skaičiuodamas
Ir nieko net nelaukdamas,
Eidamas prošal, skubėdamas
Negrįžtamai pačiumpa tai,
Apie ką mes taip svajojom...

Koks velniškai tylus šis paslaptingas rytas
Ir liūdnas gatvėj dega vienišas žibintas.
Ir žmonės vieniši... Kaip keista...
Kaip mums tokiems išvis gyventi leista?..
Važiuoja dviratis – jo ratai du...
Kodėl ir žmonės negali visad būt kartu?
Pažvelk į upę, tu sakysi, ji – viena.
Aš net neprieštarauju – tai ne staigmena.
Bet iš abiejų pusių turi ji po krantą,
Kurie ištiesia vos prireikus jai pagalbos ranką.
Ne, – pasakysi tu, – juk maža čia bėdos,
Žmogus pavargęs ir pasenęs rymo ant lazdos!
Na, tu teisus, o kas belieka,
Jeigu gyvenant vien tik graužatis palieka?
Nepastebi, kaip lieki be draugų,
Nors dviračio juk ratai visad du.
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PERKELTA

PASKIRTA

2006-04-19 kpt. Linas Pakutka iš KA Kapitonų kursų vyriausiojo instruktoriaus
pareigų perkeltas į KAM Gynybos štabo J5 Tarptautinių įsipareigojimų skyriaus

NATO ir ES komitetų veiklos analizės karininko pareigas.
2006-04-24 kpt. Ramūnas Liaučys iš Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Kovinio rengimo centro viršininko pareigų perkeltas į KA
Taktikos katedros Taktikos sekcijos vyriausiojo instruktoriaus taktikai pareigas.
2006-05-02 kpt. Rimantas Žukas iš LK logistikos valdybos štabo Operacijų
skyriaus viršininko pareigų perkeltas į KA Kapitonų kursų vyriausiojo instruktoriaus karo inžinerijai pareigas.
2006-05-15 kpt. Ernestas Jociunskas iš LK logistikos valdybos štabo Kovinio
aprūpinimo operacijų planavimo skyriaus planavimo karininko pareigų perkeltas į KA Kapitonų kursų vyriausiojo instruktoriaus pareigas.
2006-05-15 kpt. Eugenijus Dimša iš LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Transportavimo kuopos vado
pareigų perkeltas į KA Kovinio aprūpinimo katedros Logistikos sekcijos vyresniojo instruktoriaus remontui pareigas.
2006-05-15 vyr. ltn. Romas Vainius iš KA Kovinio aprūpinimo katedros
Logistikos sekcijos vyresniojo instruktoriaus remontui pareigų perkeltas kariuomenės vado žinion.
2006-05-23 plk. ltn. Aleksandras Kucharevas iš KA viršininko pavaduotojo-štabo viršininko pareigų perkeltas į LK divizijos generolo Stasio Raštikio
puskarininkių mokyklos viršininko pareigas.
2006-05-29 vyr. ltn. Arūnas Gaidelis iš LK motorizuotosios pėstininkų brigados
„Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono I ugnies
baterijos Valdymo būrio Valdymo grupės vado pareigų perkeltas į KA S-5 skyriaus
tarptautinių kursų karininko pareigas.
2006-05-31 mjr. Andrius Smilga iš LK motorizuotosios pėstininkų brigados
„Geležinis Vilkas“ PAG-2 Mobiliojo ryšio ir stebėjimo grupės viršininko pareigų perkeltas į KA Taktikos katedros Ginkluotės sekcijos viršininko pareigas.
2006-05-31 plk. ltn. Gintautas Surgailis iš KA Mokslo centro viršininko pareigų perkeltas į Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pareigas.
2006-06-19 mjr. Valdemaras Rupšys, baigęs Baltijos gynybos koledžą, perkeltas į KA Kapitonų kursų viršininko pareigas.
2006-06-19 vyr. ltn. Ramūnas Mikėnas iš LK motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono II
mechanizuotosios pėstininkų kuopos vado pareigų perkeltas į KA Taktikos katedros
Taktikos sekcijos vyresniojo instruktoriaus taktikai pareigas.
2006-05-31 Gediminas Dubauskas iš Vadybos katedros vedėjo-docento
pareigų perkeltas į Vadybos katedros docento pareigas.
2006-06-01 Rasa Smaliukienė iš Vadybos katedros docento pareigų perkelta į Vadybos katedros vedėjo-docento pareigas.
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Mokomoji knyga.102 p.

Krašto apsaugos ministro įsakymai. T. 3. 1992
Nr. 750–957. Dokumentų
rinkinys. Atsakingasis redaktorius ir sudarytojas G.
Surgailis. 375 p.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Informacinis-reklaminis
leidinys lietuvių ir anglų
kalbomis. Antrasis papildytas leidimas. Sudarytojas
G. Surgailis. 32 p.

New Dimensions of European Security. The ESDP
and the Baltic Sea Region.
Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorė G. Miniotaitė. 204 p.

SUTEIKTAS AUKŠTESNIS KARINIS L AIPSNIS

mjr. Rolandui Kiškiui –
pulkininko leitenanto

kpt. Algirdui Stankevičiui –
majoro
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vyr. ltn. Vitalijui Frezei –
kapitono

ltn. Tomui Grėsiui –
vyresniojo leitenanto

2006 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės dienos proga už
nuopelnus krašto apsaugai apdovanojo Karo akademijos viršininko pavaduotoją mokslui ir studijoms atsargos
pulkininką doc. dr. Praną JANKAUSKĄ ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Riterio kryžiumi.
Akademijos bendruomenė sveikina gerb. Praną Jankauską gavus šį
garbingą apdovanojimą.

Valdemaras Rupšys gimė 1967
m. gegužės 2 d. Šiaulių rajone. Karo
tarnybą pradėjo 1990 m. lapkričio 9
d. eidamas Akmenės rajono Vegrių
kontrolės posto pamainos viršininko
pareigas. Nuo 2006 m. birželio 19 d.
paskirtas Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos Kapitonų
kursų viršininku. 2006 m. birželio 23
d. jam buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

Galingas šuolis žirgo –
Štai riteris drąsus,
Kuris kariūnus veda mokslo mūšin
Penkioliktus metus.
Kuklus Molėtų krašto vyras
Nuo ežerų gilių,
Turėdamas auksinę širdį,
Myli žmones, gamtą, knygą –
negaili tik savų jėgų.
Šis riteris – it žaibas –
Suspėja pas visus.
Ir Motinai, ir Lietuvai ne gėda,
Kad tapo riteriu jų mylimas sūnus.

Balandžio 6 d. vertėjas, dėstytojas
ir žurnalistas Jonas Ohmanas Akademijoje skaitė paskaitą ,,Lietuvos
pokario ginkluotas pasipriešinimas
skandinavų akimis“.
Balandžio 12 d. įvyko liaudiškos
muzikos kapelos ,,Vilnija“ koncertas.
Balandžio 13 d. Akademijoje lankėsi Moldovos Respublikos gynybos
ministras Valeriu Plesca ir jį lydinti
delegacija.
Balandžio 14 d. išleista X kapitonų kursų klausytojų, kuriems suteikta
kuopos vado ir bataliono štabo karininko kvalifikacija, laida ir III vadybos ir
verslo administravimo magistrų laida.
Balandžio 19 d. Akademijoje vyko
renginys N. Valterio 10-osioms žūties
metinėms paminėti.

Balandžio 20 d. Akademijos ramovėje buvo pristatyti Karo istorijos centro docento, istorijos mokslų daktaro
Romo Batūros naujausi leidiniai.
Balandžio 25 d. – Suomijos karo
akademijos kariūnų vizitas.
KARIŪNAS
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vyrų choras.
Birželio 23 d. baigėsi kapitonų
kursai.
Birželio 28 d. Akademijoje lankėsi Graikijos kariuomenės vadas adm.
Panagiotis Chinofotis ir jį lydinti delegacija.

Balandžio 25 ir 28 d. Akademijoje
lankėsi Lietuvoje akredituoti užsienio
šalių karo atašė.
Balandžio 27 d. Taktikos katedra
surengė seminarą „Individualus ir kolektyvinis kariūnų rengimas šiandien
ir rytoj“, kurio tikslas buvo aptarti absolventų (leitenantų) parengimo lygį,
kariūnų rengimo problemas, numatyti
karių rengimo kokybės gerinimo perspektyvas.

Gegužės 3 d. Akademijoje lankėsi
Rumunijos gynybos ministerijos delegacija.
Gegužės 9–19 d. Akademijoje vyko
administracinės anglų kalbos kursai.
Gegužės 10–14 d. Akademijoje
vyko tarptautinė kariūnų ir jaunesniųjų karininkų konferencija.
Gegužės 15–26 d. Akademijoje
buvo surengti saugumo studijų kursai.
Gegužės 16–19 d. Akademijoje lankėsi Rumunijos nacionalinio gynybos
universiteto viršininkas gen. Mircea
Muresanas ir jį lydintys karininkai.
Gegužės 21 d. baigėsi rezervo būrių
vadų kursai.
Gegužės 24 d. Akademijoje įvyko
Baltijos gynybos koledžo koordinacinės grupės susitikimas.
Gegužės 26 d. išleista dar viena
tarptautinių kapitonų kursų laida. Kursus baigė 10 Lietuvos karininkų ir 4 užsienio šalių – Azerbaidžano, Kroatijos,
Armėnijos ir Latvijos – atstovai.
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Gegužės 30 d. Akademijos ramovėje vyko tradicinis, jau vienuoliktasis,
pramoginių ir sportinių šokių fakultatyvo baigiamasis vakaras-konkursas,
kur savo meistriškumą pademonstruoti galėjo net 22 šokėjų poros.

Gegužės 30 d. Akademijoje vyko
tarpuniversitetinė mokslinė konferencija ,,Transporto inžinerijos vadybos
problemos Lietuvoje“. Ją organizavo
Karo akademijos Inžinerinės vadybos
katedros vedėjas doc. dr. Juozas Baublys ir Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Transporto vadybos katedros vedėjas prof. habil. dr. Ramūnas
Palšaitis.
Birželio 2–3 d. Tarptautinės vaikų
gynimo dienos proga Akademijoje
lankėsi Kuršėnų vaikų globos namų
auklėtiniai.
Birželio 7 d. Akademijoje koncertavo Austrijos 26-ojo jėgerių bataliono

Birželio 28 d. Akademijos absolventams buvo įteikti viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo,
politikos mokslų bakalauro diplomai ir
motorizuotųjų pėstininkų būrio vado
kvalifikacijos pažymėjimai.

Birželio 29 d. Akademijoje vyko
XIII absolventų laidos išleistuvės.
Šiais metais Lietuvos Respublikos
Prezidentas Valdas Adamkus suteikė
pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį 73 kariūnams.
Birželio 30 d. baigėsi ryšių būrių vadų
kursai. Juose mokėsi KASP kariai.

