MAŽASIS BŪRYS

1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje lll ORGANIZUOTO pirmojo viešo protesto MITINGo, kuriame buvo
reikalaujama NEPRIKLAUSOMYBöS LIETUVAI IR SSRS OKUPACINöS ARMIJOS PASITRAUKIMO, KGB
sudarytas dalyvių sąrašas IR INFORMACIJA, kokių veiksmų buvo prieš juos imtasi
Andreika Algimantas, g. 1950 m. Klaip÷doje. Vilniaus restauravimo dirbtuvių stalius. Gyvena Vilniuje.
1980 m. teistas už antisovietinių dokumentų gaminimą ir platinimą.
Darbo kolektyvas 1987 m. rugs÷jo 14 d. jį apsvarst÷. A.Andreika neneig÷ dalyvavęs mitinge. Iš 50
susirinkime dalyvavusiųjų pasisak÷ 6. Susirinkime dalyvavo Lietuvos komunistų partijos Vilniaus miesto
Lenino rajono komiteto instruktor÷ Z.Staškevičiūt÷. (Už dalyvavimą mitinge A.Andreika neteko darbo.
Apie tai jis pasakoja “Lietuvos ryte” 1995 m. liepos 26 d. išspausdintame interviu “Buvęs politinis kalinys
pasigydęs v÷l ieško kelių į politiką” – G.Š.).
Aukštikalnien÷ Auks÷, g. 1934 m. Alytaus r., TSKP nar÷. Vilniaus 50-osios vidurin÷s mokyklos mokytoja.
Gyvena Vilniuje. Mitinge dav÷ interviu užsienio korespondentui. Nuo 1986 m. geguž÷s m÷n.
bendradarbiams ir laiškuose įvairioms instancijoms reišk÷ “revizionistines pažiūras”. “Pažeidin÷jo
pedagoginę etiką, pamokose iškraip÷ Lietuvos istoriją”. Pirmin÷s partin÷s organizacijos sprendimams
nepakluso. Daug kartų buvo svarstoma. Lapkričio 20 d. atvirame partiniame susirinkime pašalinta iš
TSKP už “apolitiškas pažiūras ir veiksmus, niekinančius socialistinę santvarką, demokratinio centralizmo
principų ignoravimą, pedagogin÷s etikos pažeidimą”. LKP Vilniaus miesto Spalio rajono komiteto biuras
1987 m. lakpričio 24 d. patvirtino pirmin÷s partin÷s organizacijos sprendimą pašalinti A.Aukštikalnienę iš
TSKP. Susirinkime A.Aukštikalnien÷ pareišk÷, kad ji kaip komunist÷ prival÷jo dalyvauti mitinge ir
paaiškinti M.Gorbačiovo politiką. Dalyvavimą tokiuose renginiuose laiko savo konstitucine teise.
Bakšys Feliksas, g. 1917 m. Alytaus r. Pensininkas. Gyvena Druskininkuose.
Belickas Aušvydas, g. 1961 m. Kaune. Daug÷liškio bažnyčios zakristijonas. Gyvena Ignalinos r.,
Daug÷liškyje.
Bieliauskien÷ Jadvyga, g. 1929 m. Kretingos r. Pensinink÷. Gyvena Vilniuje. 1985 m. teista už
antisovietin÷s literatūros platinimą ir nacionalistinį poveikį jaunimui.
Rugs÷jo 11 d. jos veiklą pasmerk÷ gyventojai. Susirinko 50 žmonių pagal J.Bieliauskien÷s gyvenamąją
vietą, kalb÷jo 6. Dalyvavo gamybin÷s butų ūkio valdybos viršininkas Paulavičius. J.Bieliauskien÷
susirinkime dalyvauti atsisak÷.
Bogušien÷ Virginija, g. 1959 m. K÷dainiuose. Laikinai nedirbanti, yra dekretin÷se atostogose. Gyvena
Vilniuje. Apsiribota jos vyro svarstymu.
Bogušis Vytautas, g. 1959 m. Var÷nos r. Valstybinio jaunimo teatro inžinierius. Gyvena Vilniuje. Daug
kartų profilaktuotas kaip aštriai nacionalistiškai nusiteikęs asmuo. (Profilaktavimas - aukl÷jamojo poveikio
priemon÷, kuria KGB organai, siekdami užkirsti konkrečių asmenų galimus “valstybininius nusikaltimus”
ar “politiškai žalingus veiksmus”, savarankiškai ar kartu su kitais valstybiniais organais ar
visuomenin÷mis organizacijomis taik÷ tų asmenų atžvilgiu. Pretekstu profilaktikai gal÷jo būti informacija,
kad asmuo ar asmenų grup÷ “politiškai žalingai išsišoko” ar įvykd÷ kitus “antivisuomeninius” veiksmus,
kurie nors ir neturi nusikaltimo sud÷ties, bet gali į tokius peraugti – G.Š.).
Rugs÷jo 10 d. įvykusiame teatro kolektyvo susirinkime dalyvavo kūrybiniai darbuotojai, techninis
personalas. V.Bogušis savo veiklos neneig÷. Pasisak÷ 6 žmon÷s. V.Bogušį palaik÷ darbininkasgaisrininkas Venclovas. V.Bogušio veiklą griežtai pasmerk÷ Žukas, But÷, teatro veteran÷ Karalien÷.
Susirinkime dalyvavo ir kalb÷jo LKP Vilniaus miesto komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus ved÷jas
V.Alksneris, taip pat dalyvavo Tarybų rajono komiteto sekretor÷ M.Alijošien÷ ir Tarybų rajono vykdomojo
komiteto pirmininko pavaduotoja M.Vitkevičien÷.
Brazdžiūt÷ Adel÷, g. 1935 m. Biržų r. Laisva meninink÷. Gyvena Vilniuje. Profilaktuota už žalingos
medžiagos platinimą. Kelias savaites (nuo rugs÷jo 11 d.) namuose jos ieškojo Vilniaus miesto Lenino
rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Cibulskis, apylink÷s inspektorius, namo komiteto
nariai, tačiau jos nerado.
Bumbulis Alfonsas, g. 1930 m. Klaip÷dos r. Mikoliškių bažnyčios vargonininkas. Mitinge vadovavo ir
dirigavo atliekamoms dainoms, giesm÷ms.
Bunkus Almantas, g. 1961 m. Vilniuje. Kuro aparatūros gamyklos dailininkas apipavidalintojas. Gyvena
Vilniuje. Lapkričio 24 d. su juo kalb÷josi partijos komiteto sekretorius A.Čirkinas, sekretoriaus
pavaduotojai V.Petkevičius, S.Krasovskis, Skurvidas. A.Bunkus jiems paaiškino, kad į mitingą pateko
atsitiktinai, stov÷jo toli ir nieko negird÷jo. Įsp÷tas ateityje panašiuose renginiuose nedalyvauti.

Cidzikas Petras, g. 1944 m. Lazdijų r. Valkininkų bažnyčios kūrikas. Gyvena Vilniuje. Buvo patrauktas
baudžiamojon atsakomyb÷n už antisovietinių dokumentų platinimą ir uždarytas priverstiniam gydymui į
specialiaus tipo psichiatrinę ligoninę.
Penkias savaites namuose jo nes÷kmingai ieškojo Vilniaus miesto Lenino rajono vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojas J.Cibulskis, apylink÷s inspektorius, nariai. Tuo metu P.Cidzikas dirbo Valkininkų
bažnyčioje.
Dambrauskas Liudas, g. 1921 m. Ukmerg÷s r. Pensininkas. Gyvena Kaune. 1947 m. teistas už
antisovietin÷s organizacijos sukūrimą ir nelegalaus laikraščio leidybą, o 1984 m. - už “šmeižikiško” turinio
savo memuarų platinimą.
Gaidys Stasys, g. 1942 m. Var÷nos r. Nemenčin÷s statybos spec. aikštel÷s viršininkas. Gyvena Vilniuje.
Profilaktuotas už antisovietinius pasisakymus.
Genys Kęstutis, g. 1928 m. Kaune. Kauno dramos teatro aktorius. Gyvena Kaune. Daug kartų
profilaktuotas už nacionalistinius pasisakymus.
Gesien÷ Emilija, g. 1925 m. Švenčionių r. Namų šeiminink÷. Gyvena Lentvaryje.
Gesys Adomas, g. 1915 m. Var÷nos r. Pensininkas. Gyvena Lentvaryje. Teistas už priklausymą partizanų
būriui. Mitinge kalb÷jo apie Lietuvos okupaciją ir ragino susirinkusiuosius kovoti už jos nepriklausomybę.
Pas jį į namus atvyko Trakų rajono kompartinio laikraščio “Spartuolis” korespondent÷ I.Katinien÷ ir,
nor÷dama ištirti jo poziciją, kalb÷josi dvi valandas.
Gikis Mantas, g. 1962 m. Vilniuje. Respublikin÷s klinikin÷s ligonin÷s gydytojas. Gyvena Vilniuje.
Gražys Henrikas, g. 1948 m. Anykščių r. Autokelių tiesimo respublikin÷s valdybos inžinierius. Gyvena
Vilniuje. Mitinge dav÷ interviu užsienio korespondentams, kuriems kalb÷jo, kad SSRS varžoma religija ir
n÷ra laisvių. Kolektyvo susirinkime dalyvavo 94 žmon÷s, pasisak÷ ir H.Gražį pasmerk÷ 5. Jis pats į
susirinkimą neatvyko. Susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto politinio švietimo
kabineto ved÷ja A.Gaidamauskien÷.
Gražulis Petras, g. 1958 m. Alytaus r. Alytaus bažnyčios vairuotojas ir Sasnavos bažnyčios zakristijonas.
Gyvena Alytuje. Mitinge pasisak÷ prieš Lietuvos rusifikaciją.
Gricius Egidijus, g. 1965 m. Kurš÷nuose. Telšių Katedros zakristijonas. Gyvena Telšiuose.
Grigas Antanas, g. 1925 m. Lazdijų r. Pensininkas. Gyvena Lazdijų r., Leipalingyje. Profilaktuotas už
nacionalistinius pasisakymus. Kalb÷damas mitinge ragino sukurti Jaunųjų lietuvių sąjungą, leisti
nepriklausomą laikraštį “Lietuvos balsas”, legalizuoti “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką”, pasiūl÷ tokią
pat demonstraciją surengti 1988 m. vasario 16 d.
Grigas Robertas, g. 1960 m. Lazdijų r. Širvintų r. Kiauklių bažnyčios zakristijonas. Tarnybos sovietin÷je
armijoje metu atsisak÷ priimti priesaiką, profilaktuotas. Mitinge kalb÷jo apie savo atsisakymą priimti
karinę priesaiką, prievartinį Lietuvos prijungimą prie SSRS, tūkstančių lietuvių sunaikinimą, Lietuvos
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos būtinybę.
Gud÷nas Jonas, g. 1922 m. Ignalinos r. Pensininkas. Gyvena Kaune.
Jančiauskas Vytautas-Pranciškus, g. 1934 m. Joniškio r. Akademinio dramos teatro dailininkas
dekoratorius. Gyvena Vilniuje. Profilaktuotas už nacionalistinius pasisakymus. Pasisakydamas mitinge
kviet÷ pagerbti stalinizmo aukų atminimą, ragino kovoti už Lietuvos laisvę, būti tvirtiems, nebijoti,
nesilankstyti nei prieš rusus, nei prieš amerikiečius. Rugs÷jo 8 d. “pravestas individualus pokalbis”. Nuo
tol V.Jančiauską nuolatos kontroliuos teatro vadovyb÷, partin÷ ir visuomenin÷ teatro organizacijos,
kolektyvas.
Juškait÷ Janina, g. 1966 m. Vilkaviškyje. Laikinai nedirbanti. Gyvena Vilkaviškyje.
Kalanta Juozas, g. 1922 m. Var÷nos r. Pensininkas. Gyvena Gargžduose.
Kančys Juozas-Vytautas, g. 1927 m. Alytaus r. Pensininkas. Gyvena Vilniuje. Profilaktuotas už
nacionalistinius pasisakymus. Apsvarstytas rugs÷jo 11 d. susirinkime, organizuotame pagal jo
gyvenamąją vietą. Savo dalyvavimo mitinge nepaneig÷. Susirinkime dalyvavo Vilniaus miesto Lenino
rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas J.Cibulskis.
Kareniauskas Jonas, g. 1938 m. Pasvalio r. Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo
instituto vyr. inžinierius. Gyvena Vilniuje. Rugs÷jo 11 d. įvykusiame kolektyvo susirinkime kalb÷jo 9
žmon÷s, kurie vieningai ir rūsčiai pasmerk÷ J.Kareniauską. Jis susirinkime taip pat kalb÷jo, neneig÷
dalyvavęs mitinge ir ilgame pasisakyme pateisino savo veiklą. Susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto
Tarybų rajono komiteto sekretor÷ M.Alijošien÷.

Kazlauskait÷ Jūrat÷, g. 1958 m. Kaune. Vilniaus dail÷s instituto bibliotekinink÷. Gyvena Vilniuje. T÷vas
teistas už dalyvavimą antisovietin÷je organizacijoje.
Jos pasmerkimas surengtas rugs÷jo 14 d. Kolektyvo susirinkime dalyvavo 50 žmonių, pasisak÷ 6.
J.Kazlauskait÷ tvirtino, kad į mitingą pateko atsitiktinai. Susirinkime dalyvavo Vilniaus miesto Lenino
rajono vykdomojo komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vad÷jas V.Grinčikas.
Kibickait÷ Bron÷, g. 1935 m. Mol÷tų r. Pramon÷s įmonių poliklinikos ūkved÷, vyr. gydytojo pavaduotoja
ūkio reikalams. Gyvena Vilniuje. Vienuol÷. Rugs÷jo 11 d. įvyko poliklinikos kolektyvo susirinkimas,
pasmerkęs jos veiklą, išreiškęs jai nepasitik÷jimą ir pareikalavęs jos pasitraukimo iš užimamų pareigų.
Susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto Spalio rajono komiteto instruktorius Medeišius. B.Kibickait÷
atsisak÷ išeiti iš darbo savo noru.
Koverko Elena, g. 1926 m. Var÷nos r. Pensinink÷. Gyvena Vilniuje. Kalb÷dama mitinge piktinosi, kad
Sovietų Sąjungoje sveiki žmon÷s laikomi uždaryti psichiatrin÷se ligonin÷se. Rugs÷jo 11 d. įvyko
visuomen÷s ir gyventojų susirinkimas, organizuotas pagal jos gyvenamąją vietą. E.Koverko jame
dalyvauti atsisak÷. Susirinkime kalb÷ję 6 žmon÷s ją pasmerk÷. Susirinkime taip pat dalyvavo Vilniaus
miesto Spalio rajono vykdomojo komiteto skyriaus viršininkas Smirnovas.
Kryževičien÷ Elena, g. 1928 m. Utenos r. Pensinink÷. Gyvena Kaune.
Kryževičius Kazimieras-Vytautas, g. 1930 m. Klaip÷dos r. Dirbtinio pluošto gamyklos technologas.
Gyvena Kaune. 1951 m. teistas už antisovietinę veiklą.
Laurinskas Leonas, g. 1926 m. Taurag÷s r. Pensininkas. Gyvena Taurag÷je. 1954 m. teistas už
dalyvavimą partizanų būryje.
Masiulionis Algirdas, g. 1959 m. Vilniuje. Apželdinimo tresto dekoratyvinių augalų ūkio ekonomistas.
Gyvena Vilniuje. Profilaktuotas už nacionalistinius pasisakymus. Rugs÷jo 10 d. įvykusiame kolektyvo
susirinkime 6 bendradarbiai rūsčiai pasmerk÷ jo veiklą ir pareikalavo, kad jis paliktų kolektyvą. Po
susirinkimo A.Masiulionis paraš÷ pareiškimą atleisti jį iš darbo savo noru. Administracija jo pareiškimą
patenkino. Susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto Tarybų rajono komiteto propagandos ir agitacijos
skyriaus ved÷jas A.Vaicekauskas.
Narijauskas Vytautas, g. 1925 m. Marijampol÷je. Pensininkas. Gyvena Vilniuje. Lapkričio 23 d. su juo
kalb÷josi butų statybos kooperatyvo namo Nr. 11 pirmininkas Jakimavičius. V.Narijauskas užtikrino, kad į
mitingą pateko atsitiktinai: grynai iš smalsumo.
Niauronis Juras, g. 1956 m. Jonišk÷lyje. “Vilniaus statybos” tresto 7-osios statybos valdybos suvirintojas.
Gyvena Vilniuje. Lapkričio 25 d. su J.Niauroniu kalb÷josi cecho partin÷s organizacijos sekretor÷
Pumputyt÷. J.Niauronis užtikrino, kad į mitingą pateko atsitiktinai: važiavo pro šalį ir sustojo pažiūr÷ti.
Niūniavait÷ Jovita, g. 1952 m. Akmen÷je. Konstruktorių biuro inžinier÷. Gyvena Vilniuje. Profilaktuota už
“kenk÷jiškos” literatūros platinimą. Rugpjūčio 27 d. atleista iš darbo savo noru. Rugs÷jo 15 d. pagal jos
gyvenamąją vietą organizuotas gyventojų ir visuomen÷s atstovų susirinkimas, pasmerkęs jos veiklą.
Dalyvavo 50 žmonių, kalb÷jo 5. J.Niūniavait÷ susirinkime dalyvauti atsisak÷. Susirinkime dalyvavo LKP
Vilniaus miesto Spalio rajono komiteto instruktorius V.Medeišius.
Pečeliūnas Saulius, g. 1956 m. Druskininkuose. Vilniaus miesto statybos projektavimo instituto
darbuotojas. Gyvena Vilniuje. Lapkričio 23 d. su juo kalb÷josi instituto direktorius Stoškus, partin÷s
organizacijos sekretorius Dinda, skyriaus viršininkas Jazovitas. Jiems S.Pečeliūnas pareišk÷, kad į mitingą
at÷jo sąmoningai, jį laiko teisingu, ateityje taip pat dalyvaus panašiuose renginiuose. S.Pečeliūnas
instituto vadovyb÷s buvo griežtai įsp÷tas ir “paimtas kontrol÷n”.
Pečeliūnien÷ Lina, g. 1956 m. Ariogaloje. Mokslų akademijos bibliotekinink÷. Gyvena Vilniuje.
Lapkričio 24 d. Mokslų akademijos bibliotekos direktorius Marcinkevičius, partin÷s organizacijos
sekretoriaus pavaduotoja Skl÷riut÷ kalb÷jo su L.Pečeliūniene, kuri tvirtina, jog į mitingą pateko
neatsitiktinai, nes jį vertina palankiai. L.Pečeliūnien÷ įsp÷ta.
Pečiuk÷nas Antanas, g. 1940 m. Panev÷žio r. Kauno muzikinio teatro rekvizitorius. Gyvena Kaune.
Petkevičien÷ Jadvyga, g. 1928 m. Skuodo r. Tuberkulioz÷s dispanserio darbuotoja. Gyvena Šiauliuose.
Profilaktuota už nelegalių leidinių platinimą.
Petkevičius Jonas-Vincentas, g. 1929 m. Telšių r. Telefono-telegrafo stoties darbininkas. Gyvena
Šiauliuose. 1953 m. teistas už priklausymą partizanų būriui.
Pipiras Antanas, g. 1937 m. Anykščių r. Vilniaus tarpkolūkinio susivienijimo elektrikas. Gyvena Vilniuje.
Profilaktuotas už nacionalistinius pasisakymus.

Poškus Bronius, g. 1928 m. Šilal÷s r. Pensininkas. Gyvena Kretingoje. Vienuolis.
Pranevičius Jonas, g. 1925 m. K÷dainių r. Skaičiavimo mašinų gamyklos remonto cecho dailininkas
apipavidalintojas. Gyvena Vilniuje. Nacionalistiškai nusiteikęs. Su J.Pranevičiumi kalb÷josi gamyklos
direktorius Čiuplinskas, partijos komiteto sekretorius Karalius. J.Pranevičius tvirtina, kad į mitingą pateko
atsitiktinai: ÷jo pro šalį, trumpam stabtel÷jo, tačiau nieko negird÷jo.
Pratusevičius Jonas, g. 1932 m. Alytaus r. Apželdinimo tresto dekoratyvinių augalų ūkio vyr.
ekonomistas. Gyvena Vilniuje. 1954 m. teistas už priklausymą partizanų būriui. Jo veiklos pasmerkimo
susirinkimas įvyko rugs÷jo 28 d. Jis neneig÷ dalyvavęs mitinge. Rugs÷jo 30 d. J.Pratusevičius nebuvo
atestuotas darbui vyr. ekonomisto pareigoms ir pervestas į ekonomisto pareigas.
Rackevičius Gintautas, g. 1964 m. Vilniuje. VLKJS narys. “Elfos” gamyklos 6-ojo cecho vairuotojas.
Gyvena Vilniuje. Lapkričio 25 d. su juo kalb÷josi “Elfos” gamyklos partijos komiteto sekretorius V.Sizovas,
sekretoriaus pavaduotojas A.Jasinskas, cecho Nr. 6 partin÷s organizacijos sekretorius J.Veligoras.
G.Rackevičius paaiškino, kad į mitingą pateko atsitiktinai.
Ragaišien÷ Angel÷, g. 1944 m. Vilniuje. Vilniaus elektros matavimo prietaisų gamyklos laborant÷. Gyvena
Vilniuje. Profilaktuota už “šmeižikiškų” dokumentų rašymą. Rugs÷jo 8 d. gamykloje įvyko R.Ragaišien÷s
pasmerkimo susirinkimas, kuriame dalyvavo 160 žmonių (tarp jų - gamyklos partinio komiteto
sekretorius S.Belousovas), kalb÷jo 4. R.Ragaišien÷ susirinkime nedalyvavo, tačiau neneig÷ dalyvavusi
antisovietiniame mitinge.
Ragaišis Romaldas, g. 1942 m. Lazdijų r. Optikas. Gyvena Vilniuje. Triskart - 1961 m., 1975 m., 1979 m.
teistas už antisovietinę veiklą. Rugs÷jo 10 d. įvyko kolektyvinis R.Ragaišio pasmerkimo susirinkimas,
kuriame dalyvavo 30 žmonių, kalb÷jo 4. R.Ragaišis susirinkime dalyvavo ir nepaneig÷ buvęs mitinge.
Kolektyvo susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto antrasis sekretorius
A.Švelnys.
Raižyt÷ Aldona, g. 1945 m. Prienų r. Dirbanti pagal privačios samdos sutartį. Gyvena Kaune. Vienuol÷.
Profilaktuota už nacionalistinį poveikį jos aplinkoje esantiems žmon÷ms.
Ralys Vaclovas, g. 1916 m. Kelm÷s r. Odos-venerinių ligų dispanserio gydytojas. Gyvena Vilniuje.
Aktyvus blaivyb÷s klubo narys. Lapkričio 20 d. su V.Raliu kalb÷josi vyr. gydytoja Bilien÷, partin÷s
organizacijos sekretor÷ Vainilien÷, skyrių ved÷jos Stonien÷, Juškevičien÷, Treiderien÷, Chlivickien÷,
dispanserio atstov÷ Norvaišien÷. V.Ralys paaiškino, kad mitinge dalyvavo neatsitiktinai ir jo nelaiko
antitarybiniu, o toks protestas buvo reikalingas ir jis jį palaiko. V.Ralys įsp÷tas.
Raškauskait÷ Angel÷-Birut÷, g. 1938 m. Marijampol÷s r. Kunigo ekonom÷. Gyvena Vilniuje. Vienuol÷.
Rugs÷jo 16 d. pas ją į namus atvyko ir su ja kalb÷josi 1-osios gamybin÷s butų ūkio valdybos viršininkas
Rinkevičius ir namo komiteto atstovai. A.B.Raškauskait÷ nepaneig÷ dalyvavusi mitinge.
Sadūnait÷ Nijol÷-Felicija, g. 1938 m. K÷dainių r. Gyvena Vilniuje. Vienuol÷. 1975 m. teista už “Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikos” leidybą. Mitinge kalb÷jo tris kartus. Pirmasis pasisakymas: pakviet÷
susirinkusiuosius prisiminti hitlerizmo ir stalinizmo aukas, nukankintas Sibire, nuteistus kunigus ir kitus
sąžin÷s kankinius. Antrasis pasisakymas: kalb÷jo, kad Lietuva yra nesugriauta, tautos branduolys sveikas
ir jeigu pasikliausime Dievu, jis mus išves iš tamsos, melo ir apgaul÷s. Kviet÷ būti gailestingiems KGB
darbuotojams, milicininkams, žurnalistams ir visiems, kurie mus šmeižia. Praneš÷, kad ji pati rugpjūčio
11 d. perdav÷ į užsienį Klimaičiui informaciją apie rengiamą demonstraciją. Pasiūl÷ sugiedoti Lietuvos
himną. Trečiasis pasisakymas: paragino mitingo dalyvius pareikalauti paskelbti Molotovo-Ribentropo
paktą ir panaikinti jo padarinius. KGB nurodymu jos veiklą tiria prokuratūra.
Sakalauskas Kazimieras-Stasys, g. 1952 m. Kaune. “Energoprojekto” frezuotojas. Gyvena Kaune. Mitinge
kalb÷jo apie tai, kad SSRS Užsienio reikalų ministerija net nesvarst÷ Romos Popiežiaus atvykimo į Lietuvą
klausimo, kaltino SSRS už tai, kad joje n÷ra keitimosi informacija laisv÷s.
Sakavičius Gintas, g. 1965 m. Lazdijų r. Lazdijų r. Gerdašių bažnyčios sargas. Gyvena Druskininkuose.
Sasnauskait÷ Eleonora, g. 1960 m. Vilniuje. Vilniaus valstybinio universiteto medicinos fakulteto
laborant÷. Gyvena Vilniuje. Profilaktuota už “šmeižikiškų” dokumentų rašymą.
Atsisak÷ kalb÷tis su kolektyvo administracija ir visuomeninių organizacijų atstovais. Rugs÷jo 15 d. įvyko
medicinos fakulteto kolektyvo susirinkimas, tur÷jęs pasmerkti mitingo dalyvius, tačiau jame ji taip pat
atsisak÷ dalyvauti. Rugs÷jo 16 d. pas ją individualiam pokalbiui į namus atvyko Vilniaus miesto Lenino
rajono vykdomojo komiteto butų valdybos viršininkas Rinkevičius.
Sasnauskas Julius, g. 1959 m. Vilniuje. Kauno kunigų seminarijos klierikas. Gyvena Vilniuje. 1979 m.
teistas už nelegalių leidinių leidybą. Į jo namus Vilniuje buvo atvykę Lenino rajono vykdomojo komiteto
atstovai, tačiau J.Sasnausko nerado.

Skeb÷ra Kazimieras, g. 1891 m. Širvintų r. Pensininkas. Gyvena Širvintų r. Du kartus teistas: 1945 m. už antisovietinių lapelių platinimą, 1958 m. - už antisovietin÷s organizacijos sukūrimą.
Smagurauskas Vytautas, g. 1939 m. Švenčionių r. Laikinai nedirbantis. Gyvena K÷dainiuose. Pasisak÷
mitinge ir ragino pagerbti stalinizmo aukų atminimą, pastatyti joms paminklus, reikalavo atšaukti
Molotovo-Ribentropo paktą.
Steponavičius Pranas, g. 1968 m. Kretingoje. Klaip÷dos 18-osios profesin÷s technikos mokyklos
moksleivis. Gyvena Kretingoje. Jo t÷vas yra Kretingos bažnyčios komiteto pirmininkas.
Sutkaitis Justinas, g. 1927 m. Šakių r. Vilniaus miesto 6-osios ligonin÷s poliklinikos terapeutas. Gyvena
Vilniuje. Kolektyve charakterizuojamas teigiamai, aktyviai dalyvauja kolektyvo visuomeniniamepolitiniame gyvenime. Rugs÷jo 15 d. su juo kalb÷josi administracijos atstovai ir partin÷s organizacijos
sekretorius. J.Sutkaitis paaiškino, kad mitingo vietoje atsidūr÷ visiškai atsitiktinai.
Šakalien÷ Genovait÷, g. 1955 m. Irkutsko sr. Vilniaus miesto Tarybų rajono valstybinio draudimo agent÷.
Gyvena Vilniuje. Buvusi “T÷vyn÷s išdaviko” V.Šakalio žmona. Rugs÷jo 11 d. bendradarbiai rūsčiai
pasmerk÷ G.Šakalienę. Susirinkime kalb÷jo 15 žmonių. Ji neneig÷ dalyvaujanti antisovietin÷je veikloje.
Susirinkime dalyvavo LKP Vilniaus miesto Tarybų rajono komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus
ved÷jas Vaicekauskas.
Šalaševičius Antanas, g. 1955 m. Kaune. “Dail÷s” kombinato dailininkas. Gyvena Kaune.
Šibonis Gediminas, g. 1956 m. Kaune. “Dail÷s” kombinato keramikas. Gyvena Kaune.
Šiugžda Edvardas, g. 1944 m. Vilkaviškio r. Kauno skaičiavimo technikos remonto gamyklos inžinierius.
Gyvena Kaune. Profilaktuotas už nacionalistinius pasisakymus.
Šiuparis Vladas-Alfonsas, g. 1942 m. Vilniuje. Dirbantis laikinus darbus bažnyčiose. Gyvena Vilniuje.
Mitinge kalb÷jo apie tai, kad tikintieji kaltina bolševikus už religijos persekiojimą, tačiau ne visi tikintieji
palaik÷ šią demonstraciją, d÷l jų teks kent÷ti joje dalyvaujantiems, piktinosi Lietuvos rusifikacija.
Penkias savaites namuose jo nes÷kmingai ieškojo Vilniaus miesto Lenino rajono vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojas J.Cibulskis, apylink÷s inspektorius, namo komiteto nariai. Tuo metu V.Šiuparis
dirbo Valkininkų bažnyčioje.
Tamulaitien÷-Kazlauskait÷ Daiva, g. 1960 m. Kaune. Kauno medicinos instituto informacinio sektoriaus
mokslin÷ bendradarb÷. Gyvena Kaune. T÷vas teistas už dalyvavimą antisovietin÷je organizacijoje.
Tamutien÷ Stas÷, g. 1926 m. Šiaulių r. Pensinink÷. Gyvena Klaip÷doje. Rugs÷jo 16 d. su ja kalb÷josi
partin÷s organizacijos sekretorius A.A.Mosolas. Ji savo pažiūrų neatsisak÷.
Tamutyt÷ Dalia, g. 1957 m. Klaip÷doje. Laikinai nedirbanti. Gyvena Klaip÷doje. Rugs÷jo 9 d. su ja
kalb÷josi firmos “Universal” direktor÷ N.Galickaja, o rugs÷jo 10 d. įvyko jos pasmerkimo akcija darbo
kolektyve. Rugs÷jo 11 d. su ja kalb÷josi prekybos valdybos viršininko pavaduotoja kadrų klausimais
D.Narinkevičien÷, partkomo sekretor÷ B.Tamošiūnien÷, miesto vartotojų kooperatyvo ir valstybin÷s
prekybos darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininkas E.Paplauskas. D.Tamutyt÷ paaiškino, kad Vilniuje
rengiamame mitinge dalyvauti ruoš÷si iš anksto, nori išvykti gyventi į Kanadą.
Terleckas Antanas, g. 1928 m. Ignalinos r. Nedirbantis. Gyvena Vilniuje. Tris kartus teistas už dalyvavimą
antisovietin÷je organizacijoje ir nelegalių leidinių leidybą (1958 m., 1974 m., 1980 m.). Su A.Terlecku ir
jo žmona E.Terleckiene kalb÷josi į jų namus atvykęs 2-osios gamybin÷s butų ūkio valdybos viršininkas
Vosylius. Terleckai neneig÷ dalyvavę mitinge.
Terleckas Gintas, g. 1958 m. Vilniuje. Vilniaus 56-osios vidurin÷s mokyklos mokytojas. Gyvena Vilniuje.
Už antisovietinę veiklą teisto Antano Terlecko sūnus. Su juo kalb÷josi mokyklos direktorius ir partin÷s
organizacijos sekretorius. G.Terleckas neneigia dalyvavęs mitinge. Rugs÷jo 15 d. įvyko mokyklos
kolektyvo susirinkimas. G.Terlecką pasmerk÷ 5 kolektyvo nariai. Jis pats susirinkime dalyvauti atsisak÷.
G.Terleckas nuolat stebimas direkcijos, partin÷s organizacijos, kiekvieną savaitę tikrinamas jo vedamų
pamokų lygis.
Terleckien÷ Elena, g. 1925 m. Anykščių r. Pensinink÷. Gyvena Vilniuje. Profilaktuota už “šmeižikiškos”
medžiagos platinimą.
Tučkus Andrius, g. 1959 m. Vilniuje. Restauravimo dirbtuvių stalius. Gyvena Vilniuje. Profilaktuotas už
antisovietinius pasisakymus. Rugs÷jo 14 d. įvyko kolektyvo susirinkimas, kuriame dalyvavo LKP Vilniaus
miesto Lenino rajono komiteto instruktor÷ Z.Staškevičiūt÷. A.Tučkus neneig÷ dalyvavęs mitinge.
Užupis Antanas, g. 1937 m. Šakių r. Darbininkas. Gyvena Kaune. Du kartus teistas už antisovietinę veiklą
(1953, 1977 m.).
Vaišnoras Algimantas, g. 1930 m. Lazdijų r. Laikinai nedirbantis. Gyvena Vilniuje. Mitinge dav÷ interviu

užsienio korespondentui. Pas A.Vaišnorą į namus atvyko 5-osios butų ūkio tarnybos inžinier÷ Mendelien÷,
cecho komiteto pirminink÷ Ivaškevičiūt÷, vyr. meistr÷ Verikovskaja, tačiau A.Vaišnoras su jomis kalb÷tis
atsisak÷.
Valaityt÷ Bron÷, g. 1925 m. Šakių r. Kunigo ekonom÷. Gyvena Marijampol÷s r., Sasnavoje. Teista už
partizanų r÷mimą. Mitinge kalb÷jo apie tai, kad ji ir jos šeima nekaltai nukent÷jo nuo sovietin÷s valdžios.
Valiušaitis Vidmantas, g. 1956 m. Kaune. Meno darbuotojų rūmų metodininkas. Gyvena Kaune.
Verkauskas Romualdas, g. 1960 m. Vilniuje. VLKJS narys. Inžinierius. Gyvena Vilniuje. Pasisak÷ mitinge.
Gruodžio 1 d. su juo kalb÷josi partin÷s organizacijos sekretorius A.Kantauskas, sekretoriaus pavaduotojas
R.Balsys, instituto direktoriaus pavaduotojas Z.Linda, aprūpinimo skyriaus viršininkas E.Smilgys.
R.Verkauskas jiems paaiškino, kad neatsitiktinai pateko į mitingą, išreišk÷ nepasitik÷jimą komunistų
partijos vykdoma “perestroikos” politika, išreišk÷ įsitikinimą, kad nesilaikoma demokratizmo principų.
Pareišk÷, jog jeigu ateityje panašus renginys įvyks, jis būtinai jame dalyvaus.
Žypr÷ Algirdas, g. 1927 m. Skuodo r. Pensininkas. Gyvena Latvijos TSR. 1958 m. teistas už antisovietinę
veiklą (antisovietin÷s organizacijos ir partizanų būrio dalyvis).
Pareng÷ GINTARAS ŠIDLAUSKAS
Pastabos. Dalis čia pateikiamos medžiagos išversta iš rusų kalbos. Medžiaga saugoma Lietuvos ypatingojo
archyvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto bendrojo skyriaus slaptojo sektoriaus byloje (f.
1771, ap. 270, b. 182, l. 1-57), susidedančioje iš KGB sudarytų mitinge dalyvavusių asmenų sąrašų,
ataskaitin÷s informacijos apie administracinių, partinių organizacijų priemones, kurių imtasi pasmerkiant
mitingo dalyvius. Populiariausia iš jų - valdžios surengti kolektyviniai ir vieši “provokacinio, antisovietinio
sambūrio” dalyvių pasmerkimo susirinkimai. Ne visi tokie susirinkimai vyko pagal valdžios parengtą
išankstinį scenarijų. Pavyzdžiui, V.Bogušio pasmerkime nemažai bendradarbių jį atvirai palaik÷. Byloje
yra 31 nuotrauka, padaryta mitingo dieną “įvykio vietoje”.
KGB identifikavo nedidelę dalį mitingo dalyvių. Pateikiamame KGB sudarytame ir LKP CK pirmajam
sekretoriui P.Griškevičiui bei kitiems vadovaujantiems asmenims susipažinti skirtame mitingo dalyvių
sąraše neišvengta įvairių anketinių, biografinių netikslumų, apstu propagandinių klišių ir asmenį
įžeidžiančių charakteristikų (“religinis ekstremistas”, “religinis fanatikas”, “teroristas” ir pan.), kurių
nepublikuojame. Atsiprašome sąraše figūruojančių asmenų už galimus anketinių ir kitų žinių netikslumus.
Taip pat nepublikuojame žmogų charakterizuojančios asmeniško pobūdžio informacijos.
Nepateikiami ir sąrašo, jo papildymų bei priedų originaluose užfiksuoti teiginiai, kurie akivaizdžiai
prasilenkia su tiesa arba kurių tikrumu nesame įsitikinę (visų pirma turima omenyje informacija apie
atskirų mitingo dalyvių atgailą d÷l savo dalyvavimo akcijoje). Pavyzdžiui, min÷toje LYA byloje rašoma,
kad mitingo kalb÷tojas Vytautas Jančiauskas gail÷josi dalyvavęs mitinge ir apie tai parašęs “Tiesoje” bei
pažad÷jo ateityje tokiose akcijose nedalyvauti. Iš tikrųjų rugs÷jo 3 d. “Tiesoje” išspausdintas kag÷bistų
parašytas straipsnis “Gailiuosi padaręs klaidą” su Vytauto Jančiausko parašu, nors tokio pasigail÷jimo jis
niekada nebuvo prašęs ir rašęs. Kitą dieną šį klastingą šmeižtą pakartojo kiti sovietin÷s Lietuvos
laikraščiai.
Į skelbiamą sąrašą neįtrauktos pavard÷s tų asmenų, kurie savo dalyvavimą mitinge paneig÷, taip pat tų,
kurių pavard÷s į sovietin÷s valdžios sudarytą mitingo dalyvių sąrašą pateko per klaidą.

