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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Europos Parlamento narė, (ELP) /
Member of the European Parliament, (EPP)

Mes atsilaikėme

E

uropos Sąjunga atšventė savo 60-metį, o mano valstybė Lietuva skaičiuoja 22-uosius atkurtos Nepriklausomybės metus. 2012 m.
vasarą peržengėme simbolinį slenkstį – Neprikausomoje valstybėje gyvename ilgiau, nei mūsų pirmtakai galėjo džiaugtis laisve tarpukario Lietuvoje.
Lietuvos istorija, kaip ir daugelio ES valstybių – vingiuota, sudėtinga ir neretai skaudi. Nuo pat Antrojo Pasaulinio karo pabaigos Europos
buvo dvi: tikrai laisva ir tariamai išlaisvinta. „Išlaisvintoji“ Europos dalis ilgiems dešimtmečiams buvo nugramzdinta į nepasitikėjimą, smurtą
ir melą. Didvyriais buvo paskelbti prievartautojai, despotai, tie, kurie tūkstančius žmonių pasiuntė myriop. Egzistavo vienintelė „tiesa“ –
sukurta ir nuleista „iš viršaus“. O tikroji tiesa – kad taip vadinamas išlaisvinimas iš tiesų buvo okupacija ir aneksija - ištisus dešimtmečius
buvo slepiama, išdrįsusieji ją pasakyti persekioti, bausti: tremiami ištisomis šeimomis į konclagerius Sibire, sodinami į kalėjimus.
Tačiau netiesa negali triumfuoti. Prieš kiek daugiau nei du dešimtmečius Europos Rytuose prasidėjo procesai, kurių nebesugebėjo
užgniaužti okupacinės jėgos struktūros. Žmonės tiesą ėmė skelbti vis atkakliau ir garsiau. Į Nepriklausomybės siekiančius taikaus
pasipriešinimo judėjimus susibūrę žmonės suvienijo tautas. Lietuvą suvienijo „Sąjūdis“, Lenkiją žadino Lecho Valensos vadovaujamas
„Solidarumas“, o visų trijų Baltijos šalių gyventojai susikibo rankomis ir išėjo į Baltijos kelią.
Tai nebuvo atsitiktinės manifestacijos, ar atsitiktiniai žmonės – mūsų tėvai ir seneliai visus 50 metų paslapčia palaikė tautos dvasią,
neišsižadėjo laisvės idealų ir puoselėjo tautines vertybes, nes tikėjo, kad Laisvė sugrįš.
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę buvo aišku, kad kelias nebus lengvas, tačiau retas tikėjo, kad prireiks kruvinos
žmonių aukos. Stovėti susikibus rankomis ir nesuklupti prieš provokacijas, tamsą, kovinių kulkų salves ar net sunkiosios artilerijos pabūklus.
Ta Lietuvai ir Europai lemtinga naktis, kai beginkliai ėjome jausdami širdimi ir tvirti tikėjimu, kad tai vienintelis tikras kelias – už Laisvę,
už pasaulį, kuriame tautos nebūtų žeminamos, 1991-ųjų Sausio 13-oji. Ši data žymi beginklių žmonių drąsą ir apsisprendimą ginti savo
valstybę, vaikų ateitį, laisvą ir demokratišką žodį.

Sovietinės armijos pagalba tuometinė Maskva tikėjosi perimti valdžią į savo rankas. Svarbiausia buvo užgniaužti laisvą žodį - perimti
informacinės infrastruktūros kontrolę ir, užimti žmonių rinktą Parlamentą. Žmonės iš visos Lietuvos tomis dienomis plūdo į Vilnių,
daugiatūkstantinėje minioje galėjai matyti ne vien lietuviškas trispalves, Lietuvos miestų ir miestelių vėliavas ir herbui, greta jų,
kaimynų palaikymo išraiška - ukrainiečių, estų, latvių, baltarusių vėliavos.
Man tuomet buvo tik ką suėję septyneri. Sausio 12 d. su šeima ir rumšiškiečiais buvome prie Aukščiausios Tarybos, stovėjome minioje.
Tą kuo ryškiausiai atsimenu ir šiandien. Vienintelis žmonių pasirinktas kelias ginti Nepriklausomybę ir Laisvę buvo stipri valia, drąsa,
tikėjimas ir bendrystė.
Anuometinis buvimas daugiatūkstantinėje minioje - maldoje, dainoje, susitelkime, išliko širdyje kaip nepakartojamas jausmas ir didelė
laimė. Man tai yra stebuklas - tiek vieni kitų nepažįstančių žmonių vienoje vietoje, su bendru tikslu ir didele vienybe.
Deja, tai ne vienintelis jausmas iš tosios nakties. Daugeliui šeimų ji atnešė artimųjų, brangiausių žmonių praradimo skausmą ir
sovietinės armijos agresija prieš beginklius žmones buvo nesuvokiama, iki paskutinės akimirkos buvo sunku patikėti, kad tankai iš
tikrųjų traiškys, o kareiviai šaudys į beginklius žmones.
Visos dienos po šios nakties buvo pažymėtos praradimo tuštuma: 14 žuvusių, keli šimtai sunkiai sužeistų. Kiekvieną kartą skaitydama
Sausio 13-ąją žuvusiųjų biografijas tuose žmonėse matau mūsų tautos, visų SSRS pavergtų tautų istorijos patirtis - daugelio žuvusiųjų
šeimos jau buvo patyrę tremtį ir represijas. O priešinantis okupacijai, kovose už laisvę, motinos lygiai taip pat netekdavo vienatinių
sūnų... Tačiau tie ilgų represijų metai ne tik neišgąsdino, bet tik dar labiau sustiprino pasiryžimą ginti tai, kas mums teisėtai priklauso –
savo Laisvą Tėvynę.
Netrukus po Sausio 13-osios, Europą dalijančios sienos buvo sugriautos. Išsipildė mano senelių kartoti žodžiai, jog „mūsų anūkai tikrai
gyvens laisvoje Lietuvoje, suvienytoje Europoje. Teroro sistema negali būti amžina“.
Kruvinosios nakties įvykius stebėjo Europa ir visas pasaulis. Valstybės, tarptautinės organizacijos ir pavieniai žmonės reagavo į smurtą,
siųsdami palaikymo žinutes. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, palaikančią Baltijos valstybes ir smerkiančią sovietų armijos
agresiją.
Šiandien noriu padėkoti už tai, kad tą naktį nesijautėme vieni ir palinkėti, kad prieš daugiau nei dvi dekadas griuvusios sienos bei
beginklis pasiaukojimas 1991-ųjų Sausį taptų paskata pažinti, suprasti vieni kitų istorines patirtis ir stiprinti Europą tiesos ir atvirumo
pamatu.
Bendraudama su kolegomis Europos Parlamente ir politiniais lyderiais iš įvairių Europos šalių, ne kartą įsitikinau, kaip svarbu žinoti iš
kur atėjome, tam, kad geriau vieni kitus suprastume. Geresnis vieni kitų pažinimas stiprina Europos žmonių solidarumą. Taip kilo idėja
išleisti dvikalbį Sausio 13-osios nuotraukų ir įvykių chronologijos albumą, kad Europai primintume šios datos reikšmę viso kontinento laisvei ir susivienijimui. Minint Sausio 13-osios dvidešimtmetį, šią knygą įteikiau 754 Europos Parlamento nariams iš 27 Europos
Sąjungos šalių narių. Vėliau jos egzemplioriai pasklido po Lietuvą ir kitas Europos šalis. Savo rankose laikote jau trečiąjį knygos „Sausio
13-oji. Išsaugoję laisvę“ leidimą. Tai – indėlis į neiškraipytos istorinės tiesos sklaidą ir Europos istorinės atminties gaivinimą. Džiaugiuosi,
kad šie tikslai jau yra pripažinti europinės svarbos uždaviniu.
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We Made Our Stand

T

he European Union has recently celebrated its 60th Anniversary, whereas my country Lithuania is counting 22 years of its re-established Independence. In summer 2012 we have crossed a symbolic threshold – we live now in an independent State longer than our ancestors enjoyed
freedom in pre-war Lithuania.

The history of Lithuania is similar to that of many EU states, winding, complicated, and as often as not, sore. Since the very end of the World
War II there have been two “Europes”: the one truly free and the other seemingly liberated. For long decades, the “liberated” part of Europe was
submerged into mistrust, violence, and falsehood. As heroes hailed were the violators, the tyrants, and the ones who had sent thousands of
people to death. The only “truth” that existed then was constructed and enforced from the top. Meanwhile, the actual truth – that the so called
liberation was in fact occupation and annexation – had been concealed for many decades, and those who dared to tell it would be persecuted:
entire families would be deported to concentration camps in Siberia, or confined in prisons.
Nevertheless, falsehood cannot prevail. A little more than two decades ago, certain processes started in the East of Europe and the power
structures of occupants were no longer able to suppress these. People started preaching the truth more insistently and more resoundingly. Having teamed up into peaceful resistance movements that were aiming for independence, people united entire nations. Lithuania was united by
“Sąjūdis” , whereas Poland was awakened by the “Solidarność” movement led by Lech Walęsa. Then, the people of all the three Baltic countries,
arm-in-arm, joined their hands to form the Baltic Way.
These were not some random manifestations or accidental people; these were out parents and our grandparents who were secretly maintaining the nation’s spirit for all those 50 years, who did not retreat from freedom ideals, but rather fostered the national values, because they did
believe that Freedom would eventually return.
After restoration of the Independence of Lithuania on 11 March 1990, it was obvious that the way would not be easy, though hardly anyone
could believe that it might require a bloodstained human sacrifice. To stand, arm in arm, and not to stumble in the face of provocations, darkness, volleys of tactical bullets, and even face to face with the heavy ordnance.
This was a fateful night to Lithuania and to Europe, when we went unarmed, but with the feeling in our hearts and strength in our belief that
this was the only true way to fight for Freedom, for the world where nations would not be humiliated – the 13 January 1991. This date signifies
the bravery of the unarmed peoples and determination to defend their state, the future of their children, the free and democratic expression.
With the help of the Soviet Army, Moscow was expecting to take over the power into their hands. The main aim was to suppress the free word
– to take control of the information infrastructure and to take the Parliament that had been chosen by people. In those days, the Lithuanians
from all over the country were flowing into Vilnius; watching this multi-thousand crowd one could see not only the Lithuanian tricolour flag,
not only the flags as well as the coats of arms of Lithuanian cities and towns, but, alongside of them, one could also see the Ukrainian, Estonian,
Latvian and Belarusian flags expressing the support of neighbours.
I had just turned seven, then. On 12 January, with my family and inhabitants of Rumšiškės town, we went to the Supreme Council of Lithuania
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(the Parliament), and stood there, in the crowd. I remember this clearly until this day. The only means chosen by people to defend Independence and Freedom was their strong will, courage, faith and unity.
Being then in the multi-thousand crowd – in pray, in song, in concentration – I recall in my heart as a unique experience and huge happiness. To me it is a miracle – so many strangers in one place, led by a common goal, and great solidarity.
Unfortunately, this is not the only feeling I recall from that night. Many families will remember it with the pain of bereavement, having lost
their closest relatives, their dearest people. And the aggression of the Soviet Army against armless people was unimaginable – until the very
last moment, one had hardly expected that tanks would be indeed driving over and soldiers would be firing to peaceful people.
Following days after that night were marked with the emptiness of loss: 14 perished, several hundreds were heavily injured. Every time, reading the biographies of those who died on 13 January, I see in those people the experiences of our nation’s history, and that of all nations
occupied by the USSR – the families of many of those who perished had already before suffered forced exile and repressions. And in opposing
occupation, fighting for freedom, mothers would similarly lose their beloved sons.
However, these long years of repressions not only did not frighten, but they even more refuelled the determination to defend what belongs to
us legitimately, our Free Motherland.
Soon after 13 January, the walls that had been dividing Europe were demolished. Finally, the words repeated by my grandparents came true:
“Our grandchildren will surely live in a free Lithuania, in the united Europe. The system of terror cannot last forever.”
The events of that bloodstained night were followed by Europe and the entire World. Different states, international organizations and individuals reacted to violence, sending their supportive messages. The European Parliament passed a resolution supporting the Baltic States,
and condemning the aggression of the Soviet Army.
Today, I would like to thank for we did not feel desolate that night, and to wish that the walls that collapsed more than two decades ago,
and the unarmed sacrifice in January 1991, would become a stimulus to learn and understand historical experiences of each other, and to
strengthen Europe on the foundations of truth and openness.
In many instances, while communicating with colleagues from the European Parliament and political leaders from different European countries, I realized, how important it is to know where we came from in order to understand each other better. Deeper knowledge of each other
strengthens solidarity of Europeans. This is how the idea to publish a bi-lingual album of pictures and chronology of 13 January events came
up, to remind Europe the significance of this date for freedom and re-unification of the continent. Initially, I have presented this book to 754
Members of the European Parliament from 27 EU Member States, to mark the 20th Anniversary of 13 January. Later, its volumes were spread
out in Lithuania, as well as to other countries of Europe. You hold in your hands the 3rd issue of “January 13th. A Stand for Freedom” . This is
an input to promotion of candid historic truth and fostering Europe’s historic memory. I am glad, that these aims are now recognized of the
European importance.
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Viviane Reding
Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja, ES Teisingumo Komisarė /
Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

P

rieš 22 metus Lietuvos piliečiai stojo akistaton su Sovietų karine jėga, kad apgintų atkurtą nepriklausomybę, kurią Lietuva paskelbė
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos piliečiai gynė savo laisvę, savo ateitį. Totalitariniai režimai yra žmogaus orumo paneigimas ir mūsų
visuomenių, pagrįstų demokratija ir teisės viršenybe, visų pagrindinių teisių pažeidimas. Daugelis Europos Sąjungos šalių narių
yra patyrusios tokią tragišką praeitį. Ši atmintis yra bendras visų europiečių paveldas. Mūsų pareiga yra išlaikyti mūsų atminties
gyvybingumą. Totalitarinių režimų nusikaltimai turi būti prisimenami ir svarbiausia - šia atmintimi turi būti dalinamasi. Ypač svarbu
jaunajai kartai parodyti, kad demokratija ir pagrindinės teisės yra ne duotybė, o skausmingos istorijos rezultatas. Turime išsaugoti
atmintį apie totalitarinių režimų padarytus nusikaltimus, kad tai niekada nepasikartotų ir kad Europos žmonės niekada daugiau nebūtų
padalinti. Kasmet turime susimąstyti ir pasverti, ko pasimokėme iš tų slegiančių Europos istorijos skirsnių. Tai – esminis dalykas stiprinant pagrindines teises, kuriomis paremta mūsų Europos Sąjunga.
Dabartinis laikmetis nėra lengvas, viešųjų finansų mažinimo, ribotų išteklių bei griežto taupymo fone, visos jėgos nukreiptos į mūsų
pastangas nuraminti rinkas ir paskatinti augimą. Tačiau ankstesnės kartos įveikė didesnius iššūkius, tad skubėdami nepamirškime iš kur
atėjome. Primindamas, kad ES atnešė taiką kontinentui, kuris pats save išdraskė dviejuose pasauliniuose karuose, Norvegijos Nobelio Komitetas nusprendė 2012 m. Nobelio Taikos premiją skirti Europos Sąjungai už jos indėlį „į taikos ir susitaikymo, demokratijos ir
žmogaus teisių Europoje stiprinimą“. Išties, Europos Sąjunga buvo sukurta tam, kad užtikrintų taiką. Dabar atėjo mūsų eilė, vadovaujantis vertybėmis, glūdinčiomis Europos Sąjungos šerdyje, plėtoti šį paveldą ir padaryti mūsų Sąjungą pasirengusią sutikti globalizacijos
iššūkius. Kaip teisingai įvardino Europos Komisijos Pirmininkas Barroso, mes esame įsipareigoję sukurti geresnę, stipresnę ir vieningesnę
Europą - piliečių Sąjungą Europos ateičiai. Jis netgi žengė žingsnį toliau, kviesdamas kurti tautinių valstybių federaciją – demokratinę
tautinių valstybių federaciją, kuri būtų pajėgi tinkamai spręsti mūsų bendras problemas, dalinantis suverenitetą taip, kad kiekviena šalis
ir kiekvienas pilietis turėtų daugiau galių kontroliuoti savo likimą.
Europos Sąjunga yra tas šaltinis, kuris įkvepia ir drąsina visas tautas, siekiančias susitaikyti su praeities kentėjimais. Ji yra pavyzdys
bet kuriam kitam susitaikymo procesui, grįstam pagarba pagrindinėms teisėms. Tamsios praeities atsiminimas mums suteikia vilties
ateičiai, mūsų pastangose sukurti geresnę ir stipresnę Europos Sąjungą, paklojant tvirtą pamatą ateities kartoms.
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2

2 years ago, Lithuanian citizens stood against Soviet military forces to defend the restoration of independence Lithuania had declared
on 11 March 1990. Lithuanian citizens stood up for their freedom, for their future. Totalitarian regimes are the denial of human dignity
and the violation of all fundamental rights of our societies built upon democracy and the respect of the rule of law. Most Member States
of our European Union have experienced such a tragic past. This memory is the common heritage of all Europeans. It is up to us to keep
our memory alive. The crimes of totalitarian regimes must be remembered and it is essential that this memory should be shared. This is
crucial to show younger generations that democracy and fundamental rights are not a given, but the result of a painful history. Preserving the memory of the crimes committed by totalitarian regimes is important to ensure that it never happens again and that Europe’s
people can never again be divided. Every year, we should reflect upon and draw lessons from those devastating chapters of European
history. This is essential to promote the fundamental rights lying at the foundation of our European Union.
Times are not easy and given cuts in public finances, scarce resources and austerity measures all forces go into our efforts to calm down
the markets and to foster growth. But previous generations have overcome bigger challenges and we should not in these busy days forget
where we come from. As a reminder that the EU had brought peace to a continent that tore itself apart in two world wars, the Norwegian
Nobel Committee decided for the Nobel Peace Prize for 2012 to be awarded to the European Union for its contribution “to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe”. Indeed, the European Union was built to guarantee peace.
Now, it is our turn to guide ourselves by the values that are at the heart of the European Union to advance this heritage and to make our
Union fit to meet the challenges of globalisation. President Barroso rightly declared we are committed to build a better, stronger and a
more united Europe, a citizens’ Union for the future of Europe. And he even went one step further and called for a federation of nation
states – a democratic federation of nation states that can tackle our common problems, through the sharing of sovereignty in a way that
each country and each citizen will be better equipped to control their own destiny.
The European Union is a beacon of inspiration and a source of encouragement to all nations struggling to come to terms with the sufferings of their past. It is an example for any reconciliation process founded on the respect for fundamental rights. The memory of a dark
past gives us hope for the future in our efforts to build a better and stronger European Union to give confidence to the next generations.
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1. Sąjūdžio mitingas. 1988 m. liepos 9 d. /
Demonstration organized by the Lithuanian
Reform Movement Sąjūdis. July 9, 1988
Fotografas/photographer:
Viktoras Kapočius, LCVA

2. Baltijos kelias. 1989 m. rugpjūčio 23 d. /
The Baltic Way. August 23, 1989
Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA

3. Mitingas Vilniuje.1989 m. gegužės 14 d. /
Meeting in Vilnius. May 14, 1989
Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA

4. Baltijos kelias. 1989 m. rugpjūčio 23 d. /
The Baltic Way. August 23, 1989
Fotografas/photographer:
Eligijus Juvencijus Morkūnas

Kitame puslapyje / next page:

1,3. Mitingas Prahoje atkurtos Lietuvos Nepriklausomybei remti. 1990 m. kovo 26 d. / Demonstration
in Prague to support the re-establishment of the independence of Lithuania. March 26, 1990
Fotografas/photographer:
Martin Štoll, LCVA

2. Baltijos kelias. 1989m. rugpjūčio 23d. / The Baltic Way. August 23, 1989
Fotografas/photographer:
Robertas Kisielius, LCVA

4. Iškeliant Lietuvos Tautinę vėliavą Gedimino pilies bokšte. Vilnius, 1988 m. spalio 7 d. / After the long
48 years break the tri-color flag of pre-war independent Lithuania is raised on Gediminas Castle.
October 7, 1988
Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA

5. Atkasti Trys Kryžiai. Paminklas sovietų valdžios nurodymu susprogdintas 1950 m., o griuvėsiai
užkasti. Vilnius, 1989 m. pavasaris. / The Three Crosses excavated. The memorial, by order of the Soviet
authorities, was blasted in 1950, and its debris was buried. Vilnius, spring 1989.
Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA
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Mitingas Europos Parlamento nariams
atvykus į Lietuvą. Vilnius, 1989 m. vasario 6 d. / Demonstration
held on Members of European Parliament arrival to Lithuania.
Vilnius. February 6, 1989
Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai paskelbus
Kovo 11-osios aktą, niekas negalėjo pasakyti, kad viskas
taip palyginti laimingai ir baigsis. Maskva rūsčiai grasino,
reikalaudama nedelsiant atšaukti „antikonstitucinius”
veiksmus. Į Lietuvą buvo permesti papildomi ginkluotųjų
pajėgų daliniai, prasidėjo neįprasti šarvuotosios technikos
kolonų judėjimai. SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo
ultimatumų fone karinės jėgos demonstravimas rodė, kad
Baltijos šalyse gali būti pakartotas įvykių Vengrijoje 1956 m.
ir Čekoslovakijoje 1968 m. scenarijus. Tokiomis aplinkybėmis
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 23
d. priėmė pareiškimą, kad SSRS dirbtinai didina įtampą, o
jos ginkluotųjų pajėgų veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip
agresijos prieš Lietuvą 1940 m. tąsa. Tą dieną buvo laukiama
ir Aukščiausiosios Tarybos šturmo, tačiau šarvuočių ir tankų
kolona pravažiavo pro šalį...

When the Supreme Council of the Republic of Lithuania declared Independence on 11 March 1990 nobody could predict
that it would end on a comparatively happy note. Moscow
threatened and demanded to revoke “anti-constitutional”
actions. Additional units of armed forces were redeployed
to Lithuania and unusual movements of armoured troops
started. Demonstration of military force in the background
of ultimatums issued by USSR president Mikhail Gorbachev
suggested that the scenario of events of 1956 in Hungary and
1968 in Czechoslovakia might be used in the Baltic States.
Under such circumstances the Supreme Council of the Republic
of Lithuania issued a statement on 23 March 1990, stating that
the USSR was intentionally exacerbating the tension, while
the actions of its armed forces could qualify as the follow-up
of the 1940 aggression against Lithuania. The storming of the
Supreme Council was expected that day; however, the column
of armed troops passed by...

kitame puslapyje / next page:
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Priėmus Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Aktą / The
Supreme Council after having adopted the Act on the Restorationof
an Independent State of Lithuania. March 11, 1990
Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA.

1991 m. Sausio įvykių kronika / A Chronicle of the Events of January 1991

Sausio 1 d.

Sausio 7 d.

LKP (SSKP) skyriaus atstovai pareikalauja likviduoti sargybos
postą Partijos istorijos institute prie LKP CK (Lietuvos komunistų
partijos Centro komitetas).

Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas
Aukščiausiosios Tarybos (AT) Pirmininkui Vytautui Landsbergiui
telefonu pranešė, kad SSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo
įsakymu Lietuvoje pradedamas priverstinis jaunuolių ėmimas
į SSRS kariuomenę ir bus panaudota speciali parašiutininkų
divizija.

Sausio 2 d.
SSRS vidaus reikalų ministerijos kariuomenės dalinys
Vilniuje užėmė LKP archyvą. Sargyba neleido į pastatą įeiti Lietuvos vidaus reikalų ministrui, o Lietuvos milicininkai, saugoję šį
pastatą, buvo išvyti.
Iš LKP CK pastato rūmų, kurių dalis buvo Lietuvos demokratinė
darbo partija (LDDP) žinioje, išstumti Lietuvos policininkai.
Sausio 3 d.
Pradėta normuoti maisto produktus.
Vilniuje, prie Vyriausybės rūmų, įvyko Lietuvos laisvės lygos
surengtas nesankcionuotas mitingas. Buvo protestuojama prieš
kainų didinimą ir reikalaujama, kad atsistatydintų Vyriausybė.

Apie 21 val. iš Alytaus Panevėžio kryptimi pajudėjo
desantininkų dalinys.
Sausio 8 d.
Nuo pat ryto prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
būriavosi žmonės. Daugumą jų sudarė rusakalbiai, kuriuos
į protesto akciją sukvietė „Jedinstvo“ ir SSKP. Minioje buvo
atletiško sudėjimo vyrukų, apsiginklavusių akmenimis ir
geležiniais strypais. Mitinge buvo raginama nuversti Lietuvos
Vyriausybę ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką.

SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė įsaką
užtikrinti praėjusiais metais vykusio jaunuolių šaukimo į
SSRS armiją vykdymą, įskaitant ir Baltijos respublikas.

9.45 val. iš posėdžių salės Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis per radiją ir televiziją pakvietė Lietuvos
žmones ateiti prie AT rūmų paremti savo valdžios. 10 val.
„Jedinstvo“ ir SSKP sukviestieji Aukščiausiosios Tarybos rūmų
kieme šturmavo centrinį įėjimą – akmenimis apmėtė langus,
plėšė duris ir ėmė veržtis į vidų. Tai padaryti pasisekė 30-čiai
žmonių, tačiau apsaugos darbuotojai netrukus juos išstūmė
laukan.

Sausio 5 d.

Į Jonavos oro uostą atvyko grupė sovietų desantininkų.

SSRS vyriausybė paskelbė, kad nuo vasario 1 d. didžiuosiuose
SSRS miestuose drauge su milicija patruliuos ir SSRS vidaus
kariuomenė.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis parašė atvirą laišką pasaulio demokratinių
valstybių vadovams ir jų vyriausybėms, pareikšdamas, kad,
užmegzdami diplomatinius santykius su teisėtai išrinkta Lietuvos Vyriausybe, jie galėtų užkirsti kelią naujai agresijai.

Sausio 4 d.
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16.35 val. į Vilnių atvyko per 100 karinių mašinų ir šarvuočių kolona. Griausmingai pražlegėjusi karinė technika pasuko į Šiaurės
miestelį.

Po pietų radijo diktorė pakvietė vilniečius atvykti į Sudervės
gatvę – prie Radijo ir televizijos bokšto pastato, apsupto
šarvuočių.

Į Šiaulių oro uostą per vieną dieną nusileido per 30 SSRS karinių
lėktuvų, atgabenusių desantininkus.

17.30 val. radijas vėl paprašė vilniečių pagalbos – pakvietė
skubiai rinktis prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų Konarskio
gatvėje.

Sausio 9 d.
Iš pat ryto Vilniuje virš miesto centro ratus suko SSRS kariniai
sraigtasparniai ir mėtė atsišaukimus, kuriuose buvo rašoma, kad
Lietuvos parlamentas ir Vyriausybė veda respublikos gyventojus į pražūtį.
Vilniaus oro uoste nusileido pirmasis SSRS armijos lėktuvas
IL-76, atgabenęs Pskovo divizijos 50 desantininkų ir grupę
aukštų sovietinės armijos kariškių. Kad desantininkai pasiųsti į
Vilnių, užsienio žurnalistams patvirtino SSRS gynybos ministerijos atstovas spaudai.
Po poros valandų kitu reisu iš Maskvos atskrido KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“.
16 val. aikštėje prie Lietuvos Respublikos Aukščiusiosios Tarybos
pradėjo rinktis jedinstvininkai, sąjunginio pavaldumo įmonių
darbininkai. Minia reikalavo įvesti SSRS prezidento valdymą.
Pranešta, kad pradėjo streikuoti dalis Vilniaus geležinkeliečių ir
„Lietuvos avialinijų“ darbuotojų. Raudonosios vėliavos iš aikštės
pasitraukė apie 18 val.
Kitoje aikštės pusėje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio kvietimu susirinkę
tūkstančiai vilniečių skandavo žodį „Lietuva“, „Landsbergis“ ir
dainavo lietuviškas dainas.
Į vilniečius, palaikydamas Lietuvos teisėtą valdžią, per radiją
kreipėsi stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas.

18.40 val. Vytautas Landsbergis pranešė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos pasitraukė nuo Aukščiausiosios Tarybos prieigų ir
nuo TV bokšto, tačiau pavojus dar nepraėjo.
Naktį SSRS armijos šarvuočiai blokavo Vilniaus miesto tiltus.
Sausio 10 d.
SSRS prezidentas M.Gorbačiovas paskelbia kreipimąsi į Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą, kuriame ultimatyviai reikalauja nedelsiant
atkurti SSRS konstitucijos galiojimą ir atšaukti visus anksčiau
priimtus nekonstitucinius aktus.
Vilniaus miesto Šiaurės kariniame miestelyje įrengiamas kosminio
ryšio su Maskva punktas.
Sudaromas sąrašas, kuriame nurodyta, kokių Vilniaus rajonų
ar Lietuvos miestų žmonės budės prie AT artimiausiomis
dienomis.
AT pirmininko teikimu pristatomas naujasis ministras pirmininkas Albertas Šimėnas.
Sausio 11 d.
Į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą pradėjo plaukti
informacija, kad naktį Vilniaus gatvėmis juda SSRS karinė
technika.

Apie 9 val. ryto susirinkę „Jedinstvo“ , SSKP atstovai ir kiti
nepriklausomybės priešininkai Nepriklausomybės aikštėje bandė
išprovokuoti muštynes.
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkui Vytautui Landsbergiui
ir Ministrui Pirmininkui Albertui Šimėnui vadinamasis „Lietuvos demokratinių jėgų kongresas“ atsiuntė ultimatumą,
kuriame rašoma: „Lietuvos SSR darbo žmonės ir visi realistiškai
mąstantys Lietuvos gyventojų sluoksniai, kuriems brangus
Lietuvos ir jos liaudies likimas, jums ir parlamento daugumai reiškia nepasitikėjimą. (...) Lietuvos darbo žmonių, jos
darbininkų, valstiečių, inteligentijos geriausios dalies vardu
reikalaujame, kad iki sausio 11 d. 15.00 val. vietos laiku AT ir
Vyriausybė sutiktų su SSRS prezidento reikalavimais ir tuojau
pat atkurtų Lietuvos teritorijoje SSRS konstituciją ir Lietuvos SSR
konstituciją. Jeigu iki 15 val. nebus išpildyti mūsų reikalavimai,
mes įkursime nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris imsis
rūpintis LSSR ateitimi.“
11.45 val. Vilniaus karinės įgulos viršininkas gen. Vladimiras
Uschopčikas informavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją
Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius „manevrus“ ir
pabėgusių iš armijos kareivių gaudymą.
11.50 val. SSRS kariškiai šarvuočiais apsupo, o po to užgrobė
LR krašto apsaugos departamento būstinę Vilniuje, Viršuliškių
gatvėje.
Vilniuje 12 val. SSRS kariuomenės tankai ir šarvuočiai užgrobė
Spaudos rūmus. Akcijos metu SSRS kariškiai panaudojo
šaunamuosius ginklus. Sunkiai į galvą sužeistas LR krašto apsaugos departamento darbuotojas Vytautas Lukšys, taip pat kulkų
sužeisti Arvydas Kvičkauskas ir Algis Vaičiukas, dar keli asmenys
sumušti ir sužaloti.
12.15 val. Alytuje SSRS desantininkai užgrobė technikos mokyklos
pastatą, kurio patalpose buvo įsikūręs LR krašto apsaugos

departamento Alytaus skyrius.
Vilniaus miesto gatvėmis pradėjo intensyviai judėti karinė
technika.
13.30 val. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis bandė prisiskambinti SSRS prezidentui Michailui
Gorbačiovui. Pakalbėti nepavyko, buvo atsakyta: „Prezidentas
neturi laiko, pietauja.“
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas gavo
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų pranešimą, kad jie
pradeda įspėjamąjį dviejų valandų streiką ir reikalauja, kad iki 15
val. būtų atkurtos SSRS ir LSSR konstitucijos, kad atsistatydintų
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Jeigu nebus išpildyti
šie reikalavimai, pagrasinta, kad nuo sausio 15 dienos bus nutrauktas elektros tiekimas.
Lietuvos savanoriai davė priesaiką būti ištikimi Lietuvos Respublikai ir ginti Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Priesaiką perskaitė
krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Savanorius
pašventino kunigas Robertas Grigas.
15.00 val. Komunistų partijos CK pastate surengtoje spaudos konferencijoje Ideologijos skyriaus vedėjas Juozas
Jermalavičius paskelbė, kad Lietuvoje yra sukurtas „Lietuvos
SSR gelbėjimo komitetas“, kuris į savo rankas ima visą valdžią
Respublikoje.
16.30 val. nuo Rudaminos Vilniaus kryptimi pajudėjo 50 tankų.
Iš Panemunės į sostinę pradėjo važiuoti dengtų karinių mašinų
kolona.
Virš Vilniaus keletą ratų apsuko karinis sraigtasparnis ir išmėtė
lapelius, kuriuose buvo reikalaujama Lietuvoje įvesti SSRS prezidento valdymą.
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Nepriklausomybės aikštėje priešais Aukščiausiąją Tarybą
susirinko per 20 tūkst. piliečių, remiančių Lietuvos parlamentą.
Vyriausybės posėdyje priimtas Kreipimasis į visų pasaulio
valstybių vyriausybes. Jame prašoma šią sunkią Lietuvos valstybei valandą, gresiant smurtiniam Vyriausybės nušalinimui,
suteikti jai visą laisvosioms valstybėms įmanomą paramą ir
raginama nedelsiant pripažinti Lietuvos Vyriausybę de jure.
16.40 val. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas
išsiuntė protesto notą SSRS užsienio reikalų ministerijai, kurioje
reiškiamas susirūpinimas dėl sovietinės armijos siautėjimo
Lie-tuvoje.
Aukščiausioji Taryba priėmė Kreipimąsi į Lietuvos žmones.
Jame pažymima, jog agresyvūs veiksmai, panaudojant net
ginkluotą jėgą, kelia grėsmę Lietuvos nepriklausomybei.
20.55 val. Vilniuje SSRS kariškiai užgrobė ir nusiaubė Krašto
apsaugos departamento Vilniaus miesto skyriaus patalpas.
21 val. užimtas Nemenčinės TV retransliacijos centras.
Vilniaus oro uosto SSKP organizacija ir „Jedinstvo“ lyderiai surengė
mitingą ir oro uoste paskelbė streiką.
23 val. vieno šarvuočio ekipažas įsiveržė į Vilniaus geležinkelio
stoties dispečerinę. Sustabdytas traukinių eismas.
Sausio 12 d.
0.30 val. SSRS kariškiai, panaudodami karinę techniką ir ginklus,
užgrobė LR vidaus reikalų ministerijos Atskirojo ypatingosios paskirties milicijos būrio bazę Valakupiuose. Apie 30
buvusių Lietuvos milicininkų perėjo į okupantų pusę.
4 val. 30 min. bandoma užimti Policijos akademijos pastatą
Baltupiuose, Vilniuje.

LR Aukščiausiajai Tarybai naktį vykusiame posėdyje jos Pirmininkas
Vytautas Landsbergis pranešė, kad jau tris kartus nesėkmingai
bandė susisiekti su SSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu.
5.30 val. nežinomi asmenys kelyje Vilnius–Lyda padegė laikinojo pasienio posto namelį-vagonėlį ir šalia stovėjusį automobilį.
11.20 val. ginkluoti sovietų kareiviai užpuolė pasienio postą ties
Varėna kelyje Pariečė–Druskininkai, sulaužė kelio užtvarą, jėga
atėmė ir nusitempė laikinojo posto vagonėlį.
Iš Kaliningrado į Vilnių permesta apie 400 SSRS kariuomenės
kareivių.
LR Aukščiausioji Taryba priima nutarimą „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti“, sudaryta laikinoji gynybos vadovybė.
Išėjo „Laisvos Lietuvos“ pirmasis numeris. Laikraštį išleido
trylikos laikraščių redakcijos, kurias iš Spaudos rūmų išvijo
sovietiniai okupantai. Laikraštis buvo platinamas nemokamai.
14 val. Kaune SSRS kariuomenės sunkvežimis, pažeidęs eismo
taisykles, Tvirtovės alėjoje susidūrė su lengvuoju automobiliu.
Vienas žmogus žuvo, trys buvo sužeisti.
22 val. karinės technikos kolona iš Šiaurės miestelio Žirmūnų
gatve pajudėjo miesto centro link. Kaune desantininkai gaudė
jaunuolius į sovietinę armiją.
LKP miesto komitete CK darbuotojas atsargos pulkininkas Vitalijus Šurupovas sukviestiems „darbininkų draugovių“ atstovams
davė nurodymus pasiruošti svarbiems įvykiams.
23 val. grupė nežinomų asmenų, apsiskelbusių „nacionalinio
gelbėjimo komitetu“, kreipdamasi į Lietuvos Aukščiausiąją
Tarybą ir Lietuvos gyventojus pareiškė, kad dabartinė valdžia
atvedė liaudį prie bedugnės, nebekontroliuoja situacijos ir
todėl „Mūsų pareiga – paimti į savo rankas visą valdžią

Lietuvoje, kad būtų išvengta ekonominio kracho ir brolžudiško
karo“.
24 val. tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai iš Šiaurės karinio
miestelio pajuda Karoliniškių link. Viename iš sunkvežimių –
KGB „Alfos“ grupė.
Sausio 13 d.
1.25 val. tankai Karoliniškėse, važiuojantys Televizijos bokšto link
pradeda šaudyti tuščiais šoviniais.
1.50 val. tankai ima supti Televizijos bokštą, prieš tankus einantys
automatininkai koviniais šoviniais šaudo į žemę, o vėliau ir
į bokštą aplink apstojusius žmones. Tankai ir desantininkai
siautėja apie 2 valandas.
2 val. šarvuočiai ir tankai apsupa Radijo ir televizijos komiteto
pastatą, pradeda šaudyti į pastatą ir budinčius žmones, užima
Komiteto rūmus ir studijas. Kariškiai trukdo paimti žuvusiųjų
kūnus ir sužeistuosius.
Užėmus Televizijos bokštą, vienas LKP (SSKP) vadovų
J.Jermalavičius iš karinės mašinos per garsiakalbį skelbia „Broliai
lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė, kuri priešpastatė
save liaudžiai, nuversta. Eikite pas savo tėvus, vaikus…“
Per šią kruviną akciją žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau kaip
700 žmonių sužeista.
Šturmuojant Radijo ir televizijos komiteto pastatą kulka į nugarą
savųjų nušautas SSRS desantininkas V.Šackichas.
Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus tankų kolona
važiuoja prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų; čia susirinkę
apie 20 tūkst. parlamento gynėjų; jie gieda „Marija, Marija“,
meldžiasi, dainuoja. Minios pulti kariuomenė nesiryžta.

2 val. nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradeda
veikti nedidelio galingumo stotis Kaune (Sitkūnuose). Sitkūnų
ir Juragių siųstuvų stotis apsupę desantininkai pareikalauja
nutraukti laidas.
2.22 val. deputatams ir esantiesiems AT rūmuose dalijamos
dujokaukės.
3 val. 26 min. kunigas R.Grigas kreipiasi į esančiuosius AT
rūmuose, suteikia jiems visuotinį nuodėmių atleidimą ir
pakviečia atlikti išpažintį.
4 val. 12 min. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V.Landsbergis prašo deputačių moterų eiti namo. Jos atsisako.
4.15 val. Vyriausybės informacijos tarnyba praneša,
kad Vyriausybė nenutraukia savo veiklos ir aktyvios SSRS
ginkluotojų pajėgų okupacijos sąlygomis. Visos Lietuvos
Respublikos vykdomosios valdžios institucijos, savivaldybės
ir gyventojai privalo vykdyti tik šios Vyriausybės nurodymus.
Kiekviena kita valdžia Lietuvoje yra neteisėta ir jos nurodymai
Lietuvos žmonėms yra neprivalomi.
Aukščiausioji Taryba sausio 13, 14 ir 15 d. paskelbia gedulo
dienomis.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba kreipiasi į visus SSRS žmones,
primindama, kad Lietuvos tragedija yra ir jų tragedija, bei
ragindama padėti agresiją stabdyti; į pasaulio vyriausybes,
aiškindama SSRS pradėjus nepaskelbtą karą prieš Lietuvą,
prašydama pripažinti, kad Sąjunga užpuolė kitą suverenią
valstybę.
LR AT priima nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios
gynybos vadovybės sudarymo“.
5.20 val. Sveikatos apsaugos ministras J.Olekas kreipiasi į
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medicinos ir gailestingumo organizacijas pagalbos chirurginiais
instrumentais ir vaistais.
5 val. 35 min. Lietuvos Respublikos atstovybei Maskvoje Lietuvos Aukščiausioji Taryba suteikia pasiuntinybės statusą,
o Vyriausybės atstovui E.Bičkauskui pasiuntinio rangą – priimamas nutarimas: jeigu teisėtai išrinkta Lietuvos Respublikos
valdžia nebegalės funkcionuoti, Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministrui A.Saudargui pavedama suformuoti vyriausybę
emigracijoje.
10.35 val. pro Aukščiausiąją Tarybą požeminiu tuneliu
pravažiuoja 30 šarvuočių ir 7 tankai.
10 val. 40 min. Vilniaus oro uoste nusileidžia lėktuvas su SSRS
AT Tautybių Tarybos sprendimu atsiųsta delegacija.
11 val. du šarvuočiai, važinėdami po miestą, per garsiakalbius
pranešinėja, kad nuo sausio 13 d. Vilniuje įvesta komendanto
valanda – ji prasideda 22 val. ir tęsiasi iki 6 val. 30 min., o
Vilniaus kariniu komendantu paskirtas Vilniaus karinės įgulos
viršininkas generolas majoras V.Uschopčikas.
Vis daugiau žmonių renkasi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų.
Prie Televizijos bokšto tvoros ir prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų, kitoje gatvės pusėje, žmonės neša gėles, uždega
žvakutes. Gatvėse sutraiškytos mašinos, stiklo šukės, kraujo
pėdsakai.
12 val. skambina visų Lietuvos bažnyčių varpai, aukojamos
Šv. Mišios už žuvusius.
13 val. 37 min. į parlamento rūmus atvyksta SSRS AT Tautybių
Tarybos delegacija: B.Oleinikas, L.Ter Petrosianas, N.Dementėjus
ir SSRS AT Žmogaus teisių ir viešumo komisijos pirmininkas
V.Fotijevas. Svečiai susipažįsta su filmuota medžiaga, išklauso
liudininkų parodymus. Vėliau jie lankosi Šiaurės miestelyje.

„Nacionalinio gelbėjimo komitetas“ paskelbia kreipimąsi į SSRS
prezidentą M.Gorbačiovą ir SSRS AT pirmininką A.Lukjanovą,
kuriame prašo SSRS prezidentą skubiai įvesti Lietuvos teritorijoje prezidentinį valdymą.
Pradedami rengti apsaugos įtvirtinimai aplink AT rūmus, budinčių
žmonių daugėja.
21 val. 15 min. AT pirmininkas V.Landsbergis praneša, kad su
kariškiais pavyko susitarti ir jie pažadėjo, jog ateinančią naktį
nebus jokių karinių akcijų.
Visame pasaulyje nuvilnijo protesto mitingai, kurių metu
miestų aikštėse besirenkantys žmonės smerkė SSRS agresiją
Vilniuje. Paramą Lietuvai išsakantys mitingai pradedami
rengti ir Maskvoje, prie šimtų tūkstančių demonstrantų
prisijungia ne tik protestuojantys organizacijų „Memorialas“ ir „Skydas“ dalyviai, bet ir grupė Rusijos liaudies
deputatų.
Sausio 14 d.
Naktį SSRS kariškiai keletą kartų įvairiose miesto vietose stabdė
Lietuvos kelių policijos patrulius ir įspėjo, kad jie privalės laikytis
paskelbtos komendanto valandos, o savo pareigas galės vykdyti tik gavę specialius karinės komendantūros leidimus.
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis
telefonu kalbėjo su SSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu ir
pareiškė protestą dėl SSRS kariškių veiksmų Vilniuje.
Vilniuje iš pat ryto pradėjo veikti kolaborantų radijo stotis.
Į vietinio radijo ryšių stotį Vilniuje įsiveržė SSRS armijos kariškiai
ir jėga išvarė darbuotojus iš patalpų. Vilniaus radijo taškas nustojo veikęs, Kauno radijas tebeveikė.

SSRS kariškiai, grasindami automatu, atėmė filmavimo kamerą
iš Prancūzijos TV kompanijos „TF-1“ operatoriaus, filmavusio
Vilniaus radijo mazgo patalpas.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė Pareiškimą „Dėl SSRS
ginkluotųjų pajėgų neteisėtų veiksmų“.
LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į sovietų armijos karius ir
karininkus, primindama, kad jie stumiami į nusikaltimą prieš
žmoniškumą.
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos vadovai paskelbė
bendrą pareiškimą, vertinantį Sovietų Sąjungos veiksmus Baltijos
valstybėse kaip rimtą grėsmę jų suverenitetui.
12-os Europos Bendrijos valstybių užsienio reikalų ministrai,
susitikę Briuselyje, paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad
„jėgos panaudojimas Lietuvoje yra nepriimtinas“, ir apgailestaujama, kad dėl represijų žuvo nekalti žmonės. Pareiškime
sakoma, kad šį klausimą išspręsti galima tik dialogu tarp sovietų
valdžios ir išrinktų Baltijos tautų atstovų. EB primygtinai teigė,
kad tokia padėtis Lietuvoje negali tęstis ar plėstis į kitas Baltijos
valstybes. Priešingu atveju gali būti sustabdytas EB ir SSRS
bendradarbiavimas.
Žuvusieji sausio 13 d. televizijos bokšto ir RTV komiteto gynėjai
pašarvoti Vilniaus sporto rūmuose.
NATO padarė pareiškimą, kuriuo kreipėsi į SSRS, kad ji
gerbtų Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos nuostatas. Pareiškime sakoma, kad NATO labai
susirūpinusi dėl to, kad Lietuvoje prieš valstybines įstaigas ir
civilius gyventojus buvo panaudota karinė jėga. Aljanso
šalys pabrėžė, kad jeigu jėga bus dar kartą panaudota,
tai galėtų turėti pasekmių Aljanso ir SSRS santykiams.

Sausio 15 d.
Naktį kariniai patruliai stabdo mašinas, tikrina dokumentus.
Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos plaukia į Sporto
rūmus, kur pašarvotos kruvinosios nakties aukos.
Per dvi dienas Aukščiausiąją Tarybą pasiekia daugiau kaip
10 tūkstančių telegramų, kuriose remiamas teisėtai išrinktas
Parlamentas ir Vyriausybė.
Aukščiausioji Taryba Lietuvos gedulą pratęsia dar tris dienas.
Aukščiausioji Taryba nutaria atkurti Lietuvos Respublikos Vyčio
Kryžiaus ordiną. Juo tos pačios dienos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu pirmieji apdovanojami trylika
asmenų, žuvusių ginant Lietuvos radijo ir televizijos pastatus.
Suformuota valstybinė komisija sausio 11–13 dienomis įvykdytiems
SSRS armijos nusikaltimams tirti. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos Gynybos
fondo komisija.
Vėl pradeda eiti visi laikraščiai, kurių redakcijos ir spaustuvė
buvo užgrobtos.
Išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta Lietuvoje, atvyko trys SSRS liaudies deputatai. Po poros dienų Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos posėdyje kalbėjęs Stepanas Sulakšinas pasakė, kad
jam gėda dabar važiuoti į Maskvą, nes ten tiesos žodžiams
prasimušti bus taip pat sunku, kaip lietuviams – į laisvę.
Jis paprašė lietuvių tikėti, kad Vilniuje buvo ne rusų, o SSRS
komunistų partijos tankai ir kareiviai.
EB Ministrų Taryba pasirašė komunikatą, kuriame pareiškė,
kad nauji Maskvos smurto veiksmai Baltijos kraštuose gali
pakenkti bendradarbiavimui su SSRS. Komunikate pasmerktas jėgos naudojimas prieš civilius gyventojus ir reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą, kuris pažeidžia Helsinkio
ir Paryžiaus susitarimus.
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Sausio 16 d.

Sausio 17 d.

Sausio tryliktosios aukų laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Naktį SSRS kariškių patruliavimas Vilniuje buvo labai
suintensyvėjęs. Formalus pretekstas – po miestą važinėja
banditai, todėl konfiskuojami pinigai ir ginklai. Pareikalavus,
kad sulaikytieji asmenys būtų perduoti Lietuvos vidaus reikalų
ministerijos padaliniams, kariškiai juos perdavė. Ištyrus įvykius,
žmonės buvo paleisti.

Lietuvos Vyriausybė gavo aštuonių SSRS KGB skyriaus Lietuvoje
vyresniųjų karininkų pareiškimą, kuriame jie pasmerkė jėgos
panaudojimą prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką, kraujo
praliejimą ir pranešė, kad atsisako toliau dirbti SSRS valstybės
saugumo komitete.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apklausos“ – ar jie pritaria naujos rengiamos
LR Konstitucijos teiginiui: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma
demokratinė respublika.
Ant parlamento stogo sumontuotas televizijos siųstuvas. Savo
laidas atgaivino nepriklausomos Lietuvos televizija.
Iš SSRS armijos užgrobtų ir nusiaubtų Lietuvos RTV rūmų savo
laidas pradėjo kolaborantų televizija (visuomenės praminta
„Kaspervizija“), vadovaujama Edmundo Kasperavičiaus.
Apie 18 val. SSRS kariškių šarvuočiai netoli Ukmergės užtvėrė
kelią Lietuvos automobilių inspektorių ekipažui. Ginkluoti kariškiai
jėga atėmė autoinspektorių tarnybinius ginklus, šovinius ir
dokumentus bei nuniokojo tarnybinį automobilį.
Apie 22 val. analogiškas išpuolis prieš autoinspekcijos ekipažą
įvykdytas kelyje Vilnius–Kaunas ties Gariūnais.
Aplink Aukščiausiąją Tarybą toliau auga įtvirtinimai, kasami
prieštankiniai grioviai.
Aukščiausioji Taryba kreipiasi į JTO prašydama apginti Lietuvoje
demokratiškai išrinktą valdžią ir atsiųsti JTO komisiją.

Vilniuje SSRS kariškiai pagrobė 11 jaunuolių. Pretekstas – gaudomi pabėgėliai iš SSRS kariuomenės.
Ukmergės rajone karinis patrulis sulaikė autoinspekcijos patrulį,
jėga atėmė ginklus, suniokojo mašiną.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė LR savanoriškosios krašto
apsaugos tarnybos įstatymą.
Vilniaus karininkų namuose įvyko SSRS ir LKP (KPSS) atstovų
spaudos konferencija. Jos dalyviai pateikė savas absurdiškas
kruvinųjų sausio įvykių versijas. Konferencijoje dalyvavo SSRS
gynybos ministerijos atstovas generolas majoras J. Naumanas,
kuris paskelbė, kad pranešimai apie žuvusius civilius gyventojus yra „grynas melas ir provokacija“ ir kad kareiviai neturėjo
kovinių šovinių.
Sausio 18 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė išplatino pareiškimą „Dėl
melo apie Lietuvą, skleidžiamo per SSRS masinės informacijos
priemones“.
LR Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius nusiuntė
telegramą SSRS ministrui pirmininkui Valentinui Pavlovui, reikalaudamas imtis visų priemonių, kad nedelsiant būtų nutraukti
neteisėti SSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmai Lietuvos teritorijoje,
grąžinti užimti pastatai ir atlyginti padaryti nuostoliai, o kalti
asmenys būtų griežtai nubausti.

Lietuvos Aukščiausios Tarybos posėdyje kalbėjęs Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius Audrius Butkevičius
pranešė, kad nepaisant to, jog SSRS kariuomenė teigia, jog
komendanto valanda nėra įvesta, iš tikrųjų ties pagrindiniais
išvažiavimais iš Vilniaus ir svarbiausiose miesto sankryžose
stabdomi automobiliai, tikrinami piliečių dokumentai, kad
pastaruoju metu ypač suintensyvėjo jaunuolių gaudymas į
SSRS kariuomenę, kad departamentui žinoma 30 atvejų, kai
jaunuoliai buvo grobiami gatvėje, eilėse, visuomeniniuose
pastatuose.
Sausio 20 d.
Įvyko Islandijos užsienio reikalų ministro Jono Baldvino Hannibalssono ir jį lydinčių dviejų asistentų, lankančių Baltijos šalis,
susitikimas su AT pirmininku Vytautu Landsbergiu. Per spaudos
konferenciją svečias patvirtino, kad Islandijos vyriausybė visą
laiką be jokių išlygų pripažino Baltijos kraštų nepriklausomybę.
„Mano Vyriausybė rimtai svarsto galimybę užmegzti diplomatinius santykius su Lietuva“, – pabrėžė jis.
LR rinkimų komisija priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos
gyventojų apklausos organizavimo tvarkos“ ir nurodė, kad ši
apklausa įvyks 1991 m. vasario 9 d.
Sausio 21 d.
Pskovo desantininkų divizijos kariškiai paliko Lietuvą.
Reaguodamas į įvykius Baltijos šalyse, Europos Parlamentas
sulaikė Europos Bendrijos paskirtą Sovietų Sąjungai skubią
1 mlrd. JAV dolerių vertės pagalbą maisto produktais.
Sausio 22 d.
Michailas Gorbačiovas dėl situacijos Baltijos respublikose išplatino
pareiškimą, kuriame pareiškė palaikąs „konstitucinį valdžios atėjimo
būdą“.

EB Ministrų Taryba nutarė sustabdyti pagalbą SSRS. Atidėtas
sprendimas sudaryti bendrą Europos Komisijos ir Europos
Bendrijos darbo komisiją, kuri būtų atsakinga už pagalbos
teikimą SSRS.
Sausio 23 d.
Apie 13 val. Vilniuje SSRS kaukėti desantininkai užgrobė įmonės
„Spauda“ popieriaus sandėlį, esantį Kirtimų gatvėje.
Dėl įvykių Baltijos šalyse Europos Bendrija pasiuntė SSRS
užsienio reikalų ministrui laišką, kuriame pateikiami nurodymai žmogaus teisių gynimo klausimais, remiantis ESBK
nutarimais.
Sausio 24 d.
Vakare SSRS kariškiai apšaudė privačius automobilius (į vieną
buvo šauta 29 kartus, vieną automobilį kartu su keleiviais
kariškiai pagrobė. Jėga sulaikyti ir nugabenti į Šiaurės karinį
miestelį trys AT apsaugos darbuotojai ten sumušti. Sauliui
Steponavičiui nuo trankymų trūko ausies būgnelis.
Naktį Vilniuje intensyviai veikė sovietų kariškiai. Ginkluoti patruliai stabdė automobilius, šaudė iš automatų ir
kulkosvaidžių, lipo į troleibusus ir kratė keleivius.
LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į visas visuomenines organizacijas, partijas ir judėjimus, prašydama aiškinti vasario 9 d.
įvyksiančios apklausos esmę ir tikslus, o Lietuvos žmones –
aktyviai dalyvauti šioje apklausoje.
Europos Parlamentas Strasbūre priėmė rezoliuciją (270:9,
susilaikė 4), kurioje pareiškė, kad EP yra šokiruotas dėl
sovietų karinės intervencijos Baltijos respublikose. EP
pasmerkė sovietų karinę agresiją prieš Lietuvos ir Latvijos
nepriklausomybės judėjimus ir paragino pradėti derybas
krizei išspręsti.
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Sausio 25 d.

Vilniaus technikos instituto II kurso studentas dvidešimtmetis
Jonas Tautkus kitą dieną ligoninėje mirė.

Naktį Vilniaus gatvėse SSRS kariškiai stabdė ir sumušė ne vieną
praeivį. Buvo stabdomos ir greitosios medicinos pagalbos
mašinos, „patikrinimui“ išvaromi ir medikai, ir vežami ligoniai.

Jau užregistruota 580 žmonių, nukentėjusių nuo barbariškų
sovietų armijos veiksmų sausio įvykių metu.

Sausio 26 d.

Sausio 30 d.

Iš karinio Šiaurės miestelio Vilniuje paleisti penki asmenys.
Visi sulaikytieji buvo mušami. Trys iš jų buvo sunkiai sužaloti ir
paguldyti ligoninėje.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo SSRS
armijos kariškių, patruliuojančių SSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu Lietuvos miestų gatvėse, pastarosiomis
dienomis nukentėjo dar 12 Lietuvos piliečių. Vilniaus rajone SSRS patruliai stabdo ir krečia greitosios pagalbos
automo-bilius.

21.30 val. ginkluoti SSRS kariškiai užpuolė ir nusiaubė LR
muitinės postus Lavoriškėse ir Medininkuose.
Sausio 28 d.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė Pareiškimą „Dėl agresijos prieš
Lietuvą plėtimo ir karinės diktatūros grėsmės SSRS“. Joje
dar kartą kreipiamasi į pasaulio tautų bendriją, į didžiąsias
demokratines valstybes ir Jungtines Tautas, prašant ryžtingai
užkirsti kelią ginkluotai prievartai ir diktatūrai.
Vienoje Liuksemburgo atstovas ESBK Europos Bendrijos
narių vardu paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad
EB „su giliu liūdesiu ir dideliu susirūpinimu seka tragiškus
įvykius Lietuvoje ir Latvijoje. Dvylika EB valstybių kviečia
dialogui, kuris yra būtinas, nes tai vienintelis kelias spręsti
tokio pobūdžio problemas“, bei „įsakmiai prašo, kad SSRS
laikytųsi elgesio taisyklių, po kuriomis ji yra pasirašiusi, kad
Bendrija galėtų ir toliau jai padėti kuo greičiau pereiti šį
kliūčių kupiną periodą“.
Sausio 29 d.
Tuojau po vidurnakčio SSRS kariškiai kelyje Vilnius–Kaunas apšaudė
lengvąjį automobilį. Šautine žaizda į galvą sunkiai sužeistas

Sausio 31 d.
Iš Maskvos grįžo AT pirmininko pavaduotojo Česlovo Stankevičiaus
vadovaujama derybų delegacija. Ten ji derino Lietuvos ir Rusijos Federacijos politinės sutarties tekstą. Jis iš esmės suderintas,
parafuoti visi jo straipsniai.
Lietuvos Respublikos VRM iš likusių Lietuvai ištikimų Vilniaus
OMON'o būrio pareigūnų įkūrė specialios paskirties būrį
„ARAS“.
Islandijos Vyriausybė pranešė, kad nutarė pripažinti Lietuvos
nepriklausomybę.
Vasario 9 d.
Visuotinė Lietuvos gyventojų apklausa – plebiscitas. Iš viso
apklausoje dalyvavo 2 652 738 Lietuvos piliečiai. Už teiginį, kad
Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika, pasisakė
2 028 330, arba 90,47 proc. dalyvavusių apklausoje piliečių.
Parengta pagal LR Seimo kanceliarijos Informacijos
analizės skyriaus medžiagą

January 1
Representatives of the Lithuanian Division of the Communist
Party of the Soviet Union (“CPSU”) demanded the liquidation
of the guard post in the Institute of the History of the Party
under the Central Committee of the Lithuanian Communist Party.
January 2
In Vilnius, a military unit of the Ministry of Interior of the USSR seized
the Archives of the Lithuanian Communist Party. The guard did
not let the Minister of Interior of the Republic of Lithuania enter the
building, while the Lithuanian policemen who were guarding the
building were banished.
Lithuanian policemen were forced to leave the building of the
Central Committee of the Lithuanian Communist Party, part of
which belonged to the Lithuanian Democratic Labour Party.
January 3
The rationing of food products started in Lithuania.
An unauthorised meeting was held near the Government Building in Vilnius by the Lithuanian Freedom League. The meeting
protested against the price rises and demanded the resignation of
the Government.
January 4
Mikhail Gorbachev issued a decree on the enforcement of the
previous year’s drafting of young people into the Soviet army,
including the Baltic Republics.
January 5
The Soviet Government announced that as of February 1 the Soviet

interior ministry troops would join the militia in patrolling in major
Soviet cities.
January 7
The commander of the Prebaltic Military Command Unit Kuzmin
informed Chairman of the Supreme Council Landsbergis by telephone that under the order of Soviet Defence Minister Dmitry
Yazov a forced drafting of young people to the Soviet army would
be started in Lithuania and a special division of paratroopers
would be used. Kuzmin also conveyed similar information to the
prime ministers of Latvia and Estonia by telephone.
At about 21:00 a paratrooper unit left Alytus for Panevėžys.
January 8
From the very morning people started to gather near the Supreme
Council of the Republic of Lithuania. The majority of them were
Russian-speaking people invited to the protest action by Jedinstvo
and the CPSU. Athletically built men armed with stones and iron
bars were seen in the crowd. The meeting urged overturning the
Lithuanian Government and the chairman of the Supreme Council.
At 9:45 Chairman of the Supreme Council Landsbergis went on
the radio and TV and invited Lithuanian people to come to the
Supreme Council Building and support the government.
At 10:00 people invited by Jedinstvo and the CPSU stormed the
central entrance of the Supreme Council Building, tore down the
doors and started to force their way into the Supreme Council.
Thirty people succeeded; however, the security guards shortly
forced them outside.
A group of Soviet paratroopers arrived at Jonava Airport.
Chairman of the Supreme Council of the Republic of Lithuania
Landsbergis wrote an open letter to the leaders and governments
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of democratic states of the world stating that they may prevent
a new aggression by entering into diplomatic relations with the
lawfully elected Lithuanian Government.

Russian Orthodox archbishop Chrisostom addressed the residents
of Vilnius on the radio in support of the legitimate Lithuanian
Government.

At 16:35 a column of over one hundred military and armour-clad
vehicles arrived to Vilnius. It squelched with thunder and headed
for the North Town.

In the afternoon the radio newsreader invited people to come near
the Radio and TV Tower, which was surrounded by armour-clad
vehicles.

On that day over thirty combat aircraft with paratroopers on
board landed in Šiauliai Airport.

At 17:30 the radio asked people to help again – people were
asked to quickly come to the building of the Radio and Television
Committee on Konarskio Street.

January 9
From the early morning Soviet military helicopters circled over
downtown of Vilnius, scattering proclamations stating that the
Lithuanian Parliament and the Government were leading the
Lithuanian residents towards self-destruction.
The first IL-76 Soviet military aircraft landed in Vilnius Airport; it
carried fifty paratroopers from Pskov Division and a group of highranking Soviet army officers. The spokesperson of the Soviet Ministry of Defence confirmed to foreign journalists that paratroopers
had been sent to Vilnius.
Within a couple of hours the KGB special forces unit – Alfa squad –
flew in from Moscow.
At 16:00 Jedinstvo supporters and enterprise workers of the allunion subordination started gathering in the square near the Supreme Council of the Republic of Lithuania. The crowd demanded
the introduction of Soviet presidential rule. It was announced that
some Vilnius railway workers and some employees of Lithuanian
Airlines had gone on strike. Red banners left the square at around
18:00. On the other side of the same square thousands of residents
of Vilnius gathered at the invitation of Chairman of the Lithuanian
Supreme Council Landsbergis. They chanted “Lithuania” and
“Landsbergis” and sang Lithuanian songs.

At 18:40 Vytautas Landsbergis informed that Russian armed forces
had withdrawn from the vicinity of the Supreme Council and the
TV tower; however, the danger had not passed yet.
At night, Soviet combat armour-clad vehicles blocked the Vilnius
bridges.
January 10
Soviet president Mikhail Gorbachev issued an ultimatum to the
Lithuanian Supreme Council demanding the immediate reinstitution of the validity of the Soviet Constitution and recall of all earlier
adopted unconstitutional acts.
A centre of space communication with Moscow was installed in
the North Town cantonment of Vilnius.
A list was made stating when and from which regions of Vilnius
or cities/towns of Lithuania people would keep a vigil at the
Lithuanian Parliament for the next few days.
At the proposal of the Chairman of the Supreme Council, the new
prime minister – Albertas Šimėnas – was introduced.

January 11
Information started pouring to the Supreme Council of Lithuania
that Soviet combat vehicles were moving along the streets of
Vilnius at night.
At around 9:00 Jedinstvo supporters, members of the CPSU and
other opponents of independence gathered in the Independence
Square and tried to provoke a fight.
The so-called “Congress of Democratic Forces of Lithuania” issued
an ultimatum to chairman of the Supreme Council of Lithuania
Landsbergis and prime minister Albertas Šimėnas stating the
following: “The workpeople of the Lithuanian SSR and all realistically thinking groups of Lithuanian residents who cherish the fate
of Lithuania and its people, give their vote of censure on you and
on the majority of the Parliament. (…) On behalf of the workpeople of Lithuania and on behalf of its best workers, peasants
and intelligentsia we demand that the Supreme Council and the
Government assents to the demands of the Soviet president by
January 11, 15:00 and immediately reinstates the Soviet Constitution and the Constitution of the Lithuanian SSR on the territory of
Lithuania. If our demands are not met by 15:00, we shall establish
the national salvation committee that will take care of the future of
the Lithuanian SSR.”
At 11:45 commander of Vilnius military garrison General Vladimir
Uskhopchik informed the Supreme Council of the Republic of
Lithuania about the commencement of military “exercises” in Vilnius and about the search for soldiers who defected from the army.
At 11:50 Soviet troops surrounded the headquarters of the
Lithuanian Defence Department on Viršuliškių Street with armourclad vehicles and then seized it.
At 12 noon Soviet tanks and armour-clad vehicles seized the
Press Building in Vilnius. During the action Soviet troops used
firearms. Vytautas Lukšys, an employee of the Lithuanian Defence

Department, was badly wounded in the head; bullets got Arvydas
Kvičkauskas and Algis Vaičiukas. Several other people were beaten
and injured.
At 12:15 Soviet paratroopers seized the building of a technical
school in Alytus in which Alytus Division of the Lithuanian Defence
Department was located.
The movement of combat vehicles along the streets of Vilnius
intensified.
At 13:30 chairman of the Supreme Council Landsbergis tried
to reach Soviet president Mikhail Gorbachev by telephone. The
effort was not successful. The following answer was provided: “The
president is busy, he is having lunch.”
The chairman of the Supreme Council of the Republic of Lithuania
receive a notice from the employees of Ignalina Nuclear Power
Station that they were starting a two-hour strike and demand
the reinstitution of the Soviet Constitution and the Constitution
of the Lithuanian SSR as well as the resignation of the Lithuanian
Supreme Council by 15:00. If these demands are not complied with,
the employees of Ignalina Nuclear Power Station threatened to
cut the power supply as of January 15.
Lithuanian volunteers swore their allegiance to the Republic of
Lithuania and swore to defend the Lithuanian Supreme Council.
The oath was read by defence minister Audrius Butkevičius. Volunteers were sanctified by rev. Robertas Grigas.
At 15:00 in the press conference organised in the building of the
Central Committee of the Communist Party, head of the Ideological Division Juozas Jermalavičius announced that the “salvation
committee of the Lithuanian SSR” was established in Lithuania,
which takes over the government of Lithuania.
At 16:30 fifty tanks left Rudamina for Vilnius. A column of covered
combat vehicles started their drive from Panemunė to the capital.
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A military helicopter circled a few loops around Vilnius and threw
leaflets demanding the introduction of the Soviet presidential rule
in Lithuania.
Over 20 000 people gathered near the Supreme Council building in
Independence Square in support of the Parliament.
In the sitting of the Government the Appeal to the Governments
of All Countries of the World was adopted. It asked them to
provide Lithuania with any kind of assistance that free countries
could provide in this difficult hour for Lithuania and in the face of
the violent overturn of the Government, and to recognise the Lithuanian Government de jure.
At 16:40 Lithuanian foreign minister Algirdas Saudargas dispatched
a note of protest to the Ministry of Foreign Affairs of the USSR; the
note expressed the concern about the violence of the Soviet army
in Lithuania.
The Supreme Council adopted the appeal to the Lithuanian
people. It pointed out that aggressive actions with the use of
armament threaten the independence of Lithuania.
At 20:55 Soviet troops seized and overrun the premises of Vilnius
Division of the Defence Department.
At 21:00 TV relay centre of Nemenčinė was seized.
The CPSU organisation of Vilnius Airport and the leaders of
Jedinstvo organised a meeting and went on strike in the airport.
At 23:00 the crew of one armour-clad vehicle stormed into the
dispatcher office of Vilnius Railway Station. The train traffic
was stopped.

January 12
00:30 The Soviet military with military equipment and guns seizes
the base of the Individual Militia Special Purposes Unit of the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania in Valakupiai. About
30 former Lithuanian militiamen go over to the occupant side.
4:30 Attempts to occupy the Police Academy building located in
Baltupiai.
Vytautas Landsbergis, chairman of the Supreme Council of the
Republic of Lithuania, informs the Council that he three times
tried unsuccessfully to contact Mikhail Gorbachev, president of the
USSR, during a sitting held late at night.
5:30 Unknown persons set fire to the temporal border post on the
Vilnius-Lyda highway and a car standing nearby.
11:20 Armed Soviet soldiers attack the border post near Varėna
on the Pariečė-Druskininkai road, break the road barrier and take
away the temporal border post wagon by force.
About 400 Soviet Army soldiers are transferred from Kaliningrad to
Vilnius.
The Supreme Council of the Republic of Lithuanian adopts the
Resolution “On Defence Measures of the Republic of Lithuania”; the
Temporal Defence Governance is formed.
The first edition of Laisva Lietuva (“Free Lithuania”) is issued. The
newspaper is published by the editorial boards of thirteen newspapers that were ousted from the Press House by the Soviet occupants. The newspaper is distributed free of charge.
14:00 Violating traffic regulations a Soviet Army truck crashes into
a car on Tvirtovė alley in Kaunas. One person is killed and three
injured.

22:00 The ammunition column is moved from the North Town to
the downtown by Žirmūnai Street. Paratroopers are “hunting” for
young men to serve in the Soviet Army in Kaunas.
In the City Committee of the Lithuanian Communist Party, Reserve
Colonel Vitalijus Šurupovas, officer of the Central Committee, gives
instructions to representatives of “worker squads” to prepare for
important events.

When the TV Tower is taken over, one of the leaders of the
Lithuanian Communist Party Juozas Jermalavičius addresses
the people through the loudspeaker of an armored fighting
vehicle: “Broliai lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė,
kuri priešpastatė save liaudžiai, nuversta. Eikite pas savo tėvus,
vaikus…” (“Brothers Lithuanians! Nationalist-separatist government which confronted the people, has been overthrowned! Go
home to your parents and children!”).

At 23:00 Addressing the Supreme Council of Lithuania and citizens
of Lithuania, a group of unknown persons calling themselves “the
National Committee of Salvation” say that the present Government
brought the people to the precipice and is not controlling the situation therefore “Our duty is to take over all the power in Lithuania in
order to avoid an economic crash and a fratricidal war.”

Thirteen people are killed in the bloody attack, more than 700
civilians injured.

At midnight tanks, armoured vehicles and covered trucks from the
North Town move towards Karoliniškės district. KGB Alfa Group are
in one of the trucks.

After taking over Radio and Television premises, a column of tanks
starts heading towards the Supreme Council (the Parliament)
building, where approximately 20 thousand people have gathered to protect the Parliament; they are chanting “Maria, Maria”,
praying and singing. The military does not dare to attack this
crowd.

January 13
At 01:25 While approaching the TV Tower through Karoliniškės
residential district, tanks start firing blank rounds.
At 01:50 Tanks encircle the TV Tower; soldiers moving ahead
of the tanks fire rounds of combat shells into the ground, then
start firing directly into the civilian crowd gathered around the TV
Tower. Attack against defenseless people continues for two hours.
At 02:00 In another location armoured fighting vehicles (BMP's)
and tanks surround the Radio and Television Commission building,
immediately start firing into the building and the numbers of
people around it, then soldiers brake into the Committee premises
and take over the building. Soldiers prevent from removing injured
and dead civilians.

During the assault on the Radio and Television Committee building,
one of the soviet paratroopers named Viktor Shatskikh is killed by
“friendly fire” to his back.

At 02:00 When live television and radio broadcast is ruptured by soviet soldiers, a small capacity radio and TV studio starts operating
and broadcasting from Kaunas (Sitkūnai). First message broadcasted around the clock is an address to the World in different
languages about the Soviet army killing unarmed people of
Lithuania. Soviet soldiers surround the radio and TV transmittors in Sitkūnai and Juragiai, and demand to terminate the
translations.
At 02:22 Gas masks are distributed to the deputies of the Supreme
Council and people in the building.
At 03:26 Catholic priest R. Grigas addresses those inside the Supreme Council building, confers absolution to everyone and invites
to perform a confession.
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At 04:12 Chairman of the Supreme Council Vytautas Landsbergis
asks all female deputies to leave the building. They refuse.
At 04:15 Information service of the Government announces that the
Government does not cease to function under ongoing occupation by the USSR armed forces. All governmental institutions of the
Republic of Lithuania, local governing bodies and people must
pursue only the instructions issued by this Government. Any other
power in Lithuania is not legitimate and its orders are not valid for
the people of Lithuania.
The Supreme Council declares three day mourning.
The Supreme Council addresses all people of the USSR, reminding that the tragedy of Lithuania, is also their tragedy, and inviting to help in stopping the aggression; appeals the Governments
in the World, informing that the USSR started an undeclared war
against Lithuania, and asks them to recognise that Soviet Union
has attacked a sovereign state.
At 05:20 The Minister of Healthcare Juozas Olekas addresses foreign
medical and charitable institutions for help with surgery instruments and medicine.
At 05:35 The Supreme Council changes the status of the Representation of the Republic of Lithuania in Moscow to an Embassy
and gives a rank of an Ambassador to the representative of the
Government Egidijus Bičkauskas. Adopts a decision: if the legally
elected Government of the Republic of Lithuania will be impeded
of functioning, the Minister of Foreign Affairs Algirdas Saudargas is
entrusted with the task to form the Government in exile.
At 10:35 30 armored vehicles and 7 tanks drive near by the Parliament building.
At 10:40 A plane carrying delegation sent by a decision of the
Council of Nationalities of the USSR's Supreme Council lands in
Vilnius Airport.

At 11:00 Two armored vehicles drive around the Vilnius city and
play an announcement trough the loudspeakers that as of January 13 a curfew has been imposed. Military commandant-in-chef
is declared to be gen. V. Uskhopchik.
The number of people gathered around the Supreme Council
building keeps increasing. People are also gathering nearby the TV
Tower and Radio and Television Committee building – bringing
flowers and lighting candles. Streets are full with cars crushed by
tanks, broken glass shivers and marks of blood.
At 12:00 Bells of all churches in Lithuania are ringing, as holly Mass
for those who have been killed is being held.
At 13:37 The Delegation of the Council of Nationalities of the USSR's
Supreme Council arrives at the Parliament building: B. Olejnik, L. Ter
Pertrosian, N. Dementej and the Chairman of the Committee on
Human rights and publicity of the Supreme Council of the USSR V.
Fotiev. Guests are acquainted with recorded materials, listen to the
accounts of witnesses. Later on they visit Šiaurės miestelis – USSR
army military base located in Vilnius.
“National salvation committee“ announces an address to the President of the USSR M. Gorbatchev and the Chairman of the Supreme
Council of the USSR A. Lukjanov, in which asks the President of the
USSR immediately declare a direct presidential rule in Lithuania.
Barricades are started to be erected around the Supreme Council
building, number of people gathered to keep a watch the Parliament building keeps increasing.
At 21:15 Chairman of the Supreme Council Vytautas Landsbergis
informs that an agreement has been reached with the military
and they have promised that no military action will be carried out
during the upcoming night.
In many countries around the World people took to the streets

to protest against the USSR aggression in Vilnius. In solidarity with Lithuanians, demonstrations are organized also in
Moscow, where hundreds of thousands protesters are joined by
members of such human rights organizations as “Memorial”
and “Shield”, and also by a group of Members of the Supreme
Council of the Russian Federation.

Heads of Estonia, Latvia, Lithuania and Russia passed a joint statement considering the actions of the Soviet Union in Baltic States as
a serious threat to their sovereignty.

At night Soviet soldiers stopped Lithuanian road police patrols in
various parts of the city and warned them that they had to follow
the imposed curfew, and that they would be able to resume fulfilment of their duties only after receipt of special permits from the
military commandment.

Foreign Ministers of 12 European Community countries who met
in Brussels issued a statement in which they stated that “the use
of force in Lithuania is unacceptable” and that they mourned the
deaths of innocent people because of the repressions. In the statement it was said that the issue could be solved only by ensuring a
dialogue between the Soviet authorities and the elected representatives of the Baltic nations. The EC insisted that such a situation in Lithuania could not continue anymore or expand to other
Baltic States. If it did, the cooperation between the EC and the USSR
could be terminated.

Supreme Council chairman Vytautas Landsbergis talked on the telephone with the USSR President Mikhail Gorbachev and expressed
his protest against the USSR military actions in Vilnius.

Those killed on January 13 by the television tower and the defenders of the Radio and Television committee were laid out at
Vilnius Sports Palace.

In the morning the collaborators’ radio station began its operations in Vilnius.

NATO issued a statement addressed to the USSR demanding
adherence to the European security and cooperation conference provisions. It was stated in the statement that NATO was
deeply concerned about the fact that military force was used in
Lithuania against state institutions and civilians. Countries
of the Alliance emphasised that if force was used again,
that could have an impact on the relations of the Alliance and
the USSR.

January 14

The USSR army soldiers entered the local radio communications station in Vilnius and violently forced the employees to
leave the premises. The operations of Vilnius radio were terminated,
whereas Kaunas radio continued its work.
The USSR soldiers, by threatening with a gun, took a video camera
from the French TV channel TF-1 cameraman who was filming
Vilnius radio point premises.
The Republic of Lithuania Supreme Council adopted the statement
“Regarding unlawful actions of the USSR armed forces.”
The Republic of Lithuania Supreme Council addressed Soviet
soldiers and officers reminding them that they were forced to
commit crimes against humanity.

January 15
At night military patrols are stopping cars and inspecting
documents.
Tens of thousands of people from all over Lithuania are coming
to the Sports Palace to bid farewell with the victims of bloody night.
More than 10 thousands of telegrams, which support the legally
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elected Parliament and Government, reaches the Supreme Council
within two days.
The Republic of Lithuania Supreme Council announces, that mourning
will continue for a further three days.
The Supreme Council of the Republic of Lithuania resolved to
restore the Order of the Vytis Cross of the Republic of Lithuania. By
Resolution of the Presidium of the Supreme Council as of the same
date it was first granted to the thirteen persons killed when defending the buildings of the Lithuanian Radio and Television.
The State Commission for the Investigation of the Crimes
Committed by the USSR Army on 11-13 January was formed. By Resolution of the Presidium of the SC the Commission for the Defence
Fund of the Republic of Lithuania was approved.
Re-started publishing of all the newspapers, whose editorial and
printing houses were occupied.
Three People’s Deputies of the USSR arrived to clarify what was
actually happening in Lithuania. In a couple of days Stepan Sulakshin delivering a speech at the sitting of the SC of Lithuania said
that he was ashamed to go to Moscow then because it would be
as difficult to make the words of truth heard as it was for the Lithuanians to work their way through to freedom. He asked the Lithuanians to believe that Vilnius was occupied by tanks and soldiers
not of the Russians but of the USSR Communist Party.
The Council of Ministers of the European Community Council of Europe signed a communication in which it stated that
any further violent actions of Moscow in the Baltic countries
could undermine the cooperation with the USSR. The Communication condemned the use of force against civilians and
demanded the immediate termination of violence as a breach
of the Helsinki Treaty and the Paris Treaty.

January 16
The funeral of the victims of 13 January in Vilnius Antakalnis
Cemetery.
The Government of Lithuania received a statement of eight senior
military officers of the USSR KGB Department in Lithuania in which
they condemned the use of force against the independent Republic
of Lithuania and the bloodshed and informed that they refused to
work for the USSR National Security Committee any longer.
The Supreme Council of the Republic of Lithuania adopted Resolution Regarding the Survey of the Residents of the Republic of
Lithuania whether they agreed with the statement of the newly
drafted Constitution of the Republic of Lithuania: the State of Lithuania is an independent democratic republic.
A television signal transmitter was installed on the roof of the
Parliament. The television of the independent Lithuania revived its
broadcasts.
The collaborators’ television (nicknamed by the public as “Kaspervision”) headed by Edmundas Kasperavičius started its broadcasts
from the Lithuania RTV premises occupied and gutted by the USSR
Army.
At about 18:00 the armoured cars of the USSR soldiers blocked the
road to a crew of the Lithuanian Road Police not far from Ukmergė.
The armed soldiers took duty weapons, cartridges and documents
from the road policemen and ravaged the duty car. At about 22:00
a similar attack against a crew of the Road Police was undertaken
on the road Vilnius-Kaunas not far from Gariūnai.
The fortifications continue growing around the Supreme Council.
The Supreme Council appeals to the UN asking to defend the
democratically elected government of Lithuania and to send the
UN commission.

January 17
In the nighttime the patrolling of the Soviet soldiers in Vilnius
became very intensive. The formal pretext was that the bandits are
driving throughout the city, therefore money and arms are confiscated. After the request to transfer the detainees to the units of the
Lithuanian Ministry of the Interior the soldiers transferred them.
After the investigation of events the people were released.
The soldiers of the USSR kidnapped eleven young people. The pretext was that the deserters from the army of the USSR are caught.
The military patrol in Ukmergė region detained the patrol of the
Road Inspectorate, tore out the arms, depredated the car.
The Supreme Council of the Republic of Lithuania adopted a law
on the voluntary national defence of the Republic of Lithuania.
The press conference of the representatives of the USSR and the
Lithuanian Communist Party (Communist Party of the Soviet
Union) took place in Vilnius House of Officers. The participants of
the conference presented their own absurd versions of the bloody
events of January. The representative of the Ministry of Defence of
the USSR major general J.Nauman participated in the conference
and he declared that the information on the killed civilians was
“a pack of lies and provocation” and that the soldiers did not have
the military cartridges.
January 18
The Government of the Republic of Lithuania distributed a statement “On the Lie about Lithuania Propagated via the Mass Media
of the USSR”.
Prime Minister of the Republic of Lithuania sent a telegram to the
Prime Minister of the USSR Valentin Pavlov requesting to take
all measures to immediately stop the unlawful actions of the
military forces of the USSR in the territory of Lithuania, to return

the occu-pied buildings and to reimburse the losses made, and to
strictly punish the guilty persons.
Director General of the Department of National Defence Audrius
Butkevičius when speaking in the meeting of the Supreme Council
of Lithuania informed that although the USSR army declares that
the curfew has not been imposed, actually cars are stopped at the
main entrances to Vilnius and at the main crossings of Vilnius and
the documents of residents are checked; recently “hunting” of the
youngsters to the army of the USSR has become especially intensive
and the Department knows thirty cases, when the youngster were
kidnapped in the street, in queues and in the social buildings.
January 20
Foreign Minister of Iceland Jon Baldvin Hannibalsson and his
two assistants visiting the Baltic States met with Chairman of the
Supreme Council Vytautas Landsbergis. In a press conference
the guest confirmed that the Government of Iceland had always
unconditionally recognised the independence of the Baltic States.
“My Government is seriously considering the possibility of entering
into diplomatic relations with Lithuania,” he noted.
The Electoral Committee of the Republic of Lithuania passed a
resolution On the Organisation of the Poll of Lithuanian Residents
and indicated that this poll would be conducted on 9 February
1991.
January 21
Paratroopers of the Pskov Division departed from Lithuania.
Responding to the events in the Baltic States, the European Parliament suspended the emergency food relief (one billion USD)
assigned by the European Community to the Soviet Union.
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January 22
Mikhail Gorbachev issued a statement regarding the situation in
the Baltic States in which he declared his support of the “constitutional introduction of power.”
The European Community Council of Ministers decided to
suspend the aid to the Soviet Union. The decision to set up the
joint working commission of the European Commission and
the EC which would be in charge of the provision of aid to the
USSR was postponed.
January 23
At about 13:00 paratroopers wearing masks seized the paper warehouse of Spauda Company located on Kirtimų Street in Vilnius.
The European Community sent a letter to the Soviet foreign
minister regarding the events in the Baltic States stating the
guidelines on human rights issues with reference to resolutions
of the CSCE.
January 24
In the evening, Soviet soldiers opened fire at private passenger
vehicles (29 shots were fire fired at one vehicle; another vehicle,
including its passengers, was captured by soldiers). Three security
guards of the Supreme Council were forcibly detained and taken to
the military North Town and beaten. Beatings caused the eardrum
of Saulius Steponavičius to rupture.
Soviet soldiers were very active at night. Armed patrols stopped
automobiles, fired from submachine-guns and machine-guns,
raided trolleybuses and searched passengers.
The Supreme Council of Lithuania addressed all public organisations, parties and movements asking them to explain the essence

and objectives of the poll to be held on February 9 and asking the
Lithuanian people to actively participate in this poll.
In Strasbourg, the European Parliament (EP) adopted the resolution (270 to 9, 4 abstained) stating that the EP was shocked
at the Soviet military intervention to the Baltic States. The EP
denounced the Soviet military aggression against the movements for independence in Lithuania and Latvia and urged the
start of negotiations to solve the crisis.
January 25
At night Soviet soldiers stopped and beat a number of passers-by
on the streets of Vilnius. Ambulances were also being stopped and
paramedics as well as patients taken out for “inspection.”
January 26
Five persons were released from the military North Town in Vilnius.
All the detainees had been beaten. Three of them were seriously
injured and hospitalised.
At 21:30 armed Soviet soldiers attacked and devastated Lithuanian
customs buildings in Lavoriškės and Medininkai.
January 28
The Lithuanian Supreme Council issued a statement On the
Expansion of the Aggression Against Lithuania and the Threat of
Stratocracy in the USSR. The statement again makes an appeal to
the world community, the large democratic states and the United
Nations asking for preclusion of military violence and stratocracy.
In Vienna, the Luxembourg representative in CSCE issued a
statement on behalf of the Member States saying that the
EC “was following the tragic events in Lithuania and Latvia
with deep sorrow and great concern. The twelve Member

States invite a dialogue, which is a must as it is the only way to
solve problems of this kind,” and “definitely asks the USSR to
observe the rules of conduct to which it is a signatory, so that
the Community could further help it overcome this period full
of obstacles as quickly as possible.”
January 29
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February 9
An opinion poll – a plebiscite – of Lithuanian residents was held.
A total of 2 652 738 Lithuanian citizens took part in the poll.
2 028 330 or 90.47% of the participants of the poll supported the
statement that Lithuania should be an independent democratic
republic.

Just after midnight Soviet soldiers opened fire on a passenger
vehicle on the Vilnius–Kaunas road (near Gariūnai). A secondyear student of Vilnius Technical University, 20-year-old Jonas
Tautkus, was mortally wounded by a gunshot and died in hospital
the following day.
Registration of the victims of the barbarous actions of the Soviet
Army during January events reached 580 people.
January 30
The Lithuanian Health Ministry informed that recently twelve more
Lithuanian nationals became victims of Soviet soldiers patrolling
in the streets of Lithuanian cities and towns in accordance with
the order of USSR Defence Minister Dmitry Yazov. In Vilnius Region
Soviet patrols stop and search ambulances.
January 31
The negotiation group led by Deputy Chairman of the Supreme
Council Česlovas Stankevičius returned from Moscow. It co-ordinated the text of the political treaty between Lithuania and the
Russian Federation. The text was basically co-ordinated, all of its
articles were initialled.
The Lithuanian Ministry of Interior established ARAS special forces
unit, formed of the officers of OMON faithful to Lithuania.
The Government of Iceland informed that it decided to recognise
the independence of Lithuania.

According to the material prepared by the Information
Analysis Department of the Office of the Seimas
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1991 metų sausio 8 dieną iš Vilniaus fabrikų
promaskvietiškos „Jedinstvos“ organizuota
rusakalbių minia puolė parlamentą. Lietuvos policija ir savanoriai atlaikė puolimą,
o atvykę Vilniaus gyventojai, dainuodami
dainas, išstūmė juos iš parlamento aikštės.

On 8 January 1991, a Russian speaking
crowd, gathered from Vilnius factories by the
pro-Moscow minded organization “Jedinstvo”,
attacked the Parliament. The Lithuanian
police and volunteers did sustain the attack;
then Vilnius inhabitants arrived and they,
singing songs, pushed the crowd out of the
square.

1. Aukščiausiosios Tarybos palaikymo mitingas Vilniuje.
1991 m. sausio 8 d. / Lithuanian people are gathering
near the building of the Supreme Council to support their
government. Vilnius, 8 January, 1991.
Fotografas/photographer:
Vilius Jasinevičius, LRSA

2. Organizacijos „Jedinstvo“ ir SSKP sukviesti
prosovietinių pažiūrų žmonės prie centrinio įėjimo į
Lietuvos Parlamentą. Vilnius, 1991 m. sausio 8 d. / People
with pro-Soviet views gathered by the organization “Jedinstvo” and the Soviet Union Communist Party (SSKP) at
the main entrance to the Parliament of Lithuania. Vilnius,
8 January, 1991.

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Algirdas Sabaliauskas, LRSA
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„Nereikia su jais jokio konflikto, tegul jų
mitingas įvyksta taip, kaip jie jį tvarkys,
nesileiskite į jokius užkabinimus, net jeigu
įžeidinėtų ar norėtų iššaukti kokį nors Jūsų
atsakymą. Elkitės taip, kaip visuomet.“
Iš Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto
Landsbergio kreipimosi į tūkstančius žmonių,
susirinkusius saugoti Aukščiausiosios Tarybos,
tuo metu, kai parlamento aikštėje sausio 9-ąją
kartu su sovietinės kariuomenės palyda vėl
mitingavo „Jedinstva“.

“No need to get into any conflict with them. Let
their meeting happen according to their plan.
Do not get provoked into any solicitations,
even if they put indignities on you or would
challenge your answer. Behave like usually.”
From the address of the Chairman of the Supreme
Council Vytautas Landsbergis to thousands of people
who gathered there to guard the Supreme Council
on 9 January, when “Jedinstvo”, accompanied by the
Soviet Army, was holding yet another meeting in the
square next to the Parliament.

1. Aukščiausiosios Tarybos palaikymo mitingas Vilniuje.
1991 m. sausio 8 d. / Lithuanian people are gathering near
the building of the Supreme Council to support their government. Vilnius, 8 January, 1991.
Fotografas/photographer:
Vilius Jasinevičius, LRSA.

2. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis kreipiasi į susirinkusius. 1991 m. sausio 8 d. /
The Chairman of the Supreme Council of the Republic of
Lithuania Vytautas Landsbergis is addressing to the
assembled defenders of the Parliament. 8 January, 1991.
Fotografas/photographer:
Romas Damulis, LRSA.
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Žmonės gina Krašto apsaugos savanorių
pajėgų KASP štabo būstinę Viršuliškėse,
apsuptą sovietų kariškių šarvuočiais. Vilnius,
1991 m. sausio 11 d. / People are defending
the headquarters of the Lithuanian Defence
Department, surrounded by the soviet troops
with armour-clad vehicles.
Vilnius, Janury 11, 1991
Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA
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Sovietų armijos desantininkai prie Spaudos
rūmų Vilniuje. Lietuvos žmonės saugo ir
gina Spaudos rūmus. 1991 m. sausio 11 d. /
Paratroopers of the Soviet Army near the
Press House building in Vilnius. The people of
Lithuania guarding and defending the Press
House. January 11, 1991.

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA
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Sovietų desantininkai užima Spaudos rūmų pastatą Vilniuje.
Keletas gynėjų sunkiai sužeisti ir sumušti. 1991 m. sausio 11 d. /
Soviet paratroopers seizes the Press Building in Vilnius. Several
defenders badly wounded and beaten. January 11, 1991
Fotografas/photographer:
Mindaugas Kulbis, LRSA
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1. Lietuvos Savanoriai / Lithuanian Volunteers.
Vilnius, January 11, 1991
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA

2. Lietuvos Savanoriai / Lithuanian Volunteers.
Vilnius, January 11, 1991

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Vilius Jasinevičius, LRSA
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Visi, kurie prisieks, nuo šios minutės
bus Lietuvos Respublikos kareiviais...

From this moment, all who swear are the
Soldiers of the Republic of Lithuania...

Lietuvos Savanorių priesaika ginti Tėvynę. 1991 m. sausio 11 d., Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos rūmai. Vilnius. / Lithuanian Volunteers swearing an oath to defend their
Motherland. The building of the Supreme Council of the Republic of Lithuania, January 11, 1991. Vilnius
Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA
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Nieko daugiau nenorėjau, kad tik greičiau išauštų rytas,
nes su juo kartu, atrodė, viskas išnyks kaip klaikus
sapnas. Jis išaušo. Bet buvo ir vėl pilnas nerimo.
Pasigirdo kvietimas rinktis prie Aukščiausiosios
Tarybos rūmų. Ir vėl apsirengėme ir išėjome. Iš visur į
Nepriklausomybės aikštę skubėjo žmonės, neišgąsdino
baisūs nakties įvykiai. Tėvynė pavojuje. Ir čia padariau
išvadą – per ilgai kentėjome neteisybę. Nė kiek nesigailiu, kad nusivedžiau mergaitę, tegu mato ir prisimena, kad laisvė pati neateina, už ją reikia kovoti ir net
paaukoti patį brangiausią, ką žmogus turi – gyvybę!
Iš A.Lunienės liudijimo apie Lietuvos radijo ir televizijos
užgrobimą, LVNA

I wished for nothing else, only for a new morning to hit the
sky, because it seemed that together with it, everything
would fade away like a macabre dream. The morning
came. But again it was full of anxiety. We heard the call
to gather at the building of the Supreme Council. We
dressed again and left. People from all over were rushing
to the Independence square; no one was frightened by the
dreadful happenings that night. The motherland was in
danger. And this is when I came to a conclusion – we had
suffered injustice for too long. And I do not regret any bit to
have taken my girl; she, too, has to see and remember that
freedom does not come by itself, one must fight for it, or
even make the supreme sacrifice, the human life!
From the testimony of A.Lunienė about the seizure of the
Lithuanian National Radio and Television building, Lithuanian
State Modern Archives
1991 m. Sausio 13-osios naktis S.Konarskio gatvėje Vilniuje. Sovietų
kariniai daliniai šturmuoja ir užgrobia Lietuvos Radiją ir Televiziją /
The soviet military units attack and occupy the building of Lithuanian radio
and television. Vilnius, S.Konarskio street. January 13, 1991

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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Bokštą juosėme susikibę už rankų keliomis eilėmis,
tankai važiavo tiesiai į žmones. Bet vienybės jausmas
buvo nepakartojamas. Kai kurie tankai šaudė vamzdžius
pakėlę i viršų, kiti – į žmones, prožektoriai akino,
šūviai kurtino... Pradėjo zuiti greitosios, vežė ir vežė
sužeistuosius. Šalia atsiradęs rusakalbis žmogus piktinosi,
sakė, aš jiems parodysiu... lyg stvėrė kažką nuo žemės,
pasirengęs mesti į kareivius. Sulaikiau. Mes visi buvome
beginkliai, mūsų nesugebėjo išprovokuoti.
Eligijus Juvencijus Morkūnas

We girdled around the tower, arm-in-arm, in several rows,
but the tanks were moving straight into the people. Yet,
the feeling of solidarity was unique. Some tanks were firing
with their guns raised up, others were pointing right to the
people. Tank searchlights were dazzling, the gunshots were
dinning. Ambulances started shuttling, carrying more and
more injured. Then, near me I noticed a Russian speaking
person who was disgusted, and said he would bullock
them… it seemed as he had grabbed something from the
ground, ready to throw at the soldiers. I stopped him. We all
were unarmed, and they were unable to provoke us.
Eligijus Juvencijus Morkūnas

Televizijos bokšto sargyboje. Bokšto šturmas. 1991 m. sausio 12-13 d. /
In the guard of the television tower. The attack of the tower.
January 12-13, 1991
1. Fotografas/photographer:
Agirdas Sabaliauskas, LRSA

2. Fotografas/photographer:
Vladas Ščiavinskas, LCVA
3. Fotografas/photographer:
Andrius Petrulevičius, LRSA
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1, 2, 3. Televizijos bokšto šturmas. Tragiška Loretos Asanavičiūtės
žūtis. 1991 m. sausio 12-13 d. / The attack of television tower.
Tragic death of Loreta Asanavičiūte. January 12-13, 1991

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Virgilijus Usinavičius, LRSA
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Lūpose sustingo paskutiniai Loretos
Asanavičiūtės žodžiai:
– Daktare, ar aš dar gyvensiu?
Į šį dvidešimt trejų metų merginos klausimą
atsakyti buvo labai sunku. Tanko pervažiuotas
Loretos likimas buvo nulemtas... Jos širdis
ligoninėje teplakė vos keletą valandų.

The last words, “Doctor, will I live?” froze on the lips
of Loreta Asanavičiūtė. It was very hard to answer
the question of the twenty-year-old girl. Loreta
met a horrible fate, was crushed by a tank…
A few hours later, in hospital, her heart stopped
beating.
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Šūvių garsai ištisai. Tėvelis bando gaudyti radijo bangas.
Pasigirsta Sitkūnai. Visi apspinta tėvelį su radiju. Dar neša
sužeistus. Drebam. Baisi įtampa. Tėvelis eina dar toliau
pažiūrėt. Mums neleidžia niekur judintis. Žmonės pasako,
kad [tankas] pritrėškė vyrą prie sunkvežimio ir pervažiavo
jį ten ant kalniuko. Baimė. Sutūpiam prie sienos tėvelio
paliepimu, kad nepakliūtų kulkos. Orūnė sutinka klasiokę,
kuri supanikuoja, verkia, šneka: „kaip aš užmigsiu!“. Tokiu
momentu, kai aš galvoju, kad gal jau negrįšiu. Meldžiuosi.
Ir bėgdama dar meldžiuosi. Ir Orūnė tą patį daro. Tėvelis
liepia skaičiuot greitąsias. Vis šaudo ir šaudo. Greitųjų
suskaičiavom apie 11. Baisus drebulys…
Ištrauka iš Aistės Lazauskienės, tuometinės moksleivės, dienoraščio

Gunshot sounds heard throughout. Dad is trying to catch
radio waves. Shortly, we hear the “Sitkūnai” station on the air.
We all gather around the dad by the radio. The injured are still
being carried. We are shivering. There is huge tension. Dad is
going to take a look around still further, but does not allow us
to go anywhere. People tell how a tank pressed a man against
a lorry, and ran over him on that hill. Fear. By dad’s command,
we squat down near the wall so that the bullets would not hit
us. Orūnė meets her classmate who is in panic, she is crying
and saying: ‘how will I fall asleep!’ And in such a moment
when I already think that I might not come back. I am praying.
Even while running I am still praying. Orūnė is doing the same.
Dad tells us to count the ambulances. The firing is continuing.
We counted up around 11. Terrible trembling.
From the diary of Aiste Lazauskiene, who was a schoolgirl
during the events of January 1991

Televizijos bokšto šturmas / The attack of television tower

Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę
January 13th. A Stand for Freedom

Fotografas/photographer:
Virgilijus Usinavičius
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Žuvusių Lietuvos Laisvės gynėjų kūnai ligoninėje /
Bodies of killed Lithuanian Freedom Defenders in the hospital. January 13, 1991
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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Žuvo 1991 m. Sausio 13-ąją gindami Vilniaus
Televizijos bokštą:
Killed on 13 January 1991, defending the TV tower
in Vilnius:
LORETA ASANAVIČIŪTĖ (g./b. 1967)
VIRGINIJUS DRUSKIS (g./b. 1969)
DARIUS GERBUTAVIČIUS (g./b. 1973)
ROLANDAS JANKAUSKAS (g./b. 1969)
RIMANTAS JUKNEVIČIUS (g./b. 1966)
ALVYDAS KANAPINSKAS (g./b. 1952)
ALGIMANTAS PETRAS KAVOLIUKAS (g./b. 1939)
VYTAUTAS KONCEVIČIUS (g./b. 1941)
VIDAS MACIULEVIČIUS (g./b. 1966)
TITAS MASIULIS (g./b. 1962)
ALVYDAS MATULKA (g./b. 1955)
APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS (g./b. 1937)
IGNAS ŠIMULIONIS (g./b. 1973)
VYTAUTAS VAITKUS (g./b. 1943)
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Žuvo 1991 m. gegužės 19 d. Šalčininkų
užkardos Dieveniškių ruože Krakūnų
poste:
Killed on 19 May 1991, on the Krakūnai
check point, Šalčininkai Frontier
station:
Lietuvos pasienio apsaugos pareigūnas /
Officer of the State Border Guard Service of
Lithuania
GINTARAS ŽAGUNIS (g./b. 1957)

Žuvo 1991 m. liepos 31 d. Medininkuose:
Lietuvos pareigūnai / Lithuanian officers
Mindaugas Balavakas (g./b. 1970)
Juozas Janonis (g./b. 1962)
Algimantas Juozakas (g./b. 1969)
Algirdas Kazlauskas (g./b. 1949)
Antanas Musteikis (g./b. 1958)
Stanislovas Orlavičius (g./b. 1956)
RIČARDAS RABAVIČIUS (g./b. 1970)

Žuvo 1991 m. rugpjūčio 23 d. prie
Lietuvos Respublikos Parlamento
per incidentą su sovietų kariškiais:
Killed on 23 August 1991 in the
surroundings of the Parliament of
the Republic of Lithuania during an
interface with the Soviet officers:
Lietuvos Savanoris / Lithuanian volunteer
defender
ARTŪRAS SAKALAUSKAS (g./b. 1963)
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Lietuvos Laisvės ir
Nepriklausomybės Gynėjai,
žuvę nuo sovietų agresijos
prieš Lietuvos Respubliką
1991 m. Nuotraukos ant
barikadų prie Lietuvos
Parlamento. / The defenders of
the Freedom and Independence of Lithuania that were
killed in 1991 by the Soviet
aggression against the Republic
of Lithuania. Pictures on the
barricades near the Parliament
of Lithuania.
Fotografė/photographer:
Larisa Dmuchovskaja, LCVA
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Nuo įvykio vietos buvome kitoje Neries pusėje ir tik matėm lakstant
greitosios pagalbos mašinas su įjungtom sirenom, kurios vežė ir vežė
pro Aukščiausiąją Tarybą žuvusiuosius ir sužeistuosius. O mes stovėjom ir
laukėm užpuolimo čia. Iš garsiakalbio pasigirdo V. Landsbergio balsas, jis
prašė iš aikštės išvesti vaikus ir moteris, o vėliau pasiūlė visiems apleisti
Aukščiausiąją Tarybą, nes jie nori gintis patys, nestatydami į pavojų
civilių gyventojų, bet jo prašymo niekas neklausė, o tik šaukė „neisim!“,
„Lietuva!“. Ir nors pranešė, kad tankai leidžiasi žemyn, link mūsų, nebuvo
jokios panikos ir niekas nesitraukė.
Iš P.Ulevičiaus liudijimo apie sargybą prie Aukščiausiosios
Tarybos Sausio 13-osios naktį, LNVA

We were on the other side of the river Neris, from the place of incident, and
could only see the ambulances with horns switched on, shuttling past the
Supreme Council, one after another transporting the killed and the injured.
Meanwhile, we had been standing and waiting for the attack here. Then we
heard a loudspeaker, it was the voice of V. Landsbergis who asked to take
the children and women away from the square, and later suggested for all
to withdraw from the Supreme Council, because they wanted to defend
themselves, in order not to endanger the civilians. However, no one was
listening to his request, but were shouting “we shall not go!” and “Lithuania!”
And though it was announced that the tanks were moving down, towards
us, there was no panic and no one left.
From the testimony of P.Ulevičius about guard at the Supreme Council on the night of
13 January, Lithuanian State Modern Archives

1,3. Prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų
1991 m. sausio 13-osios naktį. / In the guard of the Supreme Council of the republic of Lithuania.
On the night of 13 January 1991.
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA

2. Protestuodami prieš sovietų agresiją, žmonės atsisakė sovietinių dokumentų ir po kruvinosios 1991 m. Sausio 13-osios nakties sunešė juos prie Lietuvos Parlamento. / In protest to the
Soviet aggression, people repudiated Soviet documents and, after the bloody night of 13 January
1991, brought them to the Parliament of Lithuania.
Fotografas/photographer:
Aleksandras Kairys, LCVA
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Malda už Lietuvą. 1991 m. Sausio 13 d. /
Prayer for Lithuania. January 13, 1991
Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA
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Žmonės stato gynybinius įtvirtinimus, barikadomis apjuosia Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Vilnius, 1991 m. sausis. /
People constructing defences, surrounding the Supreme Council of the
Republic of Lithuania with barricades. Vilnius, January 1991.
1. Fotografas/photographer:
Vilius Jasinevičius, LRSA
2. Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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3, 4. Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA
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Fotografas/photographer:
Ričardas Žičkus, LCVA

66

1. Užrašas ant barikados „Lietuva Tėvyne mūsų“.
1991 m. sausis / Inscription “Lithuania, our homeland” on the barricade near the Parliament during
the events of January 1991.
Fotografas/photographer:
Algirdas Sabaliauskas, LCVA

2. Plakatai, priklijuoti ant autobuso 1991 m.
Sausio 13-osios įvykių metu: Lietuvos Laisvė,
M.Gorbačiovo karikatūra. Vilnius, 1991 m. Sausis /
Posters on a bus during the events of the January
13 of 1991: Freedom of Lithuania, Caricature of M.
Gorbachev. Vilnius, January 1991.
Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA
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Aukčiausiosios Tarybos gynėjai prie LietuvosParlamento
po tragiškų Sausio 13-osios nakties įvykių. /
The defenders of the Supreme Council near the Parliament of Lithuania after
the tragic night of January 13.
Fotografas/photographer:
Romas Jurgaitis, LRSA
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1. Vaikų piešiniai barikadose / Children’s drawings on
the barricades
Fotografas/photographer:
Antanas Ališauskas, LRSA

2. Barikados prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
rūmų / Barricades near the Supreme Council of the
Republic of Lithuania during the events of 13 January
1991. Vilnius.
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Fotografas/photographer:
Vilius Jasinevičius, LRSA
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Nežinau, koks mane jausmas valdė: gal bejėgiškumo, gal
neapykantos, gal nenoras prisiminti šios kraupios nakties, ilgai
ten nėjau. Tik praėjus savaitei, įkalbėtas šeimos, nuėjau. Neliko
to neapykantos jausmo prieš tuos stovinčius kareivius. Mane
apgaubė gailesčio jausmas tiems apkvailintiems, bijantiems
kareiviams. Skaudu buvo matyti kaip nepasitikėjimu žėrėjo
kareivio akys, kai žmonės kabindavo gyvas gėles ant tvoros.
Bijo jie net pakeltos rankos su gėle, skirta žuvusiems šią kraupią
sausio naktį.
Ričardas Zabulis

I do not know what feeling was driving me; maybe it was the
feeling of helplessness or maybe of hatred, or maybe the unwillingness to remember that uncanny night; I didn’t go there for a long
time. Only after a week passed, the family members persuaded
me to go. That feeling of hatred towards those standing soldiers
was gone. I was wrapped into the feeling of sympathy for those
befooled, frightened soldiers. It was painful to watch the soldiers’
eyes twinkle with mistrust when people would come and hang live
flowers on the wall. They were afraid even of a raised hand with a
flower brought to pay honour to the victims of that tragic January
night.
Ričardas Zabulis

Rytas po tragiškos nakties prie televizijos bokšto. 1991 m. sausio 13 d. /
The morning after the tragic night near the television tower. January 13, 1991
1. Fotografas/photographer:
Jurgis Šeduikis, LCVA
2. Fotografas/photographer:
Viktoras Kapočius, LCVA
3. Fotografas/photographer:
Romas Jurgaitis, LCVA

4. Atminimo Kryžius prie televizijos bokšto - paminklas Lietuvos Laisvės
Gynėjams. / Memorial Cross near the TV tower - a monument for
the Defenders of Lithuanian Freedom
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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Atsisveikinimas su Lietuvos Laisvės gynėjais, žuvusiais 1991 m. Sausio
13-ąją nuo sovietų agresorių. Vilnius, 1991 m. sausis. / The last farewell to
the Lithuanian Freedom fighters killed by the Soviet aggressors on 13 January
1991. Vilnius, January 1991
1. Fotografas/photographer:
Stasys Laukys, LCVA
2. Fotografas/photographer:
Ričardas Žičkus, LCVA
3. LCVA

Kitame puslapyje/next page:

Atsisveikinimas su Lietuvos Laisvės gynėjais. 1991 m. sausio 16 d. /
The last farewell to the Lithuanian Freedom fighters. January 16, 1991
1, 3. Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA
2. Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA
4. Fotografas/photographer:
Jonas Staselis, LCVA

73

Laidotuvių procesija Vilniuje. 1991 m. sausio 16 d. /
Funeral procession in Vilnius. January 16, 1991
Fotografas/photographer:
Romas Damulis, LRSA
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Atsisveikinimas su Lietuvos Laisvės gynėjais. 1991 m. sausio 16 d. /
The last farewell to the Lithuanian Freedom fighters. January 16, 1991
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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Po Sausio 13-osios, Kėdainiuose, pamačiau
gatvėje kariškį, priėjau prie jo ir rusiškai kreipiausi:
„Jūs žinote, kokie baisūs dalykai dedasi Vilniuje,
tiek žmonių nužudyta, galybė sužeistų. Turbūt
ir Jūs galite gauti įsakymą pulti beginklius
žmones. Ar galėtumėt man pažadėti, kad
stengsitės išvengti kraujo praliejimo? Juk mes
tenorime būti nepriklausomi, norime gražios
kaimynystės...“
Gražina Teodora Morkūnienė

After 13 January, I saw a soldier on the street in
Kėdainiai; I approached him and addressed him
in Russian: “You know what dreadful things are
happening in Vilnius, so many people killed, mass
of injured. You might also receive an order to attack
armless people. Could you promise to me that you
will try to evade any bloodshed? After all, what we
want is only to be independent; we just want a fine
neighbourhood…”
Gražina Teodora Morkūnienė

1. TSRS kariuomenės desantininkai ant tanko prie užgrobto
Vilniaus Televizijos bokšto. Vilnius, 1991 m. sausio 13 d. /
Paratroopers of the USSR Army on the tank near the occupied
Vilnius TV Tower. Vilnius, 13 January 1991
Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA

Prie užgrobtų Lietuvos radijo ir televizijos pastatų S.Konarskio
gatvėje. Vilnius, 1991 m. Sausis. / Near the seized buildings of the
Lithuanian Radio and Television in S.Konarskio Street.
January 1991.
2. Fotografas/photographer:
Eugenijus Masevičius, LCVA
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3. Fotografas/photographer:
Viktoras Kapočius, LCVA
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Mergaitė su plakatu - Laisvės šūkiu priešais sovietų desantininkų 1991
m. Sausio 13-osios naktį užgrobtus Lietuvos Radijo ir Televizijos pastatus.
Vilnius, 1991 m. Sausis. / A girl with a banner – slogan of Freedom standing
in front of the Lithuanian Radio and Television buildings, which had been
seized by the Soviet paratroopers on 13 January 1991. Vilnius
Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
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Laužai prie Lietuvos Parlamento. Lietuvos Laisvės
gynėjai saugo Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją
Tarybą. Vilnius, 1991 m. Sausis. / Bonfires next to the
Parliament of Lithuania. Lithuania Freedom defenders
guarding at the Supreme Council of the Republic of
Lithuania. Vilnius, January 1991.
1. Fotografas/photographer:
Viktoras Kapočius, LCVA
2. Fotografas/photographer:
Algimantas Žižiūnas, LCVA
3. Fotografas/photographer:
Mindaugas Kulbys, LRSA
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1. Protesto akcija prie sovietų OMON’o bazės Vilniuje,
kur įsitvirtinę sovietų kariškiai desantininkai ir omonininkai. Vilnius, 1991 m. vasara / Protest demonstration
next to the base of the special troops of the USSR – OMON
in Vilnius. The summer of 1991.
Fotografas/photographer:
Paulius Lileikis, LCVA

2. Paskutinis sovietų karinis ešalonas išvyksta iš Lietuvos
Respublikos. 1993 m. rugpjūčio 31. / The last soviet
military eshelon departs the Republic of Lithuania.
August 31, 1993
Fotografas/photographer:
Vladas Ščiavinskas, LCVA

3. Po pralaimėto pučo Maskvoje, sovietų OMON’as
pasitraukė iš bazės Vilniuje. Patalpų vaizdas. 1991 m.
rugpjūtis. / Soviet OMON left the base in Vilnius after
the putsch in Moscow was lost. Image of the premises.
August 1991.
Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA

4. Lukiškių aikštėje nukelia Lenino paminklą.
Vilnius, 1991 m. rugpjūčio 23 d. / Lenin’s statue removed
from its former location in the Lukiškės Square, in Vilnius.
August 23, 1991
Fotografas/photographer:
Jonas Juknevičius, LCVA
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1. Prie Vilniaus televizijos bokšto minint 1991 m. Sausio 13osios įvykių pirmąsias metines. Vilnius, 1992 m. /
First year commemoration of tragic January 13 events near the TV tower. Vilnius, 1992 m.
Fotografas/photographer:
Vladas Ščiavinskas, LCVA

2. Laužai prie Lietuvos Parlamento. Lietuva mini 1991 m. Sausio 13-osios įvykių dešimtąsias metines.
2001 m. sausio 12 d. / Bonfires next to the Parliament of Lithuania. Lithuania is commemorating
the 10-year anniversary of the events of 13 January 1991. 12 January 2001.
Fotografė/photographer:
Larisa Dmuchovskaja, LCVA

3. Minint Sausio 13-ąją 2010 m. sausį. /
Commemorating the events of January 13. Vilnius, January 12 of 2010.
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Fotografas/photographer:
Mindaugas Mikulėnas
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Lietuvos karys sargyboje prie Trijų Kryžių paminklo ant
Trijų Kryžių kalno. Vilnius. 1939-1940 m. / Lithuanian soldier on
the guard of the Three Crosses hill. Vilnius, 1939-1940.
Fotografas/photographer:
Izidorius Girčys, LCVA

Šaltiniai:
Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA)
Lietuvos valstybės naujasis archyvas (LVNA)
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas (LRSA)
Knygos „Lietuva. 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ rengimo dokumentai
www.laisve15.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/sausio_13
Sources:
Lithuanian Central State Archive (LCVA)
Lithuanian State Modern Archives (LVNA)
Archives of Seimas of the Republic of Lithuania (LRSA)
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1990 metais lietuvių tauta laisva žmonių valia atkūrė nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Nepriklausomybės įtvirtinimo kelio kulminacija - 1991 metų Sausio įvykiai Vilniuje,
kai prosovietinės jėgos, pasitelkusios sovietinę kariuomenę siekė įvykdyti valstybinį
perversmą. 1991 m. Sausio 11-13 dienomis jėga užgrobti Spaudos rūmai, kiti valstybiniai
ir visuomeniniai objektai, Sausio 13-osios naktį užgrobtas ir Vilniaus Televizijos bokštas,
Lietuvos nacionalinis Radijas ir Televizija, žudyti ir žaloti beginkliai žmonės, gyva siena
siekę apsaugoti atsikūrusiai valstybei gyvybiškai svarbius objektus ir taip gynę Lietuvos
Laisvę ir Nepriklausomybę.
Šiame leidinyje pateikiami žmonių liudijimai ir atsiminimai, nuotraukos bei istorinė
tų dienų kronika. Pirmasis leidimas 2011-aisiais buvo skirtas 20-osioms Sausio įvykių
Lietuvoje metinėms.
In 1990, the Lithuanian nation, by the free will of its people, re-established the independent
state of Lithuania. The pinnacle of the course of consolidation of independence were the
events in Vilnius of January 1991, when the pro-soviet powers, with the help of the Soviet
Army, made an attempt to take over the state. On 11-13 January 1991, one witnessed violent
occupation of Vilnius Press House building, other state and public objects; then, on the night
of 13 January, they seized the Vilnius TV Tower, the Lithuanian National Radio and Television
building, murdered and maimed armless people who had formed a life wall to protect the
objects of vital importance to the recently restored state, and so defended the Freedom and
Independence of Lithuania.
Testimonies and flashbacks, as well as pictures and the historic chronicle of the 1991 events
are presented in this publication. The first edition of the publication, published in 2011 was
intended for the 20th anniversary of 1991 January events in Lithuania.
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