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GEDIMINAS   RUDIS

PETR0 KUBILI0NO MALONES PRASYMAI (1934-1937)

1934 in. vasara staiga nutrtiko keturiasde§imtme6io generolo leitenanto Petro
Kubilitino karjera, kurios iki tol netemde joks debes6lis. Politika nesidomejes ir, at-
rode,  visokiems  politiniams  skersvejams  atsparus,  Kariuomen6s vyriausiojo  §tabo
vir§ininkas isivel6 i nelemta birzelio 7-osios karini pu6a ir skaudziai uZ tai nukente-
jo.  1934 in. Iiepos 15 d. karo lauko teismas pasmerke ji su5audyti, ta6iau preziden-
tas Antanas Smetona ta pa6ia diena mirties bausm? pakeite kal6jimu iki gyvos gal-
vos.  Liepos  17  d.,  ketvirta valanda  ryto,  P.  Kubilitinas buvo  nuveztas  i Panevezio
kalejima ir i§buvo jame iki 1937 in. vasario 17 d.

S6d6damas kal6jime, P. Kubilitinas para§e 7 malones pra5ymus, kuriuos sud6-
jus  krtivon  susidaro  nemazas  pluo5tas  rankra56iu.  Tai  vertingas  §altinis  visiems,
kam rtipi gana kontroversi§ka P. Kubilitino asmenybe. Sic dokumentai ne tik pade-
da i§siaiskinti Vyriausiojo 5tabo vir5ininko vaidmeni pu6o metu, bet ir nemazai pa-
sako apie vieno i§ gabiausiuju Lietuvos generolu bdda. Kadaise apie tai buvo kar§-
tai diskutuota, ir tas gin6as anaiptol nera baigtas. Jeigu 5i publikacija sukurstys dar
ka nors i ji isivelti,  tai savo uzdavini btisime ivykde su kaupu.  P.  Kubilidnas tikrai
nusipelne labai atidaus istoriku d6mesio.

Neblogai P. Kubilitina pazinoje generolai Kazys Musteikis ir Stasys Ra§tikis sa-
vo atsiminimuose labai auk§tai ivertino savo buvusi vir§ininka, pabr6Zdami jo nuo-
pelnus  modernizuojant  atsilikusia  Lietuvos  kariuomen?1.  K.  Musteikio  nuomone,
kito tokio „rikiuot6s vir5ininko ir vado" Lietuvos kariuomen6je i§ viso nebuvo. Tuo
tarpu kito buvusio  P.  Kubilitino  pavaldinio,  plk.  Oskaro  Urbono,  teigimu,  kad  ir
btidamas  labai  i§silavines,  gabus  ir darb§tus,  P.  Kubilitinas visi§kai  nctiko  i vadus
del minREto bddo ir silpnos valios. Esa del to ir strigdavo arba net visi5kai suzlugdavo

I  Zr.: K. M u s t c i k i s, Prz.s!.m!.#j.m# #¢gmc#f¢z., antras leidimas, Vilnius,1989, p. 4-5; S. R  a  §

t  i  k  i  s, Kovasc CJG/ Lj.cfwvor, antras fotografuotinis leidimas, Vilnius, 1990, t.  I , p. 292, 359.
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daugelis geru P. Kubilidno sumanymu2. Gal 0. Urbonas kick sutir5tino spalvas, i§-
vadindamas P. Kubilidna „tilmi skuduru", ta6iau stipria valia jis i§ties nepasidym6jo.
Tai labai gerai matyti i§ jo elgesio pu6o metu ir pagaliau i§ pasigailejimo meldimo.

Teko skaityti daug malones pra§ymu. Visus juos i5 esm6s bdtu galima surti§iuo-
ti i dvi grupes. Vieni para5yti santtiriai, oriai, pra§ant bausm6s sumazinimo vos ne
sukandus dantis, o kiti - meilikaujamai, nusizeminus, prisiekinejant „daugiau  taip
nebedaryti". Vargu ar P. Kubilinno malon6s pratymus btltu galima priskirti pirma-
jai kategorijai.

P.  Kubilidno  elgesi  pu6o  metu  trumpai  btltu  galima  apibddinti  taip:  vienas
Zingsnis pirmyn -du atgal. Specialioji tyrimo komisija nerado duomenu, kad pu6as
buvo rengiamas su Vyriausiojo §tabo vir§ininko Zinia. Mes ju taip pat neaptikome,
ta6iau nera jokiu abejoniu, kad P.  Kubilinnas vis delto  ,,imerk6 uodega". At6j?s i
pu6istu uzimta Vyriausi".i §taba, jis buvo sutiktas su visa jo laipsniui ir pareigoms
priderama pagarba ir ritualu. Isklaus?s raporta apie kariuomenes uzimtus strategi-
nius objektus, jis ne tik nepasi§iau5e del tokiu drasti§ku veiksmu ir ne  nepabande
sugrazinti  sukilusiu  daliniu  i  kareivines,   bet  ir  sutiko  nuvykti  pas  prezidenta
A. Smetona perduoti jam sukil61iu reikalavimus. Jau vien del to pu6istai neabejojo,
kad P. Kubilitinas yra ju puseje. Ta6iau susiddr?s su kietu A. Smetonos nusistatymu
neiti i jokias derybas, P. Kubilidnas visi§kai sugniuzo, Ziauriai nuvildamas sukilusius
karininkus, ir neabejotinai prisidejo prie pu6o pralaimejimo.

Gana  originaliai  savo  nuomoTie  apie  P.  Kubilitina  pademonstravo  Valstyb6s
saugumo departamento pareigdnai, suteikdami jam „Bailio" slapyvardi. Mat P. Ku-
bilidnas buvo suimtas ne i§kart po pu6o, o tik po menesio - liepos 7 d. Visa ta laika
iki  suemimo jis  buvo  labai  idemiai  sekamas.  Tokiais  atvejais  sekamajam  bddavo
duodamas slapyvardis, kuriame dazniausiai slyp6davo kokia nors uZuomina.

Tardymo  metu  P.  Kubilidnas  grieztai  neig6  pritar?s  pu6istams,  tvirtindamas,
kad tik jo deka viskas baig6si gerai ir buvo i§vengta kraujo praliejimo.  Lygiai taip
pat jis elgesi ir teisme, teigdamas kone pats vienas nuslopin?s pu6a ir apgailestau-
damas, kad negali i5ple§ti i§ savo krtltines ir parodyti Birdies. Pirmuosiuose dviejuo-
se 1934 08 15 ir 1935 01 20 para§ytuose malon6s pra§ymuose jis taip pat tvirtina ta-
p?s visi§kai  nekalta  auka,  visa  atsakomyb?  uZ  ivykusi  pu6a  suversdamas  kitiems,
ypa6 plk. Kaziui Sku6ui. Ta6iau nepraejus n6 menesiui nuo antrojo malones pra5y-
mo iteikimo, P. Kubilitino taktika kardinaliai pasikeit6.  1935 02 12 ra§ytame malo-
nes pratyme jis jau atgailauja ,,daleides savo pasiustuose pra§ymuose nekuriu ne-
tikslumu" ir prisipazista, kad pritare pu6istams, nes buves ,,gudriai sudarytu sukili-
mo aplinkybiu" suklaidintas. Dar gausiau jis pabarst6 savo galva pelenais „Lietuvos

2 0. U  r b  o  n  a s, Gcncrolas Petras Kubilitinas, K"ays,1973, Nr. 6, p.195-200; Nr. 9. p. 335-336.

Sis 0. Urbono straipsnis suk6le nemaza diskusija. Ja labai pla6iai aptar6 S.  Ra§tikis. Zr.: S.  R  a  §  t  I  -
k  i  s, Ginfai apie generola Kubiliona,  L!.cfrovos /I.ke.mo ke/fois, Chicago, 1982, p. 233-253.
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aidui" skirtame tos pa6ios dienos parei5kime. Kadangi jis nebuvo isspausdintas, tai
ji itraukeme i §ia publikacija.

1§ dalies d6l to, kad toji P. Kubilitino atgaila taip ir nepasirode „Lietuvos aido"
puslapiuose, po dvide§imties metu kilo nemazas nesusipratimas. 1964 in. buves tau-
tininku  veikejas  Vincas  Rastenis  paskelbe  ,,Dirvoje"  gama  ironi§kus  atsiminimus
apie pu6a, kuriuose pamin6jo, kad, siekdamas isiteikti A.  Smetonai, P.  Kubilitinas
para§e ir prisidenges  „Vargo"  slapyvardziu  1935  in.  i§1eido romana, kuriame i pa-
danges i5k616 „tautos vada". Labiausiai V.  Rastenis pasi§aip6 is to, kad P. Kubilitl-
nas ir jam atsiunte 5ia knyga su nusistebejimo vertu panegirisku ira§u, net kelis kar-
tus  pavadindamas  Tautininku  satungos  generalini  sekretoriu  Ekscelencija.  Anot
V.  Rastenio, ministras  pirmininkas Juozas Tdbelis  apie  §ia dovana  taip  atsiliepes:
„Tai matai, kas i5 Zmogaus pasidaro..."3

Neilgai  trukus  V.  Rasteniui  atkirto  nustebes  ir  isizeid?s  P.  Kubilitino  svainis
Raimundas Liormonas, pareiksdamas, jog apie tokia knyga nieko nera gird6j?s,  ir
beveik neabejodamas, kad visa §i istorija yra sufantazuota4. Na ir prasidejo! V. Ras-
tenis para§e dar viena nemaza straipsni ne kick neabejodamas savo teisumu5, ta6iau
R.  Liormonas nenusileido ir dar energingiau  eme ginti savo velioni giminaiti nuo
„§meiziki§ku prasimanymu"6. Dar daug Zmoniu dalyvavo §iame beveik visus metus
trukusiame gin6e, bet jis taip ir liko iki galo  neissprestas,  nes niekas negal6jo pa-
teikti jokiu ,,daiktiniu irodymu", t. y. nei pa6ios knygos, nei kokio nors tada i§spaus-
dinto atsiliepimo apie ja.

Kad niekas begdamas i§ Lietuvos nepasieme  su  savimi §io  „§edevro",  stebetis
nereikia.  Keistu min6iu sukelia kitas dalykas.  R.  Liormonas nesl6p6,  kad,  rengda-
mas atsakymus V. Rasteniui, taresi su savo seserimi Irena Kubilitiniene. Ji, be abe-
jo, gerai Zinojo, kaip ten i§ tikruju su ta knyga buvo,  ir gal6jo vienu ypu nutraukti
gin6a. Kodel ji taip nepadar6, lieka tik sp6lioti.

Tenka konstatuoti, kad V.  Rastenis kick apsiriko.  P.  Kubilitinas i§ tiesu jokios
knygos nepara§6. Ta6iau ne V.  Rastenio kalte, kad jam bei daugeliui kitu §ios dis-
kusijos dalyviu atmintin isirez6 kitoks ispddis. Kad taip atsitiktu, nemazai prisidejo
ir pats P. Kubilitinas. RIta vertus, jeigu ne jis, tai ta tick gin6u suk6lusi knyga gal ne
nebtitu pasirodziusi.

Kalejime P. Kubilitinas papuole i viena kamera su jau nebe pirma karta uZ suk-
Y

6iavima nuteistu Zurnalistu Jonu Remeikiu. Si karta jis s6do uZ tai, kad, apsimet?s
„Lietuvos aido"  atstovu, Panev6dyje rinko laikra§6io prenumerata ir ja pasisavino.
Be to, jis sugeb6jo  apgauti oficiozo  administracija, gaudamas jam visai nepriklau-

3 V. R  a  s  t  e  n  i  s, Stambus smulkaus masto ivykis, Dj.nJ",1964 0615, p. 3;  1964 06 22, p. 3.

4 R. L i  o  r  in  o  n  a s, D6l straipsnio „Stambus smulkaus masto ivykis", ten pat,1964 07 ()8, p. 3.

5 V. R  a s  t  e  n  i  s, Pricra§ai pric stambiai smulkaus ivykio, ten pat, 1964 07 29, p. 4.

6 R. L  i  o  r  in  o  n  a  s, Dar del 1934 in. ivykiu, ten pat,1964 0911, p. 3.
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san6iu honoraru.  UZ visa tai Panevezio apygardos teismas  1934 in.  Iiepos  11  d.  at-
seik6jo J. Remeikiui 3 metus sunkiuju darbu kal6jimo, iskaitydamas i bausm6s laika
ir iki nuosprendzio atsedetus 4 m6nesius. Sis dar visai jaunas vaikinas, apie kuriuos
liaudyje sakoma „velnio ne§tas ir pamestas", ir kaledamas ra§in6jo i laikra§6ius, to-
kiu btidu paremdamas §eima.  I  savo literattirin? veikla jis itrauk6 ir P.  Kubilitina,
suviliodamas prisid6ti prie romano apie A. Smetona i§leidimo.

Taigi ju abieju pastangomis 1935 in. pavasari knygynuose pasirode „Vargo" sla-
pyvardziu prisidengusio autoriaus knyga „Po nauja veliava". Jos tituliniame pusla-
pyje buvo nurodyta, jog tai yra pirmasis „istorinio triju tomu romano"  tomas.  Lei-
d6jas buvo  maziau paslaptingas uZ autoriu  ir prisidenge  inicialais  P.  K-S.  Knygos
dedikacija nusipelno btiti pacituota i5tisai:  „Tau, Kilnusis mano Tautos Vade, kad
neabejotum savo tautos meile. Autorius".

Sis neva romanas drasiai galetu pretenduoti i pa6iu blogiausiu Lietuvoje i5leis-
tu knygu de§imtuka ir vardytis d6l auk§tos vietos jame. Tai vienas i§ ry§kiausiu gana
kok6ios  grafomanijos  pavyzdziu.  P.  Kubilidno  tvirtinimu,   „tauti§koje  spaudoje"
apie ji buvo palankiai atsiliepta, ta6iau mums tos, galima sakyti, adatos §ieno vezi-
me aptikti nepavyko. Beje,  1935 07 04 malones pra§yme P. Kubilidnas taip pat ne-
rodo susizav6jimo knyga, pripazindamas, kad ji  „d6l  autoriaus apr6Ztu gabumu i5-
6jo silpnoka formos atzvilgiu". Tiesa, jis dar tebezada i§leisti ir kitus du tomus,  tik
nuogastauja, kad gali neteseti pazado, nes nutrtiko ry5iai su autoriumi.  Mat J.  Re-
meikis  1935  in.  geguzes  29  d.  buvo  paleistas  i§  kalejimo,  dovanojus  jam  likusiq
bausmes  dali  su  salyga,  kad per 5  metus  nebenusikals7.  Ta6iau  neatrodo,  kad  tas
P. Kubilitino nuogastavimas buvo labai nuo§irdus. I§6jes i laisv?, jis J. Remeikio ne-
besusirado, ir pazadetieji dar du tomai nebepasirode.

Priezastis buvo labai paprasta. Knygos niekas nepirko, ir beveik visas jos tirazas
dulk6jo viename Kauno  knygyne.  1939  in.  kovo  men.  „Lietuvos Ziniose"  pasirode
Zinut6, kad knygyno savininkas, visiskai nebetekes kantrybes, papra56 P. Kubilitino
atsiimti „savo daikta". Ta6iau gis, matyt, nebetur6damas kam ja bedovanoti, papra-
§6 knyga sunaikinti. Kaip pranes6 „Lietuvos Ziniu" korespondentas,  „knygynas lei-
dejo nora patenkin?s". Beje, §ioje Zinut6je taip pat buvo pamineta, kad tikrasis kny-
gos autorius yra „kazkoks Remeikis"8.

Ir dar i viena dalyka norime  atkreipti demesi.  Ty6ia ar nety6ia P.  Kubilitinas
sudaro  ispddi,  kad jis  ir  buvo  knygos  para§ymo  iniciatorius.Ta6iau  P.  Kubilidnas
buvo atveztas i Panevezio kal6jima 1934 in. Iiepos 17 d. Tuo tarpu J. Remeikis dar
liepos  12  d.  kreipesi  i  kalejimo  virsininka,  pra§ydamas  leisti  dazniau  susitikti  su
Zmona, kad ji galetu atne§ti knygu, kuriu n6ra kal6jimo bibliotekoje.  Mat jis  noris

7  1935  05  21   salyginis  bausm6s  dovanojimo  aktas,  LJ.cfwvoLT  cc#frz.#!.LT  v"/LTtybG`T  "rc.dyvcib`  (toliau -

Lcpr4), f. 489, ap. 3, b. 3785,I. 75.
8 Sunaikin,i „Po nauja veliava" , L!.cfwvo`T Z;.#z.OLT,1939 03 20, p. 9.
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iki  rugs6jo  1-osios  „duoti  beletristini veikala  i§  Lietuvos  prisik6limo  laiku  iki  da-
bar".  Esa  tokia minti jam kadaise paki§?s Juozas Tumas-Vaizgantas  ir  net  dav?s
medziagos9. Taigi n6ra jokiu abejoniu, kad sumanymo ideja priklauso J. Remeikiui,
o ne P. Kubilidnui. Kad pastarasis irgi prisidejo prie knygos para§ymo, abejoti ne-
tenka. Pratarm6je autorius d6koja leidejui P. K. ne tik uZ knygos i51eidimo finansa-
vima, bet ir uZ patarimus, nurodymus, rankra56io pataisymus[°.

Taigi J. Remeikis ne veltui dirbo, nes tuojau po knygos i§leidimo buvo paleistas
i§ kalejimo.  Tuo  tarpu  P.  Kubilitinui knyga,  atrodo, visai nepad6jo  ir kazin,  ar jis
nepasigail6jo ismet?s pinigus kaip i bala?  Ftita vertus,  P.  Kubimnas negal6jo labai
skustis.1935 in. vasario  16 d. bausm6 jam buvo sumazinta iki 12 in. sunkiuju darbu
kalejimo[], o dar po dveju metu - 1937 in. vasario  16 d., visi§kai dovanota]2. Taigi
P. Kubilidnas nei§kalejo n6 treju metu.

Atrodo, jog kal6jimo  administracija su P.  Kubilitinu  netur6jo jokio vargo.  Vi-
suose malon6s pra§ymu palydimuosiuose ra§tuose jis apibddinamas kaip labai pa-
vyzdingo ir ramaus elgesio, nevengiantis sunkaus fizinio darbo kalinys. Kick atsiga-
ves po ji i§tikusio §oko, P. Kubilidnas emesi studijuoti agronomija Dotnuvos Zem6s
dkio akademijoje, ir jam buvo leista gauti reikalingu knygu i§ laisves. Reikia many-
ti, kad §ios studijos jam labai pravert6, kai i56j?s laisv6n, jis em6si tvarkyti savo tiki
Padauguvoje, Pakruojo vals6iuje.

Atgav?s laisve, jis dar keleta kartu kreipesi i A.  Smetona, pra5ydamas grazinti
teismo  atimta pensijos  teis?,  skusdamasis  sunkia  materialine  pad6timi.  Kaip ra5o
savo atsiminimuose K. Musteikis, A. Smetona buvo geranori§kai nusiteik?s P. Ku-
bilitino  atzvilgiu,  ta6iau  mane,  jog  „gal  btitu  negerai"  i§kart  prad6ti  mok6ti  visa
pensija, ir papra§e pasiteirauti, ar jis nepasitenkintu gaudamas jos dali. K. Mustei-
kio teigimu, P. Kubilitinas labai dziaugesi tokiu kompromisiniu pasitilymu, sakyda-
mas, jog dabar gales lengviau verstis]3.  1939 in.  spalio  31  d. jis iteike A.  Smetonai
malon6s pra5yma, kuriame nurode: „Atsizvelgdamas i sunku mtisu Tevynei dabarti-
ni laika,  a§ laikinai  atsisakau  nuo pilnos mano  i§tarnautos pensijos ir sutinku  tuo
tarpu  pasitenkinti  pensija,  sumoje  apie  600  litu.  Si  mano  atsisakyma  nuo  pilnos
pensijos pra§au netaikyti mano 5eimai"t4. Anot K. Musteikio, su P. Kubilitinu buvo
sutarta, kad i§ pradziu jam bus mokama po 400 litu per m6nesi]5. Malon6s akte jo-
kia suma nenurodyta, tik padymeta, jog P. Kubilidnui grazinama pensijos teise]6.

9 J. Remeikio 1934 0712 pra§ymas kalejimo vir§ininkui, Lcbri4, f. 489, ap. 3, b. 3785,I. 58.
10 V  a  r  g  a  s, Po #"w/.# vG/I."v&, Kaunas,1935, p. 8.

['  1935 0216 bausm6s sumazinimo aktas, Lcr4 f. 483, ap. 7, b. 687,I.125.
121937 0216 bausm6s dovanojimo aktas, ten pat,I.147.
" K. M  u  s  t  c  i  k  i  s, Prz.fj.mz.#!.m##ngmc#f¢z., p.11.
]4 P. Kubilitino 193910 31  malon6s pra§ymas, Lcr4 f. 483, ap. 7, b. 687,I.197.
\S K. M u s t e i k i s, Prisiminimu fragmental, p.11.
tt' 19391106 malon6s aktas, Lcprz4, f. 483, ap. 7, b. 687,1.196.
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Padrasintas  tokio  palankumo,  P.  Kubilibnas  1940 in. vasario  9  d.  vel kreip6si i
A. Smetona, pradydamas grazinti ir teismo atimta laipsni]7. Ta6iau generolo laipsnio
jis nebeatgavo. A. Smetona, atrodo, nebesuspejo apsispresti, kaip pasielgti, nes P. Ku-
bilidnas i§ jo nesulauk6 jokio atsakymo.  Raudonajai armijai okupavus Lietuva,1940
in. birzelio 28 d. neiskaitomai pasira§es pulkininkas ant P. Kubilidno malones pra§y-
mo uzra§6: ,,Kra5to apsaugos ministras, pasirem?s Kar. Tarn. |st. 36 str., isake pra§y-
mo p. Resp. Prezidentui nepristatyti"18. Liepos 1 d. apie tai buvo pranesta ir P. Kubi-
litinuil9.

P. Kubilidno malones prasymai saugomi Lietuvos centriniame valstyb6s archy-
ve, Kariuomen6s teismo prokuratdros fonde,  „Lietuvos aidui"  i§siustasis parei5ki-
mas - Valstybes saugumo departamento fonde. Publikuojamviu dokumentu kalba
netaisyta.  Sick tick taisyta ortografija ir skyryba.  Ivairuojantys kariniu laipsniu su-
trumpinimai suvienodinti laikantis visuotinai nusistovejusios tvarkos:  gen.  - gene-
rolas, plk. - pulkininkas, plk. 1tn. - pulkininkas leitenantas, mjr. - majoras, kpt. -
kapitonas. Pavardziu ra§yba palikta kokia buvusi, o reikalingi pataisymai ar patiks-
linimai pateikiami pastabose,  pridedant prie  pavardziu  ir vardus.  Abejoniu neke-
liantys negaustis sutrumpinimai i§§ifruojami lauztiniuose skliaustuose ir nekomen-
tuojami. Pastabos ir komentarai padym6ti skai5iais ir pateikiami puslapio apa6ioje.

1. 1934 08 15 malones pra§ymas.
Slaptai

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Petro Kubilitino, laikomo
Panev6Zio kalejime,

Malones pra5ymas]

Nepaprastai apgailestaudamas savo neveikluma laike sukilimo birzelio menesi,
dristu atkreipti Jdsu Ekscelencijos malonu demesi i sekan6ias aplinkybes.

t7 P. Kubilidno 1940 02 09 malon6s pra5ymas, ten pat,I. 215.
18 Ten Pat.

t9 Kariuomenes tcismo prokuroro sekrctoriaus mjr. Alfonso Sepe6io 1940 07 01  ra§tas P. Kubiliti-

nui, LCJ+4 f. 483, ap. 7, b. 687,I. 217.
i  Kra§to apsaugos ministras gen.  Itn. Petras §niuREta ir Kariuomenes tcismo prokuroras gen.  Itn.

Emilis Vimeris rekomendavo A. Smctonai atmesti §i P. Kubilidno pra§yma, motyvuodami, kad „jau pa-
sinaudojo  didcle  malone"(P.  §niuk§tos  ir E.  Vimcrio  1934  08  29  ra§tas  A.  Smetonai,  LcrL4,  f.  483,
ap. 7, b. 687,I.15). A. Smctona §iai rekomendacijai pritar6.
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Daugiau negu pries 6 metus a5 prad6jau darba Generaliniame Stabe, o pries 5 me-
tus Jtisu Ekscelencijos aktu buvau paskirtas Vyriausiojo 5tabo vir§ininku. Bias sunkias ir
svarbias pareigas a§ ejau neramiais laikais ir visais atvejais nepalankiose aplinkybese.

Jau pirmi didesnio masto manevrai, kuriuos man asmeniniai teko organizuoti
1927 in.  ir veliau, parode visai silpna mtisu kariuomen6s ir jos kadru pasiruo§ima
fronto veiksmams. Uzsienio spaudoj mtisu kariuomene buvo vertinama kaipo viena
i§ blogiausiu. Stabe radau tik nekuriose srityse labai nereiksminga darbo ufuomaz-
ga,  §iaip gi rimtesnio  ktirybos  bei  organizacinio  darbo  nebuvo.  Tuojau  paai§k6jo,
kad taip silpnai organizuota ir beveik neapmokinta kariuomen6 n6ra joks Lietuvos
nepriklausomyb6s laidas. Reikejo kariuomen? pertvarkyti, papildyti Zinias ir suvie-
nodinti pazitiras batalionu,  pulku ir diviziju vadu,  paruo§ti mobilizacija,  mokyma,
sudaryti i§ kvalifikuotu darbininku 5tabus ir t. t.

Toki dideli ktirybos darba mtisu kaimynu kariuomen6se atliko skaitlingos prity-
rusiu karininku komisijos  arba brangiai kainavusios svetimu kariuomeniu misijos.
Mtisu kariuomen6j  5i milzini§ka darba teko atlikti man pa6iam su vienu kitu ben-
dradarbiu, einant ir savo tiesiogines kasdienines pareigas.

Kursus su pulku ir diviziju vadais organizavau ir pravedziau a§ pats. Po to pra-
sidejo gyvas mokymo darbas visoj kariuomenej. Ypatingai Sis darbas buvo gyvas ir
naudingas poligone, kuris mano rtipes6iu buvo isteigtas ir darbas jame organizuo-
tas.  Kiekvienais metais a5 i§tisus laikotarpius praleisdavau polvigone, kur a§ nei su
oro  salygomis,  nei  su  tarnybos  valandomis  nesiskaitydavau.  Sio  darbo  i§davos  ir
svarbumas dabar yra visiems ai§kus kaip kariuomenej, taip ir visuomen6j. Poligono
darbu platu aprafyma matome kiekvienu metu spaudoje.

Mano daugiau negu 5 metu itemptu darbu kariuomen6 liko sumodernizuota, jos
mokymu,  tauti§koj  dvasioj  auklejimu, kulkosvaidininku bei kitu specialistu darbu ir
pasiruo§imu gerisi ne tik savieji, bet ir svetim§aliai. Mtisu kariuomen6 per §i trumpa
laikotarpi susilygino su mtisu kaimynais, o nekuriais atvejais net juos pralenk6. I mtisu
darba kariuomeneje nekurie mtisu kaimynu Zitiri su pavydu. Man btinant Vyriausiojo
§tabo vir§ininku,  i§leista visa eil6 pagrindiniu istatymu,  kuriu redagavima  a§ 1yd6jau
savo nuolatiniais nurodymais ir asmeniniai pravedziau Ministeriu Kabinete.

Visos svarbesnes aprdpinimo problemos galutinai buvo sprendziamos pas mane ir
v6liau perstatomos vyriausybei. Svarbds ir komplikuoti 5ios srities klausimai reikalau-
davovgiliu studiju ir pasiruo§imo, ka a§ buvau priverstas atlikineti vakarais ir naktimis.

Siais metais buvo nustatyti pagrindiniai elementai mtisu karo meto kariuome-
rl

nei. Si organizacini darba i5 patiektos medziagos a§ tur6jau asmeniniai atlikti, nau-
dodamas tarn tikslui §ven6iu liuoslaikius ir vakarus.

Gav?s i§ vyriausyb6s nurodymus ir pats jausdamas RIaip6dos krastui pavoju, sa-
vo atsakomybe atlikau svarbius pertvarkymus kariuomenes organizacijoj ir disloka-
cijoj,  tuom  keleriopai  sustiprindamas  RIaipedos  kra§to  apsauga  ir  uztikrindamas
dabar atliekamiems RIaip6dos kra§te vyriausybes dygiams reikalinga parama.

Diviziju §tabu iki 5io pavasario kaip ir nebuvo, jie negalejo net ir taikos meto
darbo  atlikti,  ka jau kalbeti  apie ju veikla karo  metu.  Tas pats ir su  Generaliniu
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§tabu.  Kariuomen6  be vadovyb6s  organu veikti  negali,  tod61  a§  buvau  priverstas
pats, Jtisu Ekscelencijai aprobavus, organizuoti ir pravesti asmeniniai Generalinio
5tabo kursu pirma, Jtisu Ekscelencijos vardo laida.

Sis darbas pareikalavo i§ manes nezmoni§ko jegu itempimo, bet, matydamas ne-
paprasta §io dygio reik§m? valstybei, a§ ryzausi prie jo eiti net be jokio uZ tai atlygini-
mo. Geguzes men. su §iais kursais atlikta man vadovaujant reik5minga studiju kelione
RIaipedos kra5te. Po to i§leistais i5 Siu kursu karininkais buvo suformuoti diviziju §ta-
bai ir papildyti Generalinio §tabo skyriai.  Kariuomen6s vadovyb6s organai buvo pa-
leisti darban, ir as tikejaus Zmoni§kesniu darbui aplinkybiu.  Sudares darbinga §taba,
a§ buvau nusistates i§ pagrindu sutvarkyti vidujini kariuomenes gyvenima.

Bet, deja, likimas Ziauriai pasuko mano gyvenima i didziausias nelaimes. Birze-
lio m6nesio baisius ivykius a§ turejau sutikti su visai i§semta sveikata ir pakrikusiais
del rtlpes6iu ir darbo nervais. AI savo Zinias ir jegas bei energija atidaviau mtisu ka-
riuomenei, nes, neturedamas reikalingo darbui personalo, a§ turejau pats atlikti vi-
sa svarbesni kerybos darba, kad atitaisyti tai, kas buvo praleista pirmame kariuo-
men6s gyvavimo desimtmetyje,ir suorganizuoti tokia kariuomen?, kuri gal6tu i§pil-
dyti T6vyn6s statomus uzdavinius. To darbo, kuris buvo man vadovaujant atliktas,
a§ pla6iau aprasyti negaliu, tuo labiau kad tai yra Generalinio §tabo paslaptis.

Netur6damas tokioms sudetingoms pareigoms prityrimo bei didesnio gyvenimo
prityrimo, a§ dirbau kaip sugeb6damas ir atsiduodamas darbui su visa siela. A§ tu-
rejau dirbti daugiau negu mano jegos tai leido. Pastaraisiais metais, ypa6 §iu metu
pavasari, a§ jau6iaus sveikatos atzvilgiu visi§kai i§semtu, kas labai neigiamai pavei-
k6 i mane sukilimo metu. A5 suklupau.  Sunki  tarnybos na§ta ir padarytos klaidos
mane parblo5k6. Bet tai vienintelis atsitikimas mano gyvenime, todel a§ nuolankiai
pra§au, Tautos Vade, Zitireti i mano nusikaltima ne griezto teisejo akimis, bet T6-
vo, kuris moka bausti ir besigailin6iam dovanoti.

A§ nepaprastai apgailestauju savo neveikluma, delei kurio sukilimo smdgiai pa-
siek6 Jtisu Ekscelencija. A§ gailiuos, kad nesugebejau sukilimo smtigius visoj pilnu-
moj  perimti  ant  sav?s ir kad  nesugebejau  nuo ju  apsaugoti  Jtisu  Ekscelencijos  -
juos prisiejo atremti Jtisu Ekscelencijai.  UZ tai esu skaudziai nubaustas.  Bet,  atsi-
ivelgiant i tai, kad per ilga tarnybos laika a§ visa savo  sveikata ir Zinias  atidaviau
vien  Lietuvos  gerovei  ir jos  kariuomenes  vispusi§kam  sutvarkymui,  pra§au  Jtisu
Ekscelencijos, Tautos Vade, tevi5kos malones dovanoti man bausme, kuri del ma-
nes pasidare baisiu kankinimu, ypa6 moraliu atveju. Per ilgus savo stropios ir sazi-
ningos tarnybos metus a5 nesu turej?s net ir maziausiu pastabu,  todel §ie skaudtis
smtigiai ir sunki bausme i mane paveik6 nepaprastai skaudziai, tuo labiau kad ati-
duotos T6vynei sveikatos liku6iai baigia tirpti, ir man gresia galutina praztitis.

AI pasizadu, kad bdsiu pilnai lojalus pilietis, prie jokiu vidaus politikos opozici-
niu  sroviu  niekad  nesid6siu  ir  eisiu vien  Tautos  Vado  nurodytu  keliu.  Kad  pikti
Zmon6s bei ivairns i§si§ok6liai nesinaudotu mano vardu ivairioms provokacijoms ir
nedrumstu ramaus valstybinio  darbo kra§te,  a§ sutinku, jei vyriausyb6 skaitytu  tai
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reikalinga, nekuriam laikui apleisti brangia T6vyn? ir i§vykti i Latvija, kur apsigy-
ven6iau pas savo pusbroli.

Sukurta mano itemptu darbu ir nezmoni5komis pastangomis mtisu kariuomen6
sudaro Lietuvos laisves rimta laida, todel a§ dristu pratyti ir sau Jtisu Ekscelencijos,
Tautos Vado tevi5kos malones ir pasigailejimo.

Priede: Kalejimo gydytojo priera§as2 ir docento Blazio3 ir plk. g[ydytojo] Matu-
lionio4 padymejimai.

1934.VIII.15                                                       Nuolankus pratytojas p. Kubilidnas

Lcr4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 53-55. Rankra5tis. Originalas.

2. 1935 01 20 ma]ones pra§ymas.

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Kubilitino Petro, laikomo
Panevezio kalejime,

Malones pra5ymas5

Zymtis mtisu vyriausybes darbai ir didelis pasisekimas visose srityse, vykdant msu
Ekscelencijos idejas ir nusistatymus, nustelbe nemalonius birzelio men. ivykius ir bai-

2 P.  Kubilitino  malon6s pra5ymo  pabaigoje yra  toks  neiskaitomai pasira5iusio  kal6jimo  gydytojo

priera5as: „Siuomi pazymiu, kad Petras Kubilinnas serga stipria 5irdies neuroze, o gal pradzia ligos „an-
gina pectoris", prie to dar i§ seno scrga neurasthenia, kuri dabar virto neurasthcnia gravis ir anaemia
su bendru ktino nusilpimu".

3 Vytauto Didziojo universiteto Nervu  ir p.siehiniu ligu klinikos vedejas Juozas Bladys  1934 08 04

pazymoje,  skirtoje  Karo sanitarijos vir§ininkui,  para56:  ,,I  tamstos paklausima  apie  buvusi  Vyr.  §tabo
vir§ininka Kubilitina prane§u, kas seka. KubiliGnas kreip6si prie man?s savo sveikatos reikalu pric51-2
metus Karo ligonines Nervy skyriuje. Buvau konstatav?s didelio laipsnio nervini pakrikima (neurasthe-
ni) ir pasitiles atitinkama rezima ir poilsi"( LCpr4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 57).

4 Karo ligonines Elektrohidroterapijos skyriaus ved6jas plk.  Itn.  Balys  Matulionis  1934 08  06 ra-

porte Karo sanitarijos vir§ininkui prane§e: ,,Zodziu Tamstos paklaustas prane5u, kad buv?s Vyr. §tabo
vir§ininkas gen. Kubilitinas man pavestame skyriuje gydesi 1931,1932 ir 1933 metals.

1931 in. gyd6si nuo IV.15 iki VI.13; skund6si skausmais str6nose, keliuose ir bendru nervingumu.
1932 in. gyd6si nuo 11.9 su pertraukomis iki V.7; skundesi bendru nervingumu ir galvos skaud6jimu.
1933 in. gyd6si [nuo]  Ill.28 iki  IV.25. Skund6si bendru nervingumu ir galvos sunkumu``  (Lcr4

f.4835'8[%.:'a?;f:s7b[f£;)riasbuvopatenkintasi§da|ies.|936o216malonesaktup.Kubilitinuibausme

buvo sumazinta iki 12 in. sunkiviL! darbL! kalejimo.
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gia juos i§rauti i§ visuomen6s atminties.  Ffiekvienas patriotas ir Lietuvai pasiiventes
asmuo dziaugiasi, galedamas ramiai su visa siela atsiduoti naudingam darbui.

Noredamas, kad pana§tis atsitikimai mtisu brangios T6vyn6s ir Jtlsu Ekscelenci-
jos daugiau nebejaudintu, a§ esu ponui Ministeriui pirmininkui nuo5irdziai i§dest?s
visas man Zinomas aplinkybes, kurios, mano manymu, prisidejo prie birzelio ivykiu
paruo5imo ir vykdymo, kad galima bdtu i§ ju pasimokinti ir ateity pana§iu klaidu
nebekartoti.

RIaidu, nors ir be blogos valios, bet buvo daug kaip visuomen6s veik6ju tarpe,
taip ir kariuomen6je.  Jtisu Ekscelencijai ir vyriausybei gerai Zinoma, kokiu pla6iu
mastu buvo varoma akcija pries vyriausyb? ir su kokiu atkaklumu buvo skleidziami
ivairds  gandai  visuomen6je,  kurie  paruose  dirva  birzelio  ivykiams.  Pragai§tingas
Voldemaro darbas §ioje srityje yra visiems ai§kus6. Kariuomene arba nedymi kari-
ninkijos dalis buvo pavartota tik kaipo irankis neivariems tikslams siekti. Voldema-
ras veike kariuomene daugiausia per voldemarininku studentu organizacijas.

Neturedamas daviniu, a§ nesiimu daryti kokias nors iivadas, charakterizuojan-
6ias tuos asmenis bei visuomenes veikejus, kurie gal6jo uzkirsti kelia varomai visuo-
meneje piktai propagandai, kuri v6liau persimete i kariuomen? ir prived6 prie litid-
nu birzelio neramumu. RIek man prisiejo susitikti su ivairiu civiliniu istaigu tarnau-
tojais ir nekuriais dymesniais visuomenes veikejais, jie, kaip ir dalis karininku,  ne-
mazai Zinojo apie ivairiu gandu §altinius, bet i viska Zidr6jo labai §altai.

Nekurie sta6iai didziavosi tuom, kad ir jie turi  ry§i  ir turi Ziniu  apie ruo§iama
sukilima, bet nurodyti asmenis bei §altini, i5 kur tokios Zinios plaukia, visi skait6 lyg
ir negarbingu,  nes  Cia  prisieitu  i§duoti  tuos  asmenis,  kurie  tokias  Zinias  skleidzia,
arba aktyvius sukilimo organizatorius. Tuom buvo atimta galimyb6 savo laiku i§ais-
kinti pasiruo5ima sukilimui ir isp6t ji. Taip elgdamiesi mes lyg ir patys prideng6m
pragai§tinga sukil61iu bei ju ikvep6jo darba. Cia pasirei§kia mtisu karininkijos ir da-
linai mdsu visuomen6s atstovu per mazas susirdpinimas valstybes ir vyriausyb6s rei-
kalais.  Niekas  rimtai  neivertino  tokiu  gandu  bei  agitacijos  pasekmiu.  Tuo  tarpu
Voldemaras pasinaudojo tais mdsu karininkais, kurie daugiausiai buvo paliesti ivai-
riu kariuomenes sukr6timu, kurie ivyko valstyb6s santvarkos pasikeitimu bei sibba-
vimu pasekm6je.

Voldemaras,  panaudodamas  5ios  rd§ies karininkus kaipo  iranki  savo  tikslams
pasiekti,  puikiai  ivertino ju  avantitirini  tipa  ir  priviliojo juos  kilniais  patriotiniais
motyvais, kurie daugeli Siu karininku suklaidino ir pastdm6jo prie nusikaltimo. Ne-
va  didelis  savo  T6vyn6s  reikalais  susirtlpinimas  prideng6  sukileliu  pasiruo§ima  ir

6 A. Voldemaras irgi buvo pripazintas vienu i§ pu6o kaltininkng, ta6iau ji teis6 atskirai nuo kari§kiu.

1934 0617 karo lauko tcismas ji nuteis612 in. sunkiuju darbu kal6jimo. P. Kubilitinas tcismc tcig6 nc-
turis duomenu apie A. Voldemaro „nusikalstama" veikla kariuomeneje. Tuo tarpu malon6s pra§ymuo-
se jis kuo toliau, tuo labiau viska krauna ant A. Voldemaro galvos.
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pasl6pe juos pa6ius nuo vir§ininku  akiu.  Patriotiniai motyvai uzmaskavo §iu  kari-
ninku akyse pati Voldemaro uzsibrezta tiksla. Paruo§?s tokiu bndu tinkamas sukili-
mui aplinkybes, Voldemaras sukilimo vykdyma, matyti, palieka Pyragiui7 ir jo ben-
drams. I§saugoje pasiruo5imo paslapti, panaudoje daug provokacijos ir apgaul6s, jie
i§ved6 i gatw? kariuomen? ir prikai5iojo jos i svarbesnes vietas, kad sudaryti stipres-
ni ispddi.  Bet patyr? Jtisu Ekscelencijos nepalauziama valia bei nusistatyma ir at-
sp6je tikrus Voldemaro tikslus, jau ivykiu metu sukil6liai pradeda blaiv6ti ir supras-
ti, kad yra graziais patriotiniais motyvais bei obalsiais suvedzioti - jie atsiddre  to-
kion pad6tin, kad nebezinojo, net ko jie nori ir kur eina.

Giliai ivertinus tas aplinkybes, kuriose buvo atliekamas paruo§imas birzelio 7 d.
ivykiu kariuomeneje ir kaip buvo bandytas ivykdyti tariamasai sukilimas, prisieina
padaryti bendra i5vada, kad tai buvo perd6m nepaprastai litidnas ir skaudus „nesu-
sipratimas". „Nesusipratimas" pirmoj eilej todel, kad mes visi per lengvai ivertinom
taip ikyriai skleidziamus gandus. N6ra abejoniu, kad daugelis jaunesniu karininku,
kurie susitikdavo su sukileliais tarnyboj ar priva6iam gyvenime, nors dalinai ju bjau-
rius sumanymus atsp6jo, o gal ir Zinojo,  bet nei vienas nerado  reikalingu  apie  tai
oficialiai prane§ti savo vir§ininkui, kad galima bntu uzkirsti kelia brestan6iam pavo-
jui.  Visi  tie karininkai,  kurie galejo  tureti  santykius  su  sukil6liais,  nereagavo,  bet
pasiliko visai nuo§aliai, lyg tai valstybes ir vyriausyb6s reikalai jiems neturetu reik§-
mss.  Pulku vadai ir kiti vir5ininkai su lengva §irdimi man uztikrino,  kad niekas i5
kariuomen6s daliu prie pana5iu i§si5okimu neprisid6s, tuo tarpu visi sukil6liai kaip
tik i5 pulku i§6jo, net su kareiviais. 1§ buvusiu mano tiesioginejvpriklausomybej kari-
ninku §tabe, kursuose ir t. t. prie sukilimo niekas neprisidejo. Sita aplinkyb6 geriau-
siai  apibtldina  mano  pazitiras,  kurios  ar6iau  man?s  buvusiems  karininkams  buvo
ai§kios ir neabejotinos.

Divizijos  vadas  ir  igulos  vir§ininkas  nerado  reikalingu  nieko  daryti,  kad  uZ-
gniauzti pasirei§kusius neramumo  simptomus.  Pulkininkas  Sku6as  nemazai  tur6jo
Ziniu apie ruo§iama sukilima, bet ju nesunaudojo, lygiai taip pat a§ sau prisiimu kal-
te, kad nepasielgiau grieztai su pulkininku Sku6u, kuomet jis smulkiai nupasakojo
apie nekuriuos sukil6liu sumanymus Prezidenttiroje laike pos6dzio, vienok nutylejo
apie asmenis bei §altinius, i§ kuriu jis tokias Zinias gavo, tuom at6m6 galimybf dary-
ti dygius i§ai§kinimui8.                                                                                                                     ~

7JonasPyragius-karoaviacijosmajoras,5-osioseskadrilesv_a_das,vicnasi§aktyviausiupu6oorga-

nizatoriu bei vykdytojt!. UZ tai buvo pazemintas i eilinius ir pa§alintasTg kariuomen6s.
8 S. Ra§tikis savo atsiminimuose patvirtina, jog K. Sku6as  1934-in. balandzio pabaigoje pas prczi-

denta su§auktame pasitarime nenurod6, i`€ kur jam Zinoma, kad karininkai voldemarininkai rengia suki-
lima (S.  Ra§tikis, Kovo.7e dG/ i;.cfkvas,  t.  1, p.  286.) Kita vertus,  niekas to ir neklaus6.  Be to,  analizuo-

jant pu6istu tardymo mcdziaga,  susidaro isptidis,  kad jei nc gis K.  Sku6o iniciatyva su§auktas pasitar`i-
mas, pu6as btitu ivykes apic pora m6ncsiu anks6iau. Pagaliau K. Sku6as dar gerokai pries pu6a buvo at-
leistas i§ divizijos vado pareigu ir paskirtas karo ata56 i Maskva.  1934 in. geguz6s 8 d. jis perdav6 divizi-

ja plk. Stasiui Pundzcvi6iui, o geguzes 29 d. i5vyko i Maskva.
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suruo§6 plk. Sku6ui i5kilmingas i§leistuves. Lygiai taip pat neturejo tokiu min6iu bei
itarimu ir pl*. Caplikas[°, kuris atvyko i plk. Sku6o i§leistuves, nors tas nei kick ne-
kliud6 plk.  Caplikui po sukilimo daryti man baisius uzmetimus, kad a§ plk.  Sku6o
neare§tavau ir tokiu btidu lyg ir pridengiau sukil6liu darba. Plk. Sku6as, kaipo igu-
1os vir§ininkas, ne maziau uZ mane buvo uzinteresuotas sunaudoti kiekviena Zinia
arba proga, kad uzkirsti kelia neramumams, tuo labiau, kad gavo pakartotinus rna-
no isakymus smulkiai i§tirti pasirei5kusius neramumu simptomus ir padaryti d6l vi-
su itariamu igulos karininku grieztas i§vadas. Visi mes laukem kokiu tai neabejoti-
nai tikru Ziniu, nesitenkinom miglotomis Ziniomis, bijodami padaryti nepamatuotus
dygius, kurie gal6tu vir5ininkus pastatyti juokingon padetin. Tuo tarpu tikru Ziniu ir
laike sukilimo neturejom. Cia pasirei§kia visu per mazas gyvenimo patyrimas, o da-
linai ir menkas savo pareigu supratimas. Tai yra didel6 spraga auklejimo srity, kaip
kariuomeneje, taip ir visuomeneje. Neabejotinai esame kalti, kad kariuomen6s kad-
rus  pradejome  ruo§ti  po  to,  kai  msu  Ekscelencijos  pastangomis  buvo  paskelbtas
mtisu valstyb6s Nepriklausomybes aktas, o ne de§im6ia metu anks6iau. Bet argi uZ
tas istorines aplinkybes galima ka nors kaltinti? Latviu ir estu kariuomeneje pana-
§iu i§si§okimu niekad nebuvo ir n6ra]] tod6l, kad jie turi i§ rusu laiku stiprius prity-
rusiu karininku kadrus. Mes tokiu prityrusiu kadru i5 niekur nepaveldejome, tod6l
dabar esame priversti savo jaunut? kariuomen? kurti per klaidas, aukas ir kan6ias.
Pra§au Jtisu Ekscelencijos del §iu klaidu nesmerkti, nes blogos valios Cia n6ra. Nie-
kas i§ karininku, ypa6 vyresni".u, neklaus6 ir nezitirejo, ar pareigos pakeliamos, ar
ne - Tevyn6 reikalavo, ir visi ejom ir kas kick galedami dirbom, nes geresniu ir dau-
giau pasiruo5usiu nebuvo. Jeigu ir ne visa padar6m, tai tarn nebuvom pasiruos?, ne-
tur6jom reikalingu priemoniu ir pan. D6l §iu aplinkybiu a§ skaitau galimu §iek tick
teisinti ir plk.  Sku6a, kaipo igulos vir§ininka, kuris,  nujausdamas ir net tur6damas
nekuriu Ziniu apie galima sukilima, nebuvo paruo§es jokio plano sukilimo mal5ini-
mui. Tiesa, plk. Sku6as netur6jo Zmoniu divizijos §tabe, a5 ji uzpildziau tik akade-
mijos kursus i§leides, bet apie galimo sukilimo mal5inima turejo pasirtipinti. Jeigu

i::kbatistEaart|fok§tta:=eab]§£t:££au]]£:sbaannkdsyttoai2:u±];I:i.k:::#:J±:ikeepkr°aE:tnu£S;:£±:i;£|fz¥e°k%utv£:V,

sutarto Zenklo. Viskas buvo vykdoma be jokiu papildomu nurodymu, automati§kai.

9 Kalbama apie plk. Bali Giedraiti, kuris tuojau po pu6o buvo atleistas i§ kra§to apsaugos ministro

parcigu.
`° Julius Caplikas -nuo  1928  in.  2-ojo p6stininku pulko vadas, vienas  i§ pu6o  aplinkyb6ms  i§tirti

sudarytos komisijos nariu. Tuojau po pu6o buvo paskirtas 2-osios divizijos vadu,  1935 in pradzioje pa-
keltas i generolus.1935 09 07 -193812 25 vidaus rcikalu ministras.

11 P. Kubilidnas n6ra visi5kai tcisus.  1934 in.  kovo men.  karinis perversmas ivyko Estijojc, o gegu-

Z6s men. -ir Latvijoje.
12 Turimas galvoje 1924 in. komunistu surengtas sukilimas Taline.

311



Diametraliai  prie§ingai  buvo  padaryta  Vienoje  laike  Dollfusso]3  nuzudymo.
Ten sukilimo metu posedziavo Ministeriu Kabinetas  su kariuomen6s virsininkais,
nustate kariuomenes veikimo salygas ir po to tik buvo panaudota kariuomen6. Tuo
tarpu mano vykimas i prezidenttira sudare pagrinda padarytiems man uzmetimams.
AI buvau visi§kai izoliuotas, telefonais pasiekti nieko negal6jau, o automobiliais ar
motociklais duoti koki nors isakyma uzimtomis sukileliais gatw6mis buvo neimano-
ma. Tokiu btidu ir susidare aplinkyb6s, kurios mane pasttimejo vykti netinkamu lai-
ku pas msu Ekscelencija, ka a5 ir labai apgailestauju. Visai kas kita btitu buve, jei-
gu i§ anksto numatyti vir§ininkai San6iuose btitu prad6j? sulig paruo§to plano veik-
ti, kai tik suzinojo apie sukilima. Bet §iuo atveju igulos vir§ininkas nieko nebuvo pa-
ruo§es. Cia yra viena didziausiu spragu, kurios a§ del per didelio darbo §tabe laiku
nepama6iau. Spragu bdta ir kariuomen6j, ir uZ jos ribu. Jomis mtlsu prie§ai ir pik-
tos valios Zmones pla6iai pasinaudojo.

Kariuomene  pergyveno  sunky  pirmar.i  desimtmeti,  kuomet  buvo  su ja  daromi
ivairfus bandymai ir pertvarkymai griaunan6ioj Seimu ir partiju itakoje. Man kariuo-
menes tvarkyma prisi6jo perimti 1927 metais, kuomet ji buvo tik pradejus atsipeik6ti.
Kariuomen6s mokymas, modemi§kas pertvarkymas ir auklejimas buvo nepaprastai sun-
ktis tod61, kad a§ turejau kartu ir kadrus ruo5ti. Normaliai btitu darbas ej?s, jeigu a5
visa organizacini, mokymo ir kadru paruo§imo darba bd6iau uztes?s bent iki 1939 me-
tu, bet prie tokio didelio mtisu kariuomenes atsilikimo ir tos pavojingos taaptautin6s pa-
deties toks letas, normalus kariuomen6s tvarkymas btltu pasibaiges mtisu dideliu pra-
laimejimu. Todel a§ buvau priverstas visa darba kariuomeneje vesti su dideliu greitumu
ir itempimu. Darbas tokiose aplinkyb6se pareikalavo is man?s nezmoni§ky pastangu.

Modernizuojant  kariuomene,  darbo  §tabe  padidejo,  tuo  tarpu  kadru,  ypa6
aukstesniu vir5ininku paruo§imas, verte i§ §tabo gabesnius karininkus siusti i pulkus
ir mokyklas,  kas buvo  padaryta  su plk.  Ra§tikiu.  Jam  sugrizus  is uzsienio,  kur jis
baig6 karo akademija, a§ galejau ji, kaip ir daugeli kitu, pasilikti Stabe. Tur6damas
tokiu darbininku §taba, a§ bti6iau sugebejes bent jau kasdienini kariuomenes gyve-
nima kontroliuoti ir tvarkyti taip, kad prie birzelio 7 d. ivykiu gal nebtltu prieje. Bet
be paruo§tu auk§tesniu karininku kariuomen6s verte bdtu tikrai menka. Koks §ian-
dien bdtu plk. Ra§tikis? Jis bdtu atsilik?s nuo rikiuot6s karininkas, kuri skubiai pri-
sieitu siusti i dali pulko vado padejeju stazui ir susiartinimui su kariuomen6s gyve-
nimu.  Tokiu  kaip  plk.  Ra§tikis  buvo  daug:  plk.  Kelpsa,  Lanskoronskis,  Zadeika,
Griganavi6ius, Cernius, Dulksnys, Grinius, Augustauskas[4 ir t.  t.  Kas Stabe dirbo,

]3 Engelbertas Dollfussas -Austrijos kancleris ir uzsienio rcikalu ministras, pric§in?sis §alies pri-

jungimui prie Vokietijos ir uZ tai austru nacionalsocialistu 1934 07 25 nuzudytas.
14 Plk. Kazys Tallat Kelp§a, plk. Juozas Lanskoronskis, plk. Vaclovas Zadeika, plk. Vaclovas Gri-

ganavi6ius, plk. Jonas Ccrnius, plk. Itn. Kostas Dulksnys, plk. Kazys Grinius, plk. Itn. Vytautas Augus-
tauskas. Vardydamas §iuos karininkus. P. Kubilitinas nevisi§kai tiksliai nurod6 jt! tuometinius laipsnius,
nepilnai para§e K. Tallat Kelp5os pavarde, ir suklydo V. Augustauska pavadindamas Augustai6iu.
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kai §itiems karininkams buvo sudaryta galimybe ruostis auk§toms pareigoms, ir kie-
no  pasiaukavimu  tai padaryta,  ai§kinti  man neprisieina,  nes  mano  darbas yra vi-
siems gerai Zinomas.

Kariuomen6s pertvarkymas yra pirmoj  eilej  suri§tas su vir§ininku paruo§imu.
Ai§ku, kad, taip aplinkyb6ms susidarius, a§ turejau paimti sau ant pe6iu nepaprasto
sunkumo darba, uzsibrezti tiksla skubaus kariuomenes pertwarkymo ir tvarkyti visas
sritis lygiagre6iai. A§ tikslo pasiekiau: man pasiseke per kelis metus mtisu be galo
atsilikusia  kariuomene  pertvarkyti,  apmokinti,  i§aukleti  ir jos  kadrus  paruo§ti  iki
moderni§kos kariuomen6s laipsnio. Jos graziu ir visapusi§ku pasiruo§imu gerisi da-
bar ne tik mdsu visuomene, bet ir uzsienio kompetentingi asmenys bei svetimu ka-
riuomeniu vadovybes. Laike nelemtu birzelio men. ivykiu kariuomen6 parod6 tick
daug manimi per ilga.laika iskiepyto sveiko instinkto, kad lengvai tokiam bandymui
sugebejo atsispirti. Mano asmeni§ku tritisu pravestais akademijos kursais jau pava-
sari pasiseke suorganizuoti visus §tabus. Tarn pat laikui susp6jau paruo§ti visa eil?
tinkamu auk§toms vietoms karininku, nei§skiriant ir dabartinio kariuomen6s vado
su jo §tabo vir§ininku, kavalerijos virsininka]5 ir kt.  Mtisu kariuomen6 i§ pajuokos
objekto mano nepaprastomis pastangomis virto moderni§ka kariuomene,  o  neku-
riose srityse net pralenk6 mdsu §iaur6s kaimynus, pvz., atsarginiu mokyme, poligo-
no uzsi6mimuose, teritorial6s kavalerijos organizavime ir t. t. Bet uztat a5 pats susi-
laukiau baisios katastrofos tod6l, kad tokio nepaprasto darbo likau i§semtas ir ne-
tur6jau tinkamu padej6ju bei 5tabu, kad gal66iau visas kariuomen6s gyvenimo sritis
kontroliuoti, duoti nurodymus ir laiku pasteb6ti ivairias spragas bei ispeti negeisti-
nus apsirei§kimus, kurie prisid6jo prie birzelio 7 dienos litidnu ivykiu.

Palaikydamas nuolatinius saitus su Uzsienio reikalu ministerija, ypa6 su ponu
Lozorai6iu[6, su kuriuo prisieidavo bemaz kas savait? tartis, a§ stengiaus ne tik pri-
sitaikyti prie vyriausyb6s nusistatymu, bet ir atsp6ti ateities dygius. Jausdamas a§tre-
jan6ia kova del  Klaip6dos kra§to  ir blogejan6ius  santykius  su  Vokietija,  a5  nepri-
6miau oficialaus vokie6iu kariuomen6s vado pakvietimo i labai pamokinan6ius vo-
kie6iu didelius manevrus, kurie ivyko pries pora metu, ir prad6jau savo atsakomybe
mtisu kariuomenes performavima RIaip6dos krastui ginti.  Jeigi 5ito nebn6iau  atli-
k?s savo laiku, dabar RIaip6dos kra5tas bdtu ginamas menkos vert6s improvizuotos
kariuomen6s.

Atidengdamas paminkla Latvijoj Zuvusiems mtisu kariams]7, a5 i5k61iau ir iam-
Zinau mdsu kariuomen6s ir Lietuvos varda §iame kra§te, o savo atsilankymu latviu

15 Atitinkamai plk. S. Ra§tikis, plk. J. Cernius ir plk. K. Tallat Kelp§a.

16 P. Kubilibnas bendravo su Stasiu Lozorai6iu kaip su Uzsienio rcikalu ministerijos Politikos dc-

partamento dircktoriumi. Tuojau po pu6o S. Lozoraitis buvo paskirtas uzsienio reikalu ministru.
17 Kalbama apie paminklo Zuvusiems Lietuvos kariams atidengimo i§kjlmes Ccrvonkos micstelyjc

1932 in. spalio 2 d.
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kariuomen6s §tabe ir ivairiose kariuomenes dalyse uzmezgiau ry5ius su mtisu arti-
miausio kaimyno kariuomene, kas dymiai prisidejo prie abieju valstybiu dabartinio
susiartinimo, ka ypatingai savo laiku pabr6Z6 latviu oficiozas.

Ne mazesnes reik§mes turejo mano atsilankymas 6ekoslovaku kariuomen6s §ta-
be, o ypatingai Paryziuje, kur a§ turejau progos Lietuvos ir jos kariuomenes varda
i5auk§tinti, iteikiant prancdzu kariuomenes vadovybes vir§ininkams ordinus ir pasi-
kalbejimuose  bei  oficialiuose  i§kilminguose  pri6mimuose  su  generolu  Veygand]8,
prancdzu §tabo vir§ininku generolu Gamelin]9, akademijos vir§ininku, beveik su vi-
sais auk§tu vietu §tabo generolais ir korpusu vadais, su kuriais man teko ilgiau kar-
tu dirbti, atliekant platesnes studijas auk§tuose generolu kursuose Paryziuje. Ypa-
tingai auk§tai Lietuvos ir jos kariuomenes vardas buvo i§keltas laike mano atsilan-
kymo  XX pranctlzu  korpuse,  kur buvo  d61  manes  suruo5ti  specialns  manevrai  ir
ivairiu kariuomen6s daliu apzitiros.

Visur uzsieny savo oficialese prakalbose ir pasveikinimuose a§ ypatingai pabre-
Ziau geru santykiu tarp kariuomeniu reik5me, kas 5iais kovos uZ taika laikais tur6jo
dideles mtisu T6vynei svarbos, nes a§, atlikdamas Bias reik§mingas misijas uzsieny,
pla6iai prisidejau prie to, kad sustiprinti mtisu pad6ti ir praskinti kelia dabar veda-
mai mtisu vyriausybes uzsienio politikai.  Uzmegztu su ivairiu kariuomeniu Stabais
saitu  reik§m6  buvo  pla6iau  apibddinta  atitinkamu valstybiu  spaudoje  ir pabrezta
manes apdovanojimu „Garb6s legiono", ,,Baltojo litlto" ir „La6plesio" ordinais.

A§ suprantu, kad skubiam birzelio 7 d. ivykiu likvidavimui vyriausyb6 tur6jo da-
ryti  nepaprastai sunkias ir skaudzias  d6l manes i5vadas,  pasiremiant siaurais vien
ivykiu dienos keliu valandu daviniais, kur buvo del man?s nemazai ir pripuolamo
elemento. Bet reikalui praejus, kuomet nelemtu ivykiu pasekmes visi jau baigia uZ-
mir§ti, pra5au Jdsu Ekscelencijos atsiivelgti i ta platu, komplikuota ir sunku mano
darba, kuri a§ su tokiu dideliu pasisekimu mdsu Tevynes labui ir garbei esu atlik?s
Lietuvoje  ir  uzsienyje.  Lygiai  taip  pat  pra§au  mano  nusikaltima  vertinti  atsizvel-
giant i tas nepaprastai sunkias aplinkybes, kuriose man prisiejo dirbti, ruo§iant mti-
su jaunute kariuomen? be tinkamu padej6ju, prityrusiu 5tabo darbininku ir be pa-
ruo§tu vir§ininku kadru.

Man nepaprastai  skaudu,  kad  tas  didelis  susirtipinimas kariuomen6s garbe  ir
twarka ir tie mano atlikti dygiai, kad itariamus karininkus ir bendrai birzelio 7 die-
nos ivykius ispeti, v6liau tendencingai buvo i§ai5kinti mano nenaudai, arba net pa-
naudoti sunkiems uzmetimams.  Argi a§ galejau su lengva §irdimi Zitir6ti arba net
pritarti tos kariuomen6s griovimui, kuriai a§ atidaviau visas savo jegas ir id6jau visa

18  Luji  Maksimas  Weigandas -  1930-1935  in.  Prancdzijos  kariuomenes generalinis  inspektorius,

Auk§6iausiosios karo tarybos pirmininko pavaduotojas.
19  Morisas  Gustavas  Gamelinas -nuo  1931  in.  Pranctizijos  kariuomen6s  Vyriausiojo  §tabo  virL§i-

ninkas,1939 in. paskirtas vyriausiuoju karo vadu.
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savo siela. Argi a§ gal6jau Jtisu Ekscelencijos ir viso Ministeriu Kabineto akivaizdo-
je i§leisti akademijos kursus, kuriuos pats organizavau ir per 3 metus vedziau, pava-
dinti pirma laida Jdsu Ekscelencijos vardu ir uZ keliu dienu susideti su kokiais tai
avantitiristais,  tuo  labiau kad visada  tur6jau laisve  ir galimybe  Jnsu  Ekscelencijai
pareik§ti savo nuomone - gera ar bloga. Argi a§ galejau tick rdpintis del ry5io su
saugumo organais ir kartu pritarti sukileliu pragai§tingam d6l valstybes ir vyriausy-
bes darbui. Argi a§ galejau po Voldemaro pasalinimo i§ valdzios pasira5yti ir vie§ai
paskelbti isakyma kariuomenei, kur pasakyta, kad kariuomeneje gali tarnauti tik to-
kie karininkai, kurie bus atsidav? Tautos Vadui A. Smetonai ir tauti5kai vyriausybei
ir v6liau tur6ti ka nors bendro su sukil6liais. Argi a§ gal6jau reikalauti i§ vyriausy-
b6s nariu sustabdyti pragai§tinga Voldemaro darba kariuomen6je ir tuo pa6iu metu
pritarti voldemarininkams. Visi man daromi priekai5tai del blogos valios bei politi-
niu nusistatymu yra didel6j momento aistringos nuotaikos itakoje, jie nesuderinami
nei su mano bddu, nei tuo labiau su mano ilgu metu dideliu ir visiems gerai Zinomu
teigiamu darbu.

A§ neturejau ir negalejau tureti maziausio tikslo bei reikalo net ir pritarti suki-
1eliams.  Kas gi mane gal6jo versti rizikuoti savo  auk§ta vieta,  kariuomen6s ir savo
garbe, istarnauta pensija, laipsniu, savo §eima ir t. t. Niekas. Kuris gi vir§ininkas ga-
li pritarti savo dalies netvarkai -jis gi eitu pats pries save. Tai yra per daug ai5ku ir
suprantama. Tod6l a§ pra§au Jdsu Ekscelencijos nelaikyti man?s blogos valios Zmo-
gum nei tuo labiau savo bei vyriausybes prie§u. Jeigu bjaurds birzelio 7 dienos ivy-
kiai skaudtis yra kiekvienam patriotui,  tai a§ d6l ju ken6iu dvigubai - kaipo  toks,
kuris su visu atsidavimu per 15 metu be priekai§tu dirbau d6l Lietuvos ir jos kariuo-
men6s ir kaipo §io lindno „nesusipratimo" auka su taip sunkia bausme.

Spragu buvo, bet dristu atkreipti Jtisu Ekscelencijos demesi i tai, kad a5 buvau
nepaprastai uzverstas kabinetiniu darbu, tod6l pati kariuomen6s gyvenima tvarkyti
visoj pilnumoj nesusp6jau - daug kur turejau pasitiketi pavaldiniais. Tokia nenor-
male ir sunki mano pad6tis yra ry§kiai apibddinta „Lietuvos aido" §. in.11 nr., apra-
§ant Kariuomen6s vadovybes istatyma ir pabreziant kariuomen6s vado reikalingu-
ma, kad tvarkyti pati kariuomen6s gyvenima2°. Didele painiava kariuomen6s vado-
vybes organizacijoj ir neai§ki Vyriausiojo §tabo vir§ininko padetis mane visada verte
susirnpinti. Jau pries 2 metus a§ Jtisu Ekscelencijos akivaizdoj pla6iai i§des6iau vi-
sus nenormalumus ir nepaken6iamas darbo salygas 5tabe del nesutvarkytos kariuo-
men6s vadovyb6s ir nurodziau i tuos didelius nesusipratimus, kurie gali kilti kriti§-
ku momentu d61 valstyb6s ir asmens Vyriausiojo §tabo vir§ininko vietoje. Jau pries
pora metu a§ daviau savo konkretu pasitilyma, kuris mano tuomet patiektoje redakci-
joje dabar paskelbi`as kaipo Kariuomenes vadovybes istatymas. Neai§kios mano parei-
gos, nuolatiniai nesusipratimai del menkniekiu ir painiavos kariuomen6s vadovybeje,

20 Zr.: Kariuomenes vadovybes istatymas ir vie§oji nuomon6, Lj.cfztvo.g ¢!.d¢L`  1935 01  14, p. 4.

315



kuomet manimi i§ Kauno i§tremti bei isakyti liuosuoti i§ kariuomenes voldemarinin-
kai buvo grazinami, neigiamai atsiliepe i kariuomen6s tvarkyma bendrai ir tur6jo di-
del6s reik§m6s birzelio ivykiuose ir sunkioje mano asmeni§koje nelaim6je.

Pulkininkas Merkys2t, kaipo juristas, ilgametis kra5to aps[augos] ministeris ir ka-
riuomen6s gyvenimo Zinovas, apibtidina Vyriausio §tabo vir§ininko pad6ti juridiniu at-
Zvilgiu kaipo ministerio techni5ka patareja.  Sis ra5tas randasi Operaciju skyriuje ati-
tinkamoj byloj. AI ji tur6jau garb6s Jtisu Ekscelencijai laike prane§imu referuoti. Ofi-
cialiame  K[ra§to]  a[psaugos]  m[inisterijos]  leidiny,  Kariu  kalendoriuje,  kiekvienais
metais Vyriausio §tabo vir§ininkas buvo apibddinamas kaipo techni§kas ministerio pa-
tarejas. Jeigu toks §tabo vir5ininko  apibddinimas kasmet buvo skiepijamas visoj  ka-
riuomenej, jeigu §tabo vir5ininkas buvo skaitomas ne tai vir§ininkas, ne tai padejejas,
tai, Zinoma, ir kariuomen6s tvarkymas atsidtir6 dvieju aukliu rankose su visom pasek-
m6m birzelio ivykiu formoje. Visi uinetimai ir sunktis apkaltinimai man padaryti ne
kaipo 5tabo vir5ininkui, kuriuo a5 buvau, bet sulig pareigu, kaipo kariuomen6s vadui,
kuriuo as buvau tik neoficialiai, be nustatytu pareigu, teisiu ir atsakomyb6s.

Tolimesnis manes kalinimas gali tureti visais atvejais tik neigiamos del vyriau-
syb6s reik§m6s. Laikra§6iu Ziniomis, ten, kur vyko nepaprastai Ziaurios ir kruvinos
revoliucijos, pvz., Austrijoj, jau Kaledu Sven6iu proga buvo paliuosuota didelis skai-
6ius aktyviu sukil6liu, o Ispanijoj paliuosuoti dalyvav? sukilime ministeris pirminin-
kas Azana22 ir ra§ytojas Bello23. Jeigu kitur daroma taip su aktyviais sukileliais, tuo
labiau pra5au Jtisu Ekscelencijos atsizvelgti i mane, kaipo i meginto sukilimo auka.

Galutiniam birzelio ivykiu likvidavimui ir bendram vyriausyb6s ir valstybes la-
bui pra§au Jtisu Ekscelencijos malones man bausm? dovanoti ir leisti i§vykti i Svei-
carija savo sveikatos gelbeti. A§ savo jegas atidaviau kariuomenes twarkymui. Gydy-
toju komisijos i§ kariuomen6s buvau 3 kartus siun6iamas uzsienin gydytis. Paskuti-
niai sunkds smtigiai ir pergyvenimai mano sveikata galutinai sugriove.

Atsizvelgiant i tai ir i mano didelius nuopelnus Lietuvai, pra5au Jtlsu Ekscelen-
cijos malon6s bausme man dovanoti.

1935.I.20                                                                                                                 P. Kubilitinas

LC7t4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 44-51. Rankra§tis. Originalas.

21 Antanas Merkys tris kartus -1919,1920 ir 1926-1927 in. -po keleta menesiu buvo kra5to ap-

saugos ministru.
22 Manuelis Azana -ispanu politikas, kairysis respublikonas.  1931-1933 in. ministras pirmininkas.

Dalyvavo  1934 in. spalio men. ivykusiame sukilime pries de§iniu.u vyriausybe. UZ tai buvo suimtas, bet
nctrukus amnestuotas.1936 in. tapo Ispanijos prezidentu.

23 |dentifikuoti nepavyko.
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3. 1935 02 12 malones pra§ylnas

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Kubilidno Petro, laikomo
Panevezio kalejime,

Malon6s pra§ymas24

Anks6iau patiektais pra5ymais a§ tur6jau progos pla6iai nu§viesti tas bendras ap-
linkybes, kurios privede prie birzelio ivykiu, ir nurodyti, kad 5iems ivykiams pritarti a§
netur6jau jokio asmeni§ko, savanaudisko ar pana5aus tikslo. Jeigu a§ sukileliams pri-
tariau, tai tik tod6l, kad gudriai sudarytu sukilimo aplinkybiu buvau suklaidintas.

Y

Si pratyma ra§au papildomai, nes noriu ai§kiau nu§viesti savo vaidmeni paties
sukilimo metu.  Turiu dar pridurti,  kad,  negaledamas be susijaudinimo 5iuos sun-
kius d6l valstybes ir saves asmeni5kai ivykius min6ti, a§ esu daleides savo pasiustuo-
se pra§ymuose nekuriu netikslumu, kuriuos §iuomi atitaisau.

1934  metu  pavasari  Voldemaro  paskleisti  kaip  i§  gausybes  rago  gandai  apie
ivairius negalavimus ir trdkumus prad6jo drumsti rimta darbo nuotaika kariuome-
n6je.  Pries birzelio sukilima savo  tikrati  tiksla Voldemaras uzslep6  skambiais pa-
triotiniais motyvais, kurie daugeli karininky suklaidino ir pastnmejo i nusikaltima.
Kad galima btitu uzmaskuoti pvu6o paruo5ima, reikejo sudrumsti santykius tarp sau-
gumo organu ir kariuomenes. Siam tikslui buvo panaudota nemazai provokacijos ir
buvo sudaryti keli atsitikimai, kur saugumo organu darbas buvo atvaizduotas netin-
kamoj ir kariuomenes garb? Zeminan6ioj formoj. Del 5ios priezasties Kauno iguloje
augo pasipiktinimas saugumo organais ir nekuriais vyriausyb6s nariais25.

AI buvau labai susirnpin?s ikyriai skleidziamais gandais ir kariuomenes taria-
mu  kir5inimu.  Bet gandai  apie  tariamus  negalavimus  buvo  pridengti patriotiniais
motyvais ir buvo perduodami tokioj rimtoj formoj, kad a§ jiems patik6jau ir palai-
kiau uZ tikrov?, tod6l su jais nekovojau ir nesiemiau tinkamu priemoniu gandu §al-
tiniams bei kurstytojams i§ai§kinti ir sudrausti. Delei §ios priezasties a§ palikau ne-
sunaudojes mjr. Matulevi6iaus26 ir plk. Sku6o prane§imus apie ruo§iama sukilima ir
apie   motyvus,   kurie   naudojami  pu6o   paruo§imui.   Jeigu   §ie   prane§imai   btitu

24 Zr. 5 nuoroda.

25  1934 in. pavasari kariuomcn6je buvo paskleisti lapeliai, kuriuose keletas karininku buvo apkal-

tinti esa apmokami Valstybes saugumo departamento agentai. Tiriant pu6o aplinkybes, Valstybes sau-
gumo departamento vadovyb6 tai grieztai paneige, tvirtindama, jog tie lapeliai buvusi pu6o organizato-
riu provokacija. Apskritai §i istorija n6ra iki galo paai§k6jusi.

26 Juozas  Matulevi6ius - kariuomenes intendanttiros majoras,  aktyvus pu6o dalyvis.  UZ tai buvo

pazemintas i eilinius ir pa§alintas i5 kariuomenes.
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tinkamai manimi sunaudoti, be abejo, bdtu sukilimas, bent jau dalinai, ispetas ir su-
trukdytas.  Bet  a§ vertinau  ivairius  gandus  ne  valstybiniu  mastu,  bet  i5eidamas  i§
siauru savo srities reikalavimu, tod6l buvau link?s jiems tiketi ir pritarti.

Tariamas netinkamas saugumo organu darbas kariuomen6je atrod6 nekuriais at-
vejais beveik irodytu ir patikimu. Noredamas i§laikyti kariuomenes tvarka ir drausm?,
a5 nusista6iau pries tariama saugumo organais kariuomenes kir§inima. Bet veliau, ti-
riant sukilimo priezastis, paai§kejo, kad tariamas saugumo organais kariuomenes kir-
§inimas buvo gudriai uzmaskuota, gryna voldemarininky provokacija.

Neturedamas nei asmeni§ko, nei tuo labiau savanaudi§ko tikslo pritarti sukili-
mui, a5 buvau isitikines, kad taip elgdamasis darau Lietuvai ir jos kariuomenei vien
tik gera.  Gudriai. ir tiksliai panaudotos sukilimo paruo§imui priemon6s mane  su-
klaidino,  ir a§ pritariau sukileliams,  todel laiku nesigriebiau priemoniu, kad br?s-
tan6ius neramumus isp6ti ir prasidejusi sukilima,  kuris padar6  tick daug ne§1oves
mtisu kra§tui, laiku sustabdyti.

Pritardamas sukileliu reikalavimams, a5 dariau dygius, kad kompromisu keliu lik-
viduoti pu6a, tuo btldu a§ pasiemiau tarpininko rol? tarp sukil6liu ir Jtisu Ekscelenci-
jos. Bet tai buvo mano didelis nusikaltimas pries valstybe ir Jtisu Ekscelencija. D61 §iu
priezas6iu a§ atsisakiau nuo kariuomenes panaudojimo sukilimo mal5inimui. Veliau,
ivertines ivykusias ir galejusias ivykti i5 to pasekmes, a§ supratau, kad tai buvo baisus
mano nusikaltimas, kuris valstyb? ir Jtlsu Ekscelencija pastat6 nepaprastai didelin pa-
vojun, nes sukilimo mal§inimui a§ hieko nepadariau, o pritardamas sukil6liams, gal6-
jau Voldemara privesti prie jo uzsibr6Zto tikslo. AI gerai suprantu ir jau6iu, kad to pa-
sekm6s btitu buv? baisios ir del Lietuvos nepriklausomyb6s praffitingos.

Su didziausiu skausmu §irdyje ir nepaprastai apgailestaudamas, a§ kasdien pri-
simenu ta nelaiminga ir sunku momenta, kuomet a5, uZuot sukil6lius mal5ines, Jtisu
Ekscelencija pasta6iau tokion sunkion pad6tin, perduodamas su pritarimu sukil6liu
reikalavimus.

Visa mtisu tauta didziuojasi ir dziaugiasi turedama toki Vada msu Ekscelencijos
asmeny, kurio gelezines valios deka susirinke tuomet ant Lietuvos juodi debesys buvo
i5sklaidyti ir jos nepriklausomybe i§saugota. Po viso §ito man uzdetaja bausm? a§ skai-
tau teisinga. AI abejoju, ar kurios nors kitos valstyb6s prezidentas btitu patenkin?s
mano malon6s pra§yma, kaip tai Jtisu Ekscelencija padar6te su manim po teismo.

Gyvenimo pamokintas, a5 parei§kiu, kad su pana§iais i§si§okeliais niekad nieko
bendro netur6siu ir i politika nesiki§iu27. A§ esu pasiryzes dirbti naudinga Lietuvai

27 Sio pazado P.  Kubilitinas i5ties grieztai laikesi. Jis buvo labai  nepatenkintas,  kai  1936 in.  sausit)

pradzjoje i gretima kamera atk6le aktyvu voldemarininka Prana Sileika, manydamas, jog tai padaryta
sekimo  tikslais,  siekiant  i5siai5kinti  jo  santykius  su  voldemarininkais.  Kad  nekiltu  jokiu  itarinejimu„
P.   Kubilitinas   net   neatsakydavo   i   P.   Sileikos   pasisveikinimus   (Valstyb6s   saugumo   departamcnto
1936 0108 biuletenis Nr. 7, Lcprz, f. 378, ap.10, b. 88a, t.1,I. 31). I§6jes laisv6n, jis tapo tikininku ir jo-
kia kita veikla neuzsiiminejo.
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darba Jtisu Ekscelencijos ideju dvasioje ir jokiais 5unkeliais neklaidzioti.  Savo Zinio-
mis ir nenuilstamu darbu a§ tikiuos Lietuvai btiti naudingu ir savo kalt? i§pirkti. Atsi-
ivelgiant i toki dideli mano nusikaltima ir i to nusikaltimo gal6jusias ivykti pasekmes,
a§ del bausmes nesiskundziu, bet matydamas dar begale mtisu Tevyn6je neatlikto dar-
bo, stoka pasiruo§usiu darbui Zmoniu ir del tu priezas6iu besirengian6ius mtisu kaimy-
nus Lietuva uZpulti ir jos nepriklausomybe nuslopinti, man nepaprastai sunku pasilik-
ti uZ gyvenimo ribu ir bereikalingai dar tokiuo metu savo vyriausyb? apsunkinti. D6lei
§iu priezas6iu a§ pra§au Jtis Ekscelencijos tevi5kos malones man bausme dovanoti.

1935.11.12                                                                                                            Petras Kubilitinas

Lcprz4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 44-51. Rankra§tis. Originalas.

4. 1935 02 12 P. Kubilitino„Lietuvos aide" bandytasai paskelbti parei§kimas

Birzelio ivykiai tik Tautos Vado A. Smetonos gelezin6s valios d6ka nepasibaig6
mtisu nepriklausomyb6s ir visos tautos negarbingu Zlugimu. Buvusiojo Vyriausiojo
Stabo vir§ininko Kubilitino Petro parei§kimas d61 birzelio 7 d. ivykiu28.

Zinodamas, kad sary§y su nelemtais birzelio menesio ivykiais apie mane yra ne-
mazai ivairiu speliojimu, o blogos valios Zmones kur gal6dami naudoja mano varda
savo ne§variems tikslams siekti ir tuom kenkia valstybes reikalams, a§ skaitau reika-
lingu vie§ai pasisakyti d6l savo vaidmens minetuose ivykiuose ir del savo nusistaty-
mo bendrai.

Jau praejo uztektinai laiko, kad gale6iau visai objektyviai tuos ivykius ivertinti
ir gyvenimo pamokintas padaryti nekurias isvadas, kurios patarnautu kra5to pajegu
stiprinimui vieningoje kovoje d6l mtisu nepriklausomyb6s i§laikymo.

Metodingai ir pla6iai skleidziami neramns gandai susisuko i birzelio men.  ivy-
kiu verpeta, kur nedymi suklaidintos karininkijos dalis buvo panaudota kaipo iran-
kis Zemiems tikslams atsiekti. Dabar visiems yra ai§ku, kad §i pragai§tinga ir kariuo-
menes drausm? griaunanti darba vede Voldemaras.

Iki 1934 in. mtisu kariuomen6 buvo gerokai apsitvarkiusi ir sustipr6jusi. Maty-
dami  vis  didejanti  i§  nekuriu  mtisu  kaimynu  puses  pavoju  ir  gerai  suprasdami

28 Lai§ke „Lietuvos aido" vyriausiajam redaktoriui Vytautui Alantui-Jak§evi6iui P.  Kubilitinas ra-

§6:  ,,Skaitau, kad toks vie§as mano parei5kimas atne§ mdsu valstybei naudos, nes duos galimyb6s grei-
6iau likviduoti nelemtu. ivykiu pasekmes" (Lcprz, f. 378, ap.13, b. 88,I.1). Ta6iau parci§kimas ncbuvt]
i`§spausdintas. Tikriausiai nenor6ta „bereikalingai" priminti visuomenei ivykiu, kurie rezimui buvo  itin
nemalontis.
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kariuomenei pastatytu uzdaviniu svarbuma, kariai dirbo ir ruo§6si su visu atsidavi-
mu savo Tevynei ir vyriausybei.  Bet §tai Voldemaro paleisti kaip i§ gausybes rago
gandai apie ivairius negalavimus ir trtikumus pradejo drumsti rimta darbo nuotaika
kariuomen6je. Pries birzelio sukilima savo tikrar.i tiksla Voldemaras uzsl6p6 skam-
biais patriotiniais motyvais, kurie daugeli karininku suklaidino ir pastdmejo i nusi-
kaltima. Kad galima btitu uzmaskuoti pu6o paruo§ima, reik6jo sudrumsti santykius
tarp saugumo organu ir kariuomenes. Siam tikslui buvo panaudota nemazai provo-
kacijos ir buvo sudaryti keli atsitikimai, kur saugumo organu darbas buvo atvaizduo-
tas netinkamoj ir kariuomen6s garb? Zeminan6ioj formoj. D6l §ios priezasties Kauno
isuloje augo pasipiktinimas saugumo organais29.  AI buvau labai susiripines  ikyriai
skleidziamais gandais ir kariuomen6s tariamu kir5inimu. Bet gandai apie tariamus ne-
galavimus buvo pridengti patriotiniais motyvais ir buvo perduodami tokioj rimtoj for-
moj, kad a§ jiems patikejau ir palaikiau uZ tikrov?, todel su jais nekovojau ir nesie-
miau tinkamu priemoniu gandu §altiniams bei kurstytojams i5ai5kinti ir sudrausti.
Taip skleidziamiems gandams a§ galejau patiketi ir pritarti tod61, kad vertinau juos
ne valstybiniu mastu, bet i§eidamas tik i§ siauru savo srities reikalavimu.

Tariamai netinkamas saugumo organu darbas kariuomen6je atrode nekuriais at-
vejais beveik irodytu.  Noredamas i5laikyti kariuomenes tvarka ir drausm? ir apginti
jos garbs, a5 nusista6iau pries tariama saugumo organais kariuomen6s kir§inima.

Bet v6liau,  tiriant sukilimo priezastis,  paai5k6jo,  kad  tariamas saugumo  or-
ganu  kariuomenes  kir§inimas  buvo  gudriai  uzmaskuota  gryna  voldemarininku
provokacija. Neturedamas nei asmeni§ko, nei tuo labiau savanaudi§ko tikslo pri-
tarti sukil6liams, a§ buvau isitikin?s, kad darau Lietuvai ir jos kariuomenei vien
tik gera. Gudriai ir tiksliai panaudotos sukilimo priemon6s mane suklaidino, ir a§
pritariau  sukileliams,  todel laiku  nesigriebiau  priemoniu,  kad br?stan6ius  nera-
mumus ispeti ir prasidejusi sukilima, kuris padare tick daug ne§loves mtisu kra§-
tui, laiku sustabdyti.

Pritardamas sukileliu reikalavimams,  a5 dariau dygius, kad kompromiso keliu
likviduoti pu6a, tuo btidu a5 pasiemiau tarpininko rol? tarp sukil6liu ir pono Prezi-
dento. Bet tai buvo mano didelis nusikaltimas pries valstybe ir Respublikos Prezi-
denta.  Del  §iu  priezas6iu  a§  atsisakiau  nuo  kariuomenes  panaudojimo  sukilimo
mal§inimui. Veliau, ivertinus ivykusias ir galejusias ivykti to pasekmes, a§ supratau,
kad  tai buvo baisus mano  nusikaltimas,  kuris valstyb?  ir pona Prezidenta pastate
nepaprastai didelin pavojun, nes sukilimo mal§inimui a§ nieko nepadariau, o pritar-
damas sukileliams, gal6jau Voldemara privesti prie jo uzsibrezto tikslo. To pasek-
m6s bdtu buv? baisios ir d6l Lietuvos nepriklausomyb6s praztitingos. Voldemaras,
kaipo nuolatinis neramumu §altinis, drumsdavo kariuomen6s gyvenima, trukdydavo

29 Zr. 25 nuoroda.
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rimtai atliekama darba ir skaldydavo karininkija. Jis apvainikavo savo pragai§tinga
darba bjauriais birzelio m6nesio ivykiais. Kiekvienam ai§ku, prie kokiu nelaimiu ir
suirut6s btitu prived?s mtisu kra§ta Voldemaro pasirodymas valdzioje taip itemptu
Lietuvai pavojingu laiku. Vidujines kovos btitu sugriov? mbsu valstyb6s atsparuma.
Skilimai, pakirsta drausm6 ir neramumai kariuomen6s verte btitu sumazin? iki mi-
nimumo. RIysta, kas mano, kad po §ito mdsu nepriklausomyb6 bdtu islikusi. Reikia
suprasti,  kad  mes  esame  ant  gyviausio  Europos  vie§kelio,  kuris  yra  nepaprastai
svarbus kaimynams ekonominiu, politiniu ir uZ vis daugiau strateginiu atzvilgiu. Sis
klausimas yra labai aktualus mdsu kaimynams ir §iandien. Lenku nusistatymas pa-
naudoti kiekviena proga Lietuvos uzemimui yra gerai Zinomas. Vokie6iai apie savo
dygius per Lietuva skelbia vie§ai su didziausiu iinlumu. Kas tokiose aplinkyb6se i§-
drista drumsti nustatyta tvarka, kenkti kariuomenes drausmei ir susiklausymui, ma-
Zinti visuomenes pasitik6jima Tautos Vado ir jo pastatyta tauti§kaja vyriausybe, tas
silpnina mtlsu bendra  atsparuma kovoje  del  nepriklausomybes  i§laikymo  ir  tuom
tarnauja Lietuvos prie§ams.

Del §iu priezas6iu a5 Voldemara ir jo §alininkus grieztai smerkiu ir nieko ben-
dra su jais neturiu ir nenoriu tureti. Birzelio ivykiams brestant, jie mane suklaidino
ir  padare valstybei  ir  kariuomenei  daug  blogo.  Birzelio  ivykiai  tik  Tautos  Vado
A. Smetonos gelezines valios d6ka nepasibaige mtisu nepriklausomyb6s ir visos tau-
tos  negarbingu  Zlugimu.  AI  Zinau,  kad yra  karininku,  kurie  dar  galvoja  pana§iai
kaip birzelio ivykiu dalyviai. RIysta jie tik6damiesi, kad a§ jiems pritarsiu ar su jais
koki nors ry§i palaikysiu. AS suprantu, kad esu skaudziai nusizeng?s pries Lietuva ir
Respublikos Prezidenta, uZ ka man ir buvo paskirta nupelnyta bausm6.  Gyvenimo
pamokytas, a§ vie§ai parei§kiu, kad i birzelio ivykius buvau iveltas per klaida ir atei-
ty su pana5iais i§si§ok6liais neturesiu  nieko  bendra.  I  politika a5 nesiki§iu.  A5  esu
pasiryz?s dirbti naudinga Lietuvai darba mdsu Tautos Vado ideju dvasioje ir eiti jo
pastatytos vyriausybes rodomu keliu. Savo Ziniomis ir nenuilstamu darbu a5 tikiuos
Lietuvai patarnauti ir savo kalte i§pirkti.

Savo gerus norus irodyti a§ noriu ne Zodziais, bet darbu. Skaudtis birzelio ivy-
kiai parode, kad visokiems gandams patikima tik tod6l, kad nesigilinama  i  tuos
didelius Tautos Vado nuopelnus Lietuvai, kuriu Zinojimas neduotu progos plestis
jokiems ar Voldemaro,  ar kieno kito kuriamiems gandams apie Lietuva,  kai jos
prie§aky tebestovi Zmogus, kuris Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo ir reali-
zavimo priesaky stov6jo. Ta prasme, mdsu tautos pasamon6s stiprinimui, a5 pasi-
6miau apie kovo viduri i§ spaudos i§einan6io istorinio romano „Po nauja v6liava"
i§leidima, nes jame yra atvaizduoti tie nepaprasti Tautos Vado nuopelnai Lietu-
vai, kai jo tauriu pasi§ventimu ir didelio politiko i§manumu gaivinami mbsu sava-
noriai garbingai apgyne Lietuva nuo i§ visu pusiu puolan6iu prie§u ir apsaugojo
nuo  vidaus  suiru6iu.  Tada  niekas  nepajeg6  sudrumsti  kariu  i§tikimyb6s  Tautos
Vadui ir dabar, ypa6 po  tokios skaudzios pamokos,  nei vienas lietuvis neprivalo
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duotis suklaidinamas. Sios knygos i§leidimu a§ noriu prisideti prie to didelio Tau-
tos Vado gelezine valia ir pasi§ventimu kuriamo Lietuvos gyvenimo, kad lietuviu
tauta geriau pazintu savo Vada ir gyventu visi5ku pasitikejimu ir viena mintimi su
Tautos Vadu A. Smetona.

1935.11.12

Panevezio kalejimas

Lcb4 f. 378, ap. 13, b. 88,I. 1-2. Ma§inra§tis. Nuora§as.

Petras Kubilitinas

5. 1935 07 04 malones pra§ymas.

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Kubilitino Petro, laikomo
Panev6Zio kal6jime,

Malon6s pra§ymas3°

A§ esu Jtisu Ekscelencijai nepaprastai dekingas uZ tevi§ka malone ir pasigaileji-
ma  sumazinant man bausme3].  AI  labai  apgailestauju,  kad  nesigriebiau  tinkamai
priemoniu birzelio ivykiams ispeti ir pa6ioj pradzioj juos uzgniauzti. Sukilimui pra-
sid6jus manimi padarytos klaidos ir neleistinas kompromisu ie§kojimas pu6o likvi-
davimui gr6se dideliu pavojum valstybei ir vyriausybei. Tik Jtisu Ekscelencijos tvir-
to nusistatymo ir i§minties deka §io pavojaus laimingai buvo i§vengta ir bandytasai
sukilimas greit likviduotas.

Pries ivykius Voldemaro ir jo 5alininku pastangomis kariuomeneje ir visuome-
n6s sluoksniuose buvo sudaryta atmosfera, 1abai palanki visokiems neramumams ir
i§si§okimams. Bet neatsizvelgiant i tai, mano kalte yra didel6, nes man, kaipo tuo-
metiniam 5tabo vir§ininkui, teko ir atsakomybe uZ ivykusia kariuomen6je netvarka.
D6lei §iu priezas6iu as nesiskundziu paskirtos man bausmes sunkumu. A§ tik, kan-
triai atlikdamas bausm?, nuo§irdziai apgailestauju savo kalt? ir esu pasiryzes viso-
mis i5galemis ja i§pirkti savo naudingu Tevynei darbu.

30  P.  Kubilitinui  buvo  prane§ta,  kad  Sis jo  pra5ymas  kratto  apsaugos  ministro  isakymu,  ,,nesant

nauju  aplinkybiu",  prezidentui  nepristatytas  (L.  e.  Kariuomen6s  teismo prokuroro p.  plk.  Itn.  Kazio
Rudmino 1935 07 20 ra5tas Panev6Zio kalejimo vir§ininkui, Lcrz4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 93).

31 Zr. 5 nuoroda.
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Geru noru kupinas, a§ dristu tvirtinti, kad sugeb6siu irodyti, jog esu vertas gero
pilie6io vardo, kuris yra atsidav?s savo tautai ir visu Gerbiamam Tautos Vadui Jtisu
Ekscelencijos asmeny.  Savo nenuilstamu darbu a§ atsilyginsiu uZ pareik§ta man ir
mano vargstan6iai §eimai Jtisu  Ekscelencijos malon?  ir pasigailejima,  sprendziant
mano likima.

AI nesu piktos valios Zmogus. Tai liudija mano praeitis ir mano nuopelnai Lie-
tuvai ir jos kariuomenei, kuria a§ sugebejau sumodernizuoti, paruosti jai vadovau-
jan6ius asmenis su kvalifikuotu darbininky Stabais, kurie yra tikri Jtisu Ekscelenci-
jos, kaipo Tautos Vado, id6ju vykdytojai. Pa6ia kariuomen6s mas? as i§aukl6jau pa-
triotiniai tauti5koje dvasioje. Su §iuo plataus masto darbu, kuri a§ taip rtipestingai
per eile metu esu atlik?s mtisu kariuomeneje, birzelio ivykiai yra nesuderinami. To-
d6l mano nusikaltimas saryty su §iais ivykiais sudaro mano gyvenime ir tarnyboje
labai pripuolamo pobtidzio i§imti, kur as painiu aplinkybiu deka buvau suklaidin-
tas. Pati kvotos komisija vie5ai paskelb6 savo iivadas, kad 5ie nemalontis ivykiai yra
labai migloti ir sunkiai i§ai§kinami32. Tokiose aplinkybese galejau ir a§ suklysti, tuo
labiau kad buvau sunkaus darbo nepaprastai atsakomingose pareigose i§semtas.

Birzelio ivykiai, kurie taip negailestingai mane i§ple§e i§ gyvenimo, liks del rna-
n?s amzinai kaipo skaudi pasaka. Susilauk?s Jdsu Ekscelencijos malones ir pasigai-
16jimo, as pasizadu eiti tik Jtisu Ekscelencijos vedamu keliu. Toks mano tvirtinimas
n6ra tu§ti Zodziai, nes as visada pasidymedavau kuklumu ir savo tikslo siekdavau tik
dideliu darb§tumu ir pasiruosimu savo pareigose. Pana§ios birzelio ivykiams avan-
tibros yra mano bddui visi§kai svetimos ir su mano rimtu darbu bei nusistatymais
nesuderinamos.

1919 metais, alkanas ir apdrisk?s po vargingos keliones is tolimo Kaukazo,  as
atvykau Lietuvon ir istojau i aktyviu kovotoju eiles uZ Lietuvos nepriklausomybe.
Mano vienintelis nusistatymas tuomet buvo atiduoti visas savo j6gas ir Zinias Lietu-
vai tevynei. RItoni§ku nusistatymu a§ niekad neturejau ir dabar neturiu.

Pripazindamas  savo  kalt?,  a§  nesirengiu  niekam  kenkti,  tuo  labiau  a§  neisiu
pries vyriausyb?  ar bendrai Jtisu Ekscelencijos nustatyta tvarka.  Mano vienintelis
tikslas yra  kuo  grei6iau  i§pirkti  savo  kalt?.  Todel  a§ visomis  i§gal6mis  stengsiuos
prisideti prie Jtisu Ekscelencijos kuriamu mtisu kra§to gerov6s rimu stiprinimo.

Man nepaprastai skaudu, kad §iais tarptautiniu ativilgiu politinio itempimo ir
ekonomin6s  depresijos laikais  a§  esu  i§ gyvenimo  i§brauktas  ir savo  Ziniu  bei pa-
stangu negaliu pritaikyti naudingam d6l valstybes ir visuomenes darbui. AI supran-
tu,  kad  ypatingai  dabar,  kuomet  Lietuvos  klausimas  igijo  tarptautinej  plotmej

32 Tikriausiai turimas galvoje specialiosios tyrimo komisijos pirmininko gen. Itn.  Prano Tama§aus-

ko interviu „Lietuvos aidui" („Gen. Tama§auskas apic birzelio 6-7 d. nakties ivykius ir ju kaltininkus",
Lj.cfz/vob` #!.dclb`,1934 06 22, p.1).  Komisija jokiu savo i§vadu. nepaskelb6,  nes apskritai ju  ncsuformula-
vo. Bc to, tame interviu P. Tama§auskas nesiskunde susidtir?s su neiveikiamais sunkumais.
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tokios nepaprastos reik§m6s ir yra didelio pavojaus mdsu nepriklausomybei, kiek-
vienas Lietuvos pilietis yra pasiryz?s klausyti Jtisu Ekscelencijos, kaipo Tautos Va-
do, balso ir atsidej?s dirbti mnsu Tevynes gerovei ir garbei. Taip ir a§ pasizadu gy-
venti, elgtis ir dirbti mdsu valstyb6s ir visu Mylimojo Tautos Vado labui.

Neatsiivelgiant i sunkias kalejimo salygas  ir perne5tus milzini§kus moralinius
smtigius,  a§  savo  laiku  skai6iau  reikalingu  kariuomenes  vadovybei  i5destyti  savo
pla6ius  sumanymus,  kuriuos  buvau  nusistates  vykdyti,  kad  mdsu  kariuomene  ir
kra§ta kariniu ativilgiu paruo§ti kovai su klastingais mdsu kaimynais33. Kad i§laikyti
kariuomen6s paslapti, kalejimo salygose a§ savo pasitilymu pla6iai konkretizuoti ne-
galejau. Bet ir bendro pobtidzio savo prane§imais a§ stengiaus naujata kariuomenes
vadovyb? numatytame §tabo darbe orientuoti, kad ji gal6tu voldemarininku dygiais
sutrukdyta kariuomenes tvarkyma i§1yginti ir su dideliu pasisekimu visos mtisu tau-
tos dziaugsmui ji vykdyti toliau.

Nuo§irdziai nor6damas prisid6ti prie ugdymo mtisu tautoje vieningumo ir pa-
siryzimo  kovoje  d6l  nepriklausomybes  i§laikymo,  a§  i§leidau  Jtisu  Ekscelencijai
paaukota  knyga  ,,Po  nauja veliava".  Nors  §ios  knygos  i§1eidimui  a§  tur6jau  ati-
traukti nuo savo skurstan6ios §eimos beveik paskutinius skatikus, bet a§ tai atli-
kau vien geru  noru  raginamas,  kad  nors  nedymiai  gal66iau  prisideti  prie  mtisu
valstybes stiprinimo.

Leisdamas §ia knyga, a§ prisidengiau slapyvardziu, nes a§ netur6jau jokiu as-
meni§ku tikslu.  Gyvenimo pamokintas ir suprates savo klaida,  a5 5irdyje trok§tu
mdsu  tautai  tik  ramaus  ir  vaisingo  darbo.  Kad  niekas  klaidingais  dygiais  ne-
drumstu lietuviu i§tikimybes savo Tautos Vadui, a§ §ios knygos pagalba stengiaus
pabrezti Jdsu Ekscelencijos milzini§ku darbu reik§me Lietuvai, kad visi gerai su-
prastu Jdsu Ekscelencijos id6jas ir vieningai,  nesvyruodami eitu tik Jdsu Eksce-
lencijos vedamu keliu.

Sioje knygoje pareik§tas mintis bei idejas ir ju teigiama reik§m? visuomenei pri-
pazino  ir mtisu  tauti§koji spauda,  kuri §iuo  atweju knyga  ivertino  palankiai.  Deja,
§iu graziu ideju ir Jtlsu Ekscelencijos kilniviu darbu apra§ymui bei atvaizdavimui a§
tur6jau pasinaudoti gan silpnai pasiruo§usiu ra§ytoju, su kuriuo, likimo parblok§tas,
kalejime susitikau.  Gaves mano nurodymus turinio bei id6ju ativilgiu, jis, s6deda-
mas su manimi vienoje kameroje, §ia knyga para§e. Nors knyga, kaipo meno kdri-
nys, d6l autoriaus apr6Ztu gabumu i5ejo silpnoka formos atzvilgiu, bet ir toks dar-
bas sunkiose kal6jimo salygose pareikalavo i§ manes ir i§ autoriaus nemazo itempimo

33  1934 in.  spalio  15 d.  P.  Kubilitinas para56 Vyriausiojo Stabo vir§ininkui plk.  S.  Ra§tikiui pra§y-

ma, nurodydamas, jog turi parenges „kariuomen? lie6ian6iu slapto pobtidzio rastu". S. Ra§tikis kreipesi
i Panevezio apygardos teismo prokurora, pra§ydamas, kad kas nors i§ pastarojo pavaldiniu paimtu  i§
P.  Kubilinno  tuos  ra§tus, jo  akivaizdoje  sudetL!  i voka,  uzantspauduotL!  ir  i§siustu  i  Vyriausiay.i  §taba.
Taip ir buvo padaryta. (S. Ra§tikio  193410 24 ra§tas Panev6Zio apygardos teismo prokurorui, LCL+4
f. 476, ap. 2, b. 50,I. 294). Deja, 5iu ra§tu nepasisek6 surasti.
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ir dideliu pastangu.  Todel a§ nuo§irdziai pra§au Jtisu Ekscelencijos  atkreipti savo
malonu  d6mesi  i  gerus  norus  ir  mano  dideli  pasiryzima  tarnauti  savo  mylimam
kra§tui ir Tautos Vadui. Mano toki pasiryzima geriausiai vaizduoja mano patiekti
vyriausybei parei5kimai, parodymai ir i§leistosios knygos turinys.

Dar niekas iki 5iol, net ir laisvas bddamas, nera para§es nei i5leid?s knygos, kur
taip ry§kiai btitu pabrezti Jdsu Ekscelencijos kilntis darbai ir idejos, kuriomis ir gy-
vena mdsu tauta,  sekmingai nugal6dama visus  sunkumus.  Taip drasiai pareik5tos
vie§ai mano mintys ry5kiai apibtldina mano dabartinius nusistatymus ir visi§ka atsi-
davima Jdsu Ekscelencijai ir tauti§kajai vyriausybei bei Jtisu Ekscelencijos nustaty-
tajai twarkai.

Lygiai tokioje pat dvasioje a§ esu dav?s autoriui nurodymus del antrojo tomo
rasymo.  Bet su  autorium mano rysys nutriko,  ir darbas,  berods,  sustojo.  UZ §ios
knygos pirmojo tomo parasyma Jtisu Ekscelencijos ir pono Teisingumo Ministerio
jis buvo tinkamai ivertintas ir i§ kalejimo paliuosuotas. Autorius buvo daug kartu
baustas kalejimu, bet po tokio reik5mingo darbo Jdsu Ekscelencija teisingai paskai-
tet ji vertu pasigailejimo ir jam bausm? dovanojote.

Tuo labiau a§, kaipo pripuolamai komplikuotose aplinkybese nusikalt?s ir kai-
po tos knygos turinio bei aprafytu ideju ikv6p6jas ir leidejas, tikiuos Jtisu Ekscelen-
cijos t6vi§kos malon6s ir pasigail6jimo, dovanojant man bausm?.

I antra toma yra numatyta iterpti Jbsu Ekscelencijos ir tauti§kosios vyriausyb6s
dymesnius darbuotes etapus, kurie i5vede mpsu tauta i§ partiju klampyn6s ir suktire
stipria Lietuva, kuri, Jdsu Ekscelencijos sumaniai vedama, sugeba nugal6ti visas 5iu
laiku sunkenybes ir klidtis.  Suprantama, kad tokio turinio veikalas turi btlti visais
atvejais tikras meno ktirinys.  Kalejimo salygose paruo§to  pirmojo  tomo  trtikumai
nebeturi jame kartotis. Bet visapusi§ku jo paruo5imu mtisu visuomen6s ir vyriausy-
bes labui as gale6iau tinkamai pasirdpinti bddamas laisvas, nes kalejime tai padaryti
neimanoma.

Savo vie§u  kaltes  prisipazinimu  a§  stengiaus  ine§ti  nuraminima  kariuomenes
sluoksniuose ir ispeti bet kokius i§si§okimus naudojant mano varda ir pad6ti. Savo
atvirais parodymais, kur nezitirejau asmeni§ky reikalu bei naudos, a§ rtipinaus vy-
riausybei padeti likviduoti nemaloniu ivykiu pasekmes.

Nors tarnaudamas kariuomeneje a§ susilaukiau milzini§ku moraliniu ir mate-
rialiniu  smtigiu,  bet  svarbiu  kariuomen6s vadovybes  pasikeitimo  metu  a5 vis  tiek
stengiaus ja tinkamai orientuoti, kad kariuomenes tvarkymas kuo maziau bdtu d6l
vadovybes pasikeitimu sutrukdytas.

Imant visa tai domen, tolimesnis manes kalinimas neturi jokios prasmes nei del
valstybes, nei d6l vyriausybes. D6l mano Seimos ir manes asmeni§kai jis yra tik Za-
lingas, ypatingai suardytos mano sveikatos atzvilgiu. Tod6l nuolankiai pra§au Jtisu
Ekscelencijos givilgtereti i mane ne kaipo i blogos valios Zmogu, bet kaipo i toki, ku-
ris nelaimingai susid6jusiu aplinkybiu d6ka buvo likimo Ziauriai parblok5tas ir savo
kalt? nepaprastai apgailestaudamas, iesko progos ir galimyb6s visa tai i§pirkti.
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Pra§au  Jtisu  Ekscelencijos  t6vi§kos  malones  ir  pasigailejimo  dovanojant  man
bausm?, kad a§ v6l gal66iau gyventi. Gyventi ne sau, bet valstybei ir visuomenei, ku-
ros pavyzdingu nariu a§ esu pasiryzes boti.

Priedas: Knyga ,,Po nauja ve|iava"34.

1935.VII.4

LC74 f. 483, ap. 7, b. 687,I. 85-86. Rankra§tis. Originalas.

P. Kubilidnas

6. 1935 08 22 malones pra§ymas

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Kubilitino Petro, laikomo
Panevezio kalejime,

Malones pratymas35

Visais atwejais bjaurds birzelio ivykiai ir mano nusikaltimas saryfy su §iais ivykiais,
kuri a§ nepaprastai apgailestauju, sudare man ir ypa6 mano §eimai ne tik dideli mora-
lini,  bet ir skaudu materialini smdgi.  Paskirtos bausm6s pasekm6s  at6m6  i§  manes
sunkiai i§tarnauta pensija. Zemes nkio ministerijos perleisto man nkio i§simokejimas
d6lei sunkios mano §eima i5tikusios katastrofos pasidar6 nebepakeliamas. Mano nkis,
i kuri a§ sudejau savo sutaupas, pasflikes be tinkamos priezitlros, nyksta. Sios aplinkybes
veda mane ir mano §eima prie dar didesniu sukr6timu ir stato mus bevilti§kon padetin.

Reik§damas gilu nora tarnauti Tevynei, noredamas btiti naudingu visuomenei
ir vyriausybei ir nuo§irdziai savo kalt? apgailestaudamas, a§ nuolankiai pra5au Jtisu
Ekscelencijos malon6s ir pasigailejimo. A§ dristu mineti savo 5eimos sunkia pad6ti
ir pra§yti Jtisu Ekscelencijos pasigailejimo dar ir todel, kad savo laiku, be tiesiogi-
niu Vyriausiojo §tabo vir5ininko pareigu, esu atlik?s visa eil? reik§mingu valstybei ir
jos  kariuomenei  darbu.  AI  §iuos  darbus  atlikau  i§  idejos,  turedamas  omeny vien

34 Reikia manyti, jog knyga buvo perduota A. Smetonai.  Byloje yra Ilk?s tu§6ias vokas,  ant kurio

P. Kubilitino ranka uzra§yta: „Knyga „Po nauja v6liava" (Lcr4 f. 483, ap. 7, b. 687,I. 93).
35  Tikriausiai  neatsitiktinai  sutapo,  kad  tuo  pa6iu  metu  i  A.  Smetona  kreip6si  ir  157  Skapi§kio

micstelio bei jo apylinkiu gyventojai,  taipogi pra§ydami dovanoti bausme dymiajam  kra§tic6iui.  Prezi-
dentas ant jt! pra§ymo  1935 08 24 uzra§e:  „KraL§to Aps.  Min.  domei:  Pasakyti savo nuomone,  ar btitu
tikslinga malon6s  kcliu  sumazinti bausm6  Petrui  Kubilitinui,  ar  ne"(Skapi§k6nu  1935  08  20  malon6s
pra5ymas, Lcrz4, f. 483, ap. 7, b. 687, I. 97). A. Smetonos patareju nuomon6 buvo neigiama, ir P. Kubi-
litinas susilauke atsakymo, jog kra§to apsaugos ministro isakymu jo pra§ymas prezidentui nepristatytas.
ncs „nera nauju aplinkybiu" (Kariuomen6s teismo prokuroro gen. Itn. E. Vimerio 1935 09 21 ra`§tas Pa-
nev6Zio kalejimo vir§ininkui, Lcrz4, f. 483, ap. 7, b. 687,I.  108).
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didel? ju reik5m? Lietuvai, net be jokio atskiro uZ tai atlyginimo. Savo asmeni§kais
ir §eimos reikalais a§ neturejau nei laiko, nei galimybes rtipintis.

Apie savo nuopelnus a§ niekad nekalbedavau, bet dabar mane ver6ia nors dali-
nai apie tai uzsiminti tas didelis skurdas, kuris del tolimesnio man?s kalinimo vis
baisesnej formoj stojasi pries mano §eimos akis ir nykstantis be tinkamos priezitiros
mano tikis. Kadangi suri§tu su dkiu skolu ir kitu i§laidu kal6damas nebeistengsiu i§-
mok6ti, tai mano tikiui, kuris iki §iol buvo vedamas pavyzdingai, gresia vardytynes ir
kartu su tuo, mano ilgu metu sutaupu Zlugimas.

Nuosirdziai apgailestaudamas savo kalt? ir pakartotinai reik§damas savo tvirta
pasiryzima eiti Jdsu Ekscelencijos vedamu keliu, a§ nuolankiai pra§au Jdsu Eksce-
lencijos malon6s ir pasigail6jimo dovanojant man likusia bausme.

1935.VIII.22                                                                                                       P. Kubilinnas

LCJ+4, f. 483, ap. 7, b. 687,I. 95. Rankra§tis. Originalas.

7. 1935 12 16 malones pra§ymas.

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui
(per Jo Ekscelencija Pona Kra§to apsaugos ministeri)

i=

Kubilitino Petro, laikomo
Panev6Zio kal6jime,

Malones prafymas36

Su didziausiu apgailestavimu ir skausmu 5irdyje a§, ra5ydamas §i savo pra§yma,
esu priverstas bereikalingai Jtisu Ekscelencijai priminti nelemtus 7 birzelio ivykius,
i  kuriuos  kiekvienas  Lietuvos  patriotas  Zidrejo  ir  Zidri  su  pasibjaurejimu.  |vykiu
pedsakams nykstant, visi nori kuo grei6iausiai juos pamir§ti,  nuo§irdziai geisdami,
kad pana§tis ivykiai niekad mdsu Tevyn6j nebesikartotu ir Jdsu Ekscelencijos, kai-
po Tautos Vado, nebejaudintu.

Tik tokiomis mintimis besivadovaudamas ir savo kalt? nuo§irdziai apgailestau-
damas, a§ dristu kreiptis i Jdsu Ekscelencija ir pradyti malon6s. Jdsu Ekscelencija,
kaipo ginkluotu pajegu Vir§ininkas, visuomet labai dom6jotes kariuomenes tvarky-

36 P. Kubilitinui buvo atsakyta, kad Sis jo pra5ymas buvo ,,referuotas" prezidentui, ta6iau „ncrasta

galimumo jis patenkinti" (Kariuomen6s teismo prokuroro gen. Itn. E. Vimerio 1936 01  14 ra§tas Panc-
vezio kalejimo vir5ininkui, Lcr4, f. 483, ap. 7, b. 687,I.117).
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mu ir jos paruo§imu. Todel Jtisu Ekscelencijai geriau negu kam kitam Zinomas ir
mano plataus masto darbas, atliktas kariuomen6je.

Y

Siu metu Kariuomen6s §vent6s progva Jtisu  Ekscelencija  savo  kalboje  teik6t6s
visapusi§kai mnsu kariuomen? ivertinti. Sis, Jtisu Ekscelencijos Zodziais, mnsu ka-
riuomenes pazangos ivertinimas meta §viesu spinduli ir i mano begaliniai prislegta
bevilti§ka btikl?, nes Jtisu Ekscelencija savo kalboje radote reikalingu pla6iai ir iti-
kinan6iai pabr6Zti tuos didelius laimejimus, kurie mdsu kariuomeneje buvo atsiekti
mano asmeni§komis pastangomis.

Savo iivedziojimais a5 nei kick nenoriu mazinti dabartines kariuomen6s vado-
vyb6s vertes ir jos dideliu nuopelnu. Konkretizuodamas nekurias kariuomenes tvar-
kymo sritis praeity, a§ dristu nurodyti, kad be savo laiku atliktu mano darbu dabar
vykdomi  reik5mingi  del  Lietuvos jos  kariuomen6s  pertvarkymai  ir  organizaciniai
patobulinimai btitu neimanomi.

Vyresniu vir§ininku ir kvalifikuotu karininku paruo§imui reik6jo daug laiko, pa-
stangu ir toli siekian6iu numatymu. Beveik visus dabar uziman6ius auk5tas kariuome-
n6je vietas karininkus a§ paruo§iau per asmeni§kai manimi organizuotus ir vedamus
diviziju ir pulku vadams kursus;  siun6iau juos uzsienin i karo akademijas bei §iaip i
pazangesniuju valstybiu kariuomen?, kad specializuotusi numatytose jiems pareigose.
Be to, daviau jiems galimyb? atlikti metodinga staza mtisu kariuomen6je bei svetur.

Beveik visi dabartiniai Generalinio §tabo karininkai yra mano asmeniskomis pa-
stangomis parinkti  ir  daugumas ju yra mano  aukletiniai  manimi  organizuotuose  ir
pravestuose mnsu akademijos kursuose. Siems kursams, kaip Jdsu Ekscelencija savo
kalboje teiket6s pabrezti, a§ nedaviau garsaus akademijos pavadinimo, nes man rfupe-
jo ne i§kaba ir reklama, o turinys ir T6vyn6s reikalai. Iuaike antros §iu kursu laidos ati-
darymo dabartinis Kariuomenes Vadas pasake, kad mano i§leisti pirmos laidos kari-
ninkai visi§kai pvrilygsta savo pasiruo§imu uzsienio akademijose baigusiems mokslus
savo kolegoms. Sic Zodziai pasitvirtino praktikoj. Mano i§leisti aukletiniai ir mokiniai
dabar veda pa6ius svarbiausius Kariuomenes 5tabo skyrius, uzima Karo mokyklos ins-
pektoriaus vieta, yra nekuriu diviziju 5tabu vir§ininkais, pulku vadais, net lektoriais
dabartin6j akademijos laidoj ir t. t. Tokiu pla6iu mastu atliktu kadru paruo§imu buvo
suvienodintos visu vir§inin]qu pazitiros ir duotas tinkamas darbo metodas visai kariuo-
menei. Akademijos kursai dave pagrinda savai doktrinai.

Mdsu  kariuomenes  mokymas  prad6jo  mflzini§kais  §uoliais  Zengti  pirmyn,  kai
auREtesniems vir§ininkams  kursuose  suteiktos  Zinios  pasklido  kariuomenes  maseje.
Tai buvo atlikta pirmoj eflej laike prakti§ku uzsiemimu poligone. Organizaves poligona,
a5 perk6liau mdsu kariuomenes mokyma i realias, artimas tikrenybei lauko aplinkybes.
Praleisdamas i§tisus vasaros laikotarpius poligone,  a5 panaudojau mtisu kariuomenes
mo]qmui savo dideli patyrina i§ Didiiojo karo ir Zinias, igytas uzsienio mokyklose. Poli-
gonas virto ne tik kariuomen6s, bet ir pla6ios visuomen6s didele kari5ka mokykla.

Sic metodingai manimi pravesti mtisu  kariuomenes mokymo  ir aukl6jimo  srity
etapai pakel6 jos verte tinkamon auREtumon. Mtisu kariuomenes pazanga didziuojasi
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visa tauta. Ji rado atgarsio ir Jdsu Ekscelencijos Zodyje lapkri6io 23 dienos i§kilmese.
Pries kelis metus vyriausyb6 rado galimu paskirti kariuomen6s  apginklavimui

keliolika milijonu litu. Mano pasinlymu uZ juos buvo isigyta naujieji tankai, §arvuo-
6iai, oerlikonai, zenitine artilerija ir Pranchzijoje pirktas vienam artilerijos pulkui
pabtiklu komplektas, be kurio dabartinis artilerijos pertvarkymas nebdtu galimas.
Skaitlingais prane§imais Prezidenttiroje ir kituose pos6dziuose as pla6iai i§ai§kinau,
kad 5ie visi ginklai yra kariuomenei reikalingi ir btltini. Tuo pa6iu a5 pasi6miau sau
moraline atsakomybe uZ ju savybiu tinkamuma mdsu kariuomenei.

Sios pagrindines priemon6s pastbmejo mtisu kariuomene dideles pazangos ke-
liu. Ji dabar visu auk5tai vertinama. Per ja ir mtlsu diplomatija turi reikalinga svori
ir vert?, kas itin svarbu dabartiniais tarptautiniu atzvilgiu neramiais laikais.  Jei ne
tokia kariuomene, kas gi su mumis dabar skaitytusi.

AI neminesiu kitu sri6iu, kurias man kariuomen6je prisiejo sutvarkyti. A5 dabar
skai6iau galimu konkretizuoti tik tuos savo atliktus darbus, kuriuos Jtisu Ekscelen-
cija savo iskilmingoje kalboje  radote  reikalingu pabr6Zti kaipo  reik5mingus mtisu
kariuomen6s pazangai, svarbius mtisu valstybei ir jos nepriklausomyb6s islaikymui.

Jeigu a§ savo laiku §iu darbu nebti6iau atlik?s, mtisu dabartines kariuomenes ver-
te btitu tokia, kokia ji buvo man peremus Generalini Staba 1927 metais, kuomet mdsu
kariuomene tarptautiniame oficialiniame ivertinime buvo pripazinta kaipo labai men-
kos vert6s ir pastatyta pasaulio kariuomeniu taape vienon i§ paskutiniu vietu. Spren-
dziant mano tolimesni likima, a§ pra§au Jdsu Ekscelencijos atsizvelgti ir i tai, kad a§
savo sunkias pareigas turejau eiti nenormaliais ir ypatingai neramiais laikais.

Platesnio gyvenimo  patyrimo  as  neturejau,  tod6l  gal6jau  tokiose  pareigose  ir
klaidu padaryti.  Pasiruo§usiu ir tinkamu padejeju a5 beveik netur6jau.  Vyriausias
§tabas ir diviziju §tabai buvo beveik tu§ti, be kvalifikuotu ir nors kick darbui pasi-
ruo§usiu Zmoniu. Nuolatiniai lenku, o veliau ir vokie6iu grasinimai statydavo mus,
kaip silpniau pasiruo§usius, labai pavojingon strateginiu ativilgiu padetin.

Dideles atsakomybes darbas tokiais sunkiais laikais pareikalavo  is man?s nepa-
prasto nervu ir bendrai j6gu itempimo ir pakirto mano sveikata. Santykiai tarp pono
ministerio ir Vyriausiojo §tabo vir§ininko buvo neai§kds, nes §tabo vir§ininko parei-
gos jokiu istatymu bei kitu bndu nebuvo nustatytos.  Didele painiava kariuomenes
vadovybeje ir neai§ki mano tarnybine padetis visais atvejais pasunkino mano dar-
buot? ir labai prisid6jo prie visu ivykusiu  nelaimiu.  Netinkama Vyriausiojo  §tabo
Vjr=£an];nr¥:spiaedt:tsi37?abreze»Lietuvosaidas",PriimantKariuomenesvadovyb6sista.

V

AI nepaprastai apgailestauju, kad su birzelio ivykiu dalyviais nepasielgiau taip,
kaip  to  reikalauja  statutas.  Su jokiomis vidaus  politikos  srovemis  ar  kurios  nors
opozicijos asmenimis a5 jokio ry§io bei reikalo neturiu ir parei§kiu, kad ir ateity su

37 Zr. 20 nuoroda.
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jais nieko bendra nenoriu tur6ti. AI eisiu vien tik Jdsu Ekscelencijos, kaipo Tautos
Vado, rodomu keliu.

Atsizvelgiant i visa auk§6iau i§destyta, a§ nuolankiai pra§au Jtisu Ekscelencijos
tevi§kos malones ir pasigailejimo, dovanojant man likusia bausm?.

1935.XII.16
P. Kubilidnas

Lcprz4, f. 483, ap. 7, b. 687,I.114-116. Rankra§tis. Originalas.

8. 1936 08 18 malones pra§ymas.

Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui

Kubilitino Petro, laikomo
Panev6Zio kalejime,

Malones pra§ymas38

Savo kalt? sary5y su  1934 in. birzelio 7 dienos ivykiais a5 nepaprastai apgailes-
tauju. Vienkart a§ nuo§irdziai atsipra§au Jdsu Ekscelencijos Pono Prezidento ir Po-
no Ministerio Pirmininko J. Ttlbelio uZ visus nemalonumus, kurie gal6jo ivykti d61
mano kaltes.

Saryfy  su  reik§mingu  mdsu  Tautos  atstovyb6s  susirinkimu  ir  Tautos  §vent6s
proga a§ nuolankiai pra§au dovanoti man likusia bausme.

1936.VIII.18
P. Kubilitinas

LC7+Z4, f. 483, ap. 7, b. 687,1.  145. Rankra§tis. Originalas.

38 Kra§to apsaugos ministerijos bei Kariuomenes teismo vadovai i5 pradziu rekomendavo A. Sme-

tonai atmesti ir §i P. Kubilidno pra§yma. Ta6iau prezidentas §ikart apsisprend6 kitaip ir paved6 kra§to
apsaugos  ministrui pra§yma  „dar  karta  apsvarstyti".  1937  in.  vasario  15  d.  kra§to  apsaugos  ministras

plk.  S.  Dirmantas ir Kariuomenes tcismo prokuroras brig. gen.  E.  Vimeris pasira§6 toki A.  Smet(mai
adrcsuota ra§ta:  ,,Dar karta apsvarstes kalinio Petro Kubilitino malones pra§yma, ji grazindamas turiu
garbe Tamstai prane§ti, kad, atsigivelgiant i tai, jog pra§ytojas sakosi savo kalte sary5yjc su  1934 in. bir-
Zelio men.  7 dienos ivykiais nepaprastai apgailestaujas, o taip pat ir del labai gero jo elgesio kal6jimc
Nepriklausomybes §vent6s proga reik6tu jam  dovanoti  likusi kalejimo  bausm6s  dalis"  (LC7+L4,  f.  483,
ap. 7, b. 687,I.137). Kita diena A. Smetona pasira§e bausm6s dovanojimo akta.
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