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KAIP BOLŠEVIKAI OKUPAVO KAUNO AERODROMĄ 
 

Kaip žinome, 1939 m. rugpj ūčio m ÷n. 23 d. Soviet ų 
Sąjunga su naci ų Vokietija susitar ÷ d ÷l Pabaltijo 
teritorijos pasidalinimo, ir po kai kuri ų 
kompromis ų vokie čiai atsisak ÷ pretenzij ų į 
Lietuvos teritorij ą, gaudami iš rus ų kelet ą 
milijon ų pinigais ir kitais produktais. Toji 
sutartis Sov. S ąjungai dav ÷ laisvas rankas į   
Lietuvos   teritorij ą   ir  jos  nepriklausomyb ę. 
Ši sutartis padr ąsino vokie či ų vyriausyb ę imtis 
radikali ų žygi ų prieš Lenkij ą d ÷l Dancigo 
koridoriaus už ÷mimo. To pas ÷koje 1939 m. rugs ÷jo 
1 d. prasid ÷jo vokie či ų - lenk ų karas, kuris 
Anglijai ir Pranc ūzijai sutartimi įsipareigojus, 
įsiliepsnojo į globalin į pasaulin į kar ą. 
Rusų užma čios paglemžti Lietuv ą buvo iš anksto 
suplanuotos apgaul ÷s b ūdu, prisidengiant 
įsileidimu į mūsų teritorij ą j ų kariuomen ÷s 
įgul ų, kurios buvo reikalingos neva tai d ÷l m ūsų 
ir j ų saugumo, čia pat pašon ÷j vykstant vokie či ų 
- lenk ų karui. 
Mūsų vyriausyb ÷ po ilgo priešinimosi sutiko ir 
įsileido rusu įgulas į Lietuvos teritorij ą 
sutartimi, pagal kuri ą soviet ų vyriausyb ÷ 
iškilmingai pasižad ÷jo nesikišti į mūsų vidaus 
tvark ą ir gerbti m ūsų nepriklausomyb ę. 
Tačiau, pra ÷jus vos keliems m ÷nesiams nuo j ų 
kariuomen ÷s įgul ų į mūsų teritorij ą įsileidimo, 
bolševikai padar ÷ mūsų vyriausybei nepamatuot ų 
apkaltinim ų, neva tai d ÷l m ūsų žiaurios 
laikysenos j ų įgul ų atžvilgiu. To pas ÷koj jie 
pareikalavo įsileisti dar daugiau j ų kariuomen ÷s 



dalini ų. M ūsų delegacijai derybose Kremliuje 
nerodant palankumo įsileisti daugiau kariuomen ÷s, 
Soviet ų S ąjungos vyriausyb ÷ dav ÷ ultimatum ą, 
pabr ÷ždama, kad j ų kariuomen ÷ peržengs Lietuvos 
teritorijos sien ą j ų esam ų įgul ų Lietuvoj 
padidinimui.             
1940 m. birželio 15 d. Soviet ų S ąjungos 
kariuomen ÷ didel ÷mis motorizuotomis j ÷gomis ir 
karo aviacijos eskadronais įsiverž ÷ į mūsų 
teritorij ą ne čia esam ų j ų įgul ų sustiprinimui, 
bet su tikslu paglemžti Lietuv ą ir j ą įsijungti į 
savo imperij ą, kaip kad buvo susitarta su naci ų 
Vokietija. 
Mūsų vyriausyb ÷, gavusi ultimatum ą, ryžtingo 
pasipriešinimo atmesti rus ų bolševik ų 
reikalavimus neparod ÷. Paskutiniame ministr ų 
pos ÷dyje, daugumos buvo priimtas sprendimas 
sutikti su rus ų- -bolševik ų ultimatumu, moty-
vuojant, kad d ÷l susid ÷jusi ų aplinkybi ų (rus ų 
įgulos   Lietuvoje  jau  buvo  įvairiose  
vietose) suorganizuoti pasipriešinim ą ginklais 
yra per v ÷lu, ir tas b ūt ų pragaištinga kraštui. 
Dar kyšojo mintis pasitik ÷ti tais pasižad ÷jimais 
ir Kremliuje sudaryta sutartimi nesikišti į mūsų 
vidaus reikalus. Naci ų - bolševik ų padaryta 
slapta sutartis d ÷l Lietuvos likimo mums tada dar 
nebuvo žinoma. Be to, d ÷l m ūsų vyriausyb ÷s 
neapsiži ūr ÷jimo, tuo nerimo laiku kariuomen ÷s 
vadu buvo gen. ltn. Vitkauskas, tikras bolševik ų 
agentas, komunist ų partijos narys. 
Toki ą nelemt ą pad ÷t į apsunkino dar ir ta 
aplinkyb ÷, kad Pabaltijo valstyb ÷s (Lietuva, 
Latvija ir Estija) netur ÷jo tarpusavio sutarties 
veikti bendrai prieš prieš ą - bolševik ų smurt ą. 



Tas faktas taip pat daug nul ÷m÷ pasyviai sutikti 
art ÷jan čius įvykius. 
Mūsų šauni kariuomen ÷, kurios paj ÷gos buvo 
aukštame kovos paruošime, giliame patriotiškame 
nusiteikime ir gerai apginkluota, gal ÷jo, labai 
smarkiai pasipriešinti įsibrov ÷liams, kad ir su 
didele auka, einant m ūšin prasmingu gilios 
t ÷vyn ÷s meil ÷s š ūkiu: "tas nevertas laisv ÷s, kas 
negina jos... 
Iš pirmo žvilgsnio, m ūsų vyriausyb ÷s nutarimas 
nesipriešinti rus ų agresijai atrodo nusikaltimu. 
Tačiau prieš rus ų smurt ą ginklo nepak ÷l ÷ ir kitos 
dvi Pabaltijo valstyb ÷s -Latvija ir Estija. Taip 
pat Belgija, Norvegija ir Danija, senos valstyb ÷s 
su giliomis tautin ÷mis tradicijomis ir gerai 
išmiklintomis kariuomen ÷mis, kapituliavo prieš 
vokie či ų smurt ą be pasipriešinimo. Žinoma, tie 
pavyzdžiai n ÷ra ir negali b ūti kriterijumi, kaip 
ginti tautos laisv ę, neži ūrint susid ÷jusi ų, kad 
ir sunkiausi ų aplinkybi ų. 
Pirmaisiais m ūsų karo aviacijos pionieriais buvo 
L.Peseckas, H.Bezumavi čius, J.Kumpis, 
J.Pranckevi čius, V.Jablonskis, A.Stašaitis, 
S.Darius, V.Švitris, P.Hiksa, ir kiti, kurie 
pad÷jo pamatus tolimesniam aviacijos vystymuisi. 
Ypač pažym ÷tinas Lietuvos karo aviacijos augimo 
laikotarpis, vadovaujant gen. inž. A. Gustai čiui, 
kuris garsiais savo konstrukcijos „ANBO" karo 
l ÷ktuvais apginklavo m ūsų eskadriles. Kaip karo 
aviacijos viršininkas, puikus administratorius ir 
kartu gilus karo aviacijos panaudojimo krašto 
gynybai žinovas, jis labai aukštai pak ÷l ÷ jos 
kovingumo potencial ą. Vyravo įsitikinimas, kad 
mūsų karo aviacija bet kuriuo laiku gali stoti į 
kov ą su priešu. Ta čiau tos kovingos viltys 



sunyko, kai rus ų   ultimatum ą   m ūsų   vyriausyb ÷   
pri ÷m÷. Su didele širdg ÷la m ūsų karo lak ūnai 
steb ÷josi vyriausyb ÷s neryžtingumu ir tar ÷si, ar 
n÷ra kokios nors galimyb ÷s rusams pasipriešinti. 
Be abejo, vien karo aviacijos daliniai 
pasipriešinimo sudaryti negal ÷jo, ir tik 
nekantriai lauk ÷ mūsų vyriausyb ÷s nurodym ų. 
Karš čiausia žinia buvo, kai m ūsų naujasis 
kariuomen ÷s vadas gen. ltn. Vitkauskas išleido 
kariuomenei įsakymą pabr ÷ždamas, kad 
atvykstan čius bolševik ų kariuomen ÷s dalinius 
reikia sutikti labai draugiškai, laikantis 
didžiausios drausm ÷s ir nepadarant bet kokio 
išsišokimo. 
Ir štai, Sov. S ąjungos kariuomen ÷s dalys 1940 m. 
birželio 15 d. įsibrov ÷ į mūsų valstyb ÷s 
teritorij ą. Tai buvo sekmadienis. Aš tuo metu 
laikinai ÷jau Kauno karo aerodromo komendanto 
pareigas. Anksti ryt ą apie 7 val. man paskambino 
karo aviacijos viršininkas gen. A. Gustaitis, 
sakydamas, kad yra gav ęs iš m ūsų vyriausiojo 
štabo žini ą, jog rus ų karo aviacijos daliniai 
šiandien atskris ir nut ūps m ūsų aerodrome. Įsak ÷ 
tuojau nuvykti į aerodrom ą ir patirti kas ten 
darosi. Paskubomis nuvyk ęs, radau aerodromo piet ų 
pakraštyje grup ę rus ų kari ų su patiesta t ūpimo 
krypties balta marška. Virš aerodromo jau skraid ÷ 
rus ų naikintuvai. Pri ÷jus prie rus ų kari ų grup ÷s, 
iš jos išsiskyr ÷ generolo laipsnio karys ir 
art ÷jo į mane. Aš jam pasisakiau, kad esu pulk. 
ltn. Šešplaukis, šio aerodromo komendantas, ir 
kad m ūsų karo aviacijos viršininkas nor ÷t ų 
žinoti, kokia proga ir kuriam laikui jie naudosis 
aerodromu. Tada tas rus ų karys atsak ÷, kad jis 
esąs gen. Lebedev, Soviet ų S ąjungos atvykstan čios 



armijos karo aviacijos dalini ų vadas, ir šiandien 
jis negal įs pasakyti, kiek ilgai jie aerodromu 
naudosis. O d ÷l priežasties kod ÷l jie atvyko, jis 
pasak ÷, jog mes tur ÷jome b ūti painformuoti, kad 
tai vykdoma pagal m ūsų krašt ų draugišk ą 
susitarim ą. Tada aš gen. Lebedevui pareiškiau, 
kad m ūsų karo aviacijos viršininkas gen. 
Gustaitis nor ÷t ų aerodromo naudojimosi reikalu su 
juo kalb ÷tis ir paklausiau, ar šiandien jiems yra 
reikalinga bet kokia parama iš m ūsų pus ÷s. Rusas 
trumpai atsak ÷, kad jiems pagalba nereikalinga, o 
kalb ÷tis su gen. Gustai čiu jis nemat ąs reikalo, 
tuo duodamas suprasti, kad pasikalb ÷jimas yra 
baigtas. 
Grįžęs iš aerodromo pranešiau gen. Gustai čiui 
apie pad ÷t į ir pasikalb ÷jim ą. Kadangi m ūsų karo 
eskadril ÷s ir aviacijos mokomoji grup ÷ kasdien 
vykd ÷ užsi ÷mimus, pratimus, tai iškilo klausimas, 
ar gal ÷s m ūsų daliniai pirmadien į, birželio 16 
d., vykdyti užsi ÷mimus. Gen. Gustaitis mane 
įpareigojo b ūti ryši ų karininku su rus ų aviacijos 
daliniais ir įsak ÷ kaip galima grei čiau susirišti 
su rusu karo aviacijos štabu ir prašyti 
pasimatymo - pasitarimo su j ų karo aviacijos 
vadovybe. 
Rusų karo aviacijos dalini ų divizijos štabas buvo 
įsik ūr ęs m ūsų buv. Susisiekimo Ministerijos 
r ūmuose. Nuvykus į j ų štab ą buvo labai sunku 
įeiti, kol išsiaiškino kas, ko nori, ar turi 
asmens įgal. dokumentus, ir t.t. 
Štabe susipažinau su j ų divizijos vadu plk. 
Ščiukin, jo štabo viršininku plk. ltn. Gluchov ir 
žyd ų tautyb ÷s divizijos komisaru, kurio pavard ÷s 
neatsimenu. Gen. Lebedevo nebuvo. Tie visi trys 
mane pri ÷m÷, pirmiausia įdomaudamiesi, kokios yra 



mūsų žmoni ų nuotaikos d ÷l j ų atvykimo, ir ar mes 
esame labai patenkinti dabar, jausdamiesi saug ūs 
nuo bet koki ų užpuolim ų. Žinoma, aš į j ų 
klausimus tegal ÷jau atsakyti tik tiek, kad 
dabartin ÷ situacija yra mums savotiška ir 
neaiški, ir tod ÷l m ūsų karo aviacijos viršininkas 
gen. Gustaitis nor ÷t ų su jais pasimatyti ir 
pasitarti m ūsų aerodromo naudojimosi reikalu ir 
kitais klausimais. Rusai sutiko rytojaus dien ą, 
t.y. birželio 16, 10 val. ryto b ūti aerodrome ir 
susitikti su gen. Gustai čiu. 
Pranešus apie susitikim ą, gen. Gustaitis pakviet ÷ 
mane kartu su juo sutartu laiku vykti į 
aerodrom ą. Privažiavus prie m ūsų aerodromo vart ų, 
radome rus ų pastatyt ą sargyb ą. Sargybinis mus 
sulaik ÷ ir, kaip pas juos įprasta, praš ÷ parodyti 
leidim ą, kuris liudyt ų, jog galime įeiti, į 
aerodrom ą. Aš išlip ęs iš automašinos aiškinau 
sargybiniui, kad čia vyksta m ūsų karo aviacijos 
viršininkas, ir kad jam tokio leidimo nereikia, 
be to, yra sutarta pasimatymas su j ų 
viršininkais. Ta čiau sargybinis įleisti nesutiko 
ir iškviet ÷ sargybos viršinink ą, o pastarasis 
taip pat nesi ÷m÷ atsakomyb ÷s ir vyko kur tai 
atsiklausti. Po gero pusvalandžio laukimo 
įvažiuoti buvo leista. 
Aerodromo pakraš čiuose jau radome nut ūpusius ir 
išrikiuotus rus ų kovos l ÷ktuvus. Naikintuv ų 
gal ÷jo b ūti apie 30, lengv ų bombneši ų - apie 50. 
Prie m ūsų l ÷ktuv ų angar ų radome pastatytus rus ų 
sargybinius, kurie į angarus nieko ne įleido. M ūsų 
sargybiniai taip pat stov ÷jo savo vietose, nes 
aerodromo sargyb ų viršininkui buvo duotas m ūsų 
karo aviacijos viršininko įsakymas, neži ūrint 
bent koki ų aplinkybi ų pasilikti vietoje su 



sargybomis, ta čiau vengti konflikto su rusais. 
Rusai m ūsų sargybini ų nekliud ÷. Ir ta diena m ūsų 
sargyboms buvo paskutin ÷, nes rusai pareišk ÷, kad 
aerodromo apsauga ir jame esan čius angarus su 
l ÷ktuvais jie perima savo žinion. Tokia išvada 
nat ūraliai išplaukianti iš dabartin ÷s pad ÷ties, 
nes didelis j ų l ÷ktuv ų skai čius nekuriam laikui 
naudosis   m ūsų  aerodromu. 
Tie visi įvykiai, lie čia m ūsų aviacij ą, b ūdavo 
pranešami m ūsų vyriausiam štabui, lyg norint 
gauti užtarime prieš rus ų savivaliavim ą. Bet kiek 
galima buvo patirti, jau tada štabe viešpatavo 
gen. Vitkauskas, be joki ų prieštaravim ų 
patenkindamas visus rus ų reikalavimus. Tokia gen. 
Vitkausko laikysena rod ÷, kad jis žino k ą daro, 
kad tai yra ne rus ų įgul ų papildymas, bet 
Lietuvos okupacija. 
Gen. Gustai čiui aerodrome belaukiant rus ų 
viršinink ų- kaip buvo sutarta, netrukus atvyko 
rus ų karo aviacijos dalini ų divizijos vadas plk. 
Ščiukin, su savo štabo viršininku plk. ltn  
Gluchov, Pasisveikin ę rusai prad ÷jo pašnekes į 
apie aerodromo naudojim ą ir apie patalp ų - angar ų 
klausim ą. Rusai labai užmaskuotai rod ÷, kad čia 
reikalas ein ąs pagal susitarim ą su m ūsų ir j ų 
vyriausyb ÷mis, ir kad jie laikinai nor ÷t ų, kad 
mūsų kovos eskadril ÷s nevykdyt ų joki ų skraidym ų 
ir pasilikt ų angaruose, kuriuos priži ūr ÷s j ų 
sargybos. M ūsų angarais jie nenori naudotis, o 
tik nori, kad mes paliuosuotum ÷m jiems m ūsų 
fotolaboratorijos patalpas ir perleistum ÷m jose 
esamas foto priemones, už k ą jie atsilygins. Už 
rus ų reiškiamo neva tai pageidavimo kyšojo aiški 
mintis, kad tai yra negin čijami klausimai, ir kad 
dabartin ÷ pad ÷tis reikalauja j ų užgaidas 



patenkinti. Tada gen. Gustaitis teiravosi, kiek 
ilgai jiems bus reikalingas aerodromas, 
nurodydamas, kad m ūsų eskadril ÷s yra trukdomos, o 
ypa č mokomoji lak ūnų grup ÷ tur ÷t ų t ęsti baigiam ą 
skraidymo apmokinim ą. Į t ą klausim ą rusai atsak ÷, 
kad tuo tarpu kovos eskadril ÷ms jie nenumato 
greitos galimyb ÷s skraidyti, bet mokomos grup ÷s 
mokiniams atsiras  proga už   poros savai či ų. 
Praslinko dvi ir trys savait ÷s, o m ūsų aerodromas 
kasdien buvo perpildytas tai išskrendan čiais, tai 
atskrendan čiais rus ų l ÷ktuvais, kurie, kaip 
galima buvo spr ęsti, skraid ÷   tikslu  slopinti  
Lietuvos gyventoj ų nuotaikas,  ir dideliais 
l ÷ktuv ų skai čiais demonstravosi   m ūsų padang ÷se. 
Kas d ÷josi Šiauli ų ir Panev ÷žio karo 
aerodromuose, kuriuose stov ÷jo m ūsų kovos 
eskadril ÷s, neliesiu. Žinau, kad ir tenai es-
kadrili ų veiksmai buvo suspenduoti ir l ÷ktuv ų 
angarai    uždaryti. 
Apie Kauno karo aviacijos l ÷ktuv ų pajud ÷jim ą iš 
angar ą negal ÷jo b ūti jokios kalbos. Veidmaininga 
rus ų politika, nesilaikydama sutar či ų ir 
pasižad ÷jim ų, bylojo, jog jie   šeimininkai   
mūsų  aerodrome,   visame  m ūsų krašte. 
Pridengdami savo klastingas užma čias. viena diena 
plk. Š čiukin ir plk. Gluchov atsilank ÷ į mūsų 
aviacijos štab ą pas gen. Gustait į pasiteirauti, 
kiek mes iš turim ų aviatori ų rezervo gal ÷tum÷m 
suorganizuoti papildom ų kovos eskadrili ų. Gen. 
Gustaitis rus ų viršinink ų  pasiteiravim ą d ÷l 
eskadrili ų- padidinimo pri ÷m÷ su abejone. Bet 
jiems pasak ÷, kad lak ūnų pakakt ų trims-keturioms 
eskadril ÷ms, tik jiems tr ūkt ų l ÷ktuv ų. Abu rus ų 
viršininkai, neva tai rodydami susidom ÷jim ą gen. 
Gustai čio pareiškimu, pažad ÷jo daryti žygi ų, kad 



l ÷ktuv ų klausimas Sov. S ąjungos vyriausyb ÷s b ūt ų 
teigiamai    išspr ęstas. 
Netrukus per m ūsų kariuomen ÷s štab ą gen. 
Gustaitis gavo įsakymą ir įgaliojimus vykti į 
Maskvą tartis d ÷l užpirkimo m ūsų aviacijai rus ų 
gamybos (rodos 50) l ÷ktuv ų-naikintuv ų. 
Gen. Gustaitis, išbuv ęs apie savait ę laiko 
Maskvoj, gr įžo ir sukviestiems karo lak ūnams 
aviacijos ramov ÷s sal ÷je papasakojo apie 
pasimatym ą su rus ų karo aviacijos viršininkais ir 
l ÷ktuv ų gamybos įmoni ų ved ÷jais bei inžinieriais, 
apie j ų labai graž ų pri ÷mimą, puikias vaišes su 
kaviaru, keltus tostus už drauging ų santyki ų- 
užmezgim ą. D ÷l l ÷ktuv ų įsigijimo gen. Gustaitis 
pažym÷jo, kad šiandien rusai savo tipo l ÷ktuv ų 
niekam neparduoda, o pasen ę j ų l ÷ktuvai mums 
netinka, be to rusai stato aukštas kainas. Labai 
atsargiai gen. Gustaitis kalb ÷jo apie tai, kaip 
jis buv ęs apr ūpintas bolševik ų propagandine 
literat ūra, kurios parsivež ęs didel į pund ą. Ir 
šis rus ų suplanuotas   žygis   buv ęs   grynai  
propagandinis. 
Prieš Kauno aerodromo už ÷mimą, viena m ūsų 
naikintoj ų eskadril ÷ buvo išvykusi į Palangos 
aerodrom ą kur atlikin ÷jo šaudymo pratimus į oro 
taikinius. Eskadril ÷s vadu buvo karo lak ūnas maj. 
J. Mik ÷nas. Rusams atvykus į  Palangos  
aerodrom ą, eskadril ÷s užsi ÷mimai buvo    
sustabdyti. 
Vien ą dien ą gen. Gustaitis gavo iš m ūsų 
kariuomen ÷s vyriausiojo štabo pranešim ą, kad rus ų 
pareiškimu Palangoj m ūsų eskadril ÷ apsiginklavo, 
užtaisydama kulkosvaidžius šovini ų juostomis, 
pasiruošdama kovos veiksmams. Toks eskadril ÷s 
jiems nelauktas ir nesuprantamas elgesys kelias 



nerim ą ir įtarim ą. Tod ÷l rus ų aviacijos štabas 
reikalauja t ą reikal ą ištirti vietoj, ir si ūlo su 
j ų štabo atstovu plk. Š čiotkin ir m ūsų paskirtu 
atstovu vykti į Palang ą patikrinti ten esamos 
eskadril ÷s tariamus nusikaltimo veiksmus. Tuo at-
stovu aviacijos viršininkas paskyr ÷ mane. Ilga 
kelion ÷ iš Kauno iki Palangos prab ÷go gana greit, 
nes labai šnekus plk. Š čiotkin iškalbingai pieš ÷ 
Soviet ų S ąjungos ūkio ir pramon ÷s klest ÷jim ą, 
gyventoj ų gerb ūvio pak ÷lim ą, nenugalimos 
raudonosios armijos galyb ę, daug kart ų 
pabr ÷ždamas, kad tai yra genialaus vado draugo  
Stalino nuopelnas. 
Atvyk ę į Palangos aerodrom ą pakviet ÷me eskadril ÷s 
vad ą maj. J. Mik ÷ną ir ten stov ÷jusios rus ų 
kariuomen ÷s dalinio (turb ūt kuopos s ąstate) vad ą 
į atskir ą pasitarim ą - apklausin ÷jim ą. Abu 
iškviestieji pareišk ÷, kad jokio nesusipratimo 
tarp m ūsų ir rus ų kari ų n ÷ra ir nebuvo, kad jokio 
l ÷ktuv ų apsiginklavimo nebuvo imtasi, l ÷ktuvai ir 
dabar es ą be ginkl ų ir šovini ų. Tai patvirtino ir 
rus ų dalinio vadas, kurio dalinys ten yra m ūsų 
eskadril ÷s sargu. Abu apklausin ÷jamieji dar si ūl ÷ 
vykti į angar ą ir asmeniškai įsitikrinti. Plk. 
Ščiotkin buvo įtikintas, ir abu pri ÷jome išvados, 
kad tie rus ų užmetimai d ÷l eskadril ÷s ginkla-
vimosi yra nepamatuoti, gryna provokacija. 
Nutar ÷me gr įžę savo štabams pranešti, jog Pa-
langos aerodrome tarp rus ų ir lietuvi ų įgul ų 
kari ų santykiai yra geri, joki ų nedrauging ų 
veiksm ų niekas neruošia, eskadril ÷s ginklai -
šoviniai yra laikomi sand ÷lyje, sargybos ap-
saugoj. 
Gen. Gustaitis, išklaus ęs mano pranešimo, padar ÷ 
išvad ą, kad rusai kur tik išmanydami v ÷l 



provokuoja, kad mes neva tai darome nusikaltimus 
prieš ger ų santyki ų palaikym ą ir net ruošiam ÷s 
sukilimui prieš j ų įgulas. Iš rusu elgesio gen. 
Gustai čiui kilo įtarimas, ar tik rusai nesiruošia 
labai artimoj ateityj  palaidoti m ūsų 
nepriklausomyb ę. 
Jo nujautimas buvo tikras. Nepra ÷jo nei savait ÷ 
laiko po Palangos provokacijos, kai  gen. 
Gustaitis v ÷l gavo iš m ūsų kariuomen ÷s vyr. štabo 
pranešim ą, kad rusai yra pareišk ę, jog naktimis 
už aerodromo piet ų pus ÷s rib ų, iš gyventoj ų namų 
šviesos ženklais yra signalizuojama apie 
aerodrome esan či ų j ų l ÷ktuv ų skai či ų, tip ą ir 
paskirt į. Ir tas signalizavimas kartojasi kas 
nakt į. Liepos 10 d. nakt į rus ų sek ÷jai iššifrav ę 
siun čiam ą šviesos ženklais sekan čio turinio 
pranešim ą: „Aerodrome randasi 50 rus ų lengv ų 
bomboneši ų l ÷ktuv ų. Taigi, rus ų aviacijos štabas 
reiški ąs susir ūpinim ą- tokia pad ÷tim ir, 
nenor ÷damas kištis į mūsų vidaus reikalus ir 
tvark ą, prašo ištirti, surasti šnipus - 
kaltininkus ir užkirsti keli ą panašiems įvykiams. 
Rusų žodžiais, jie pageidaut ų, kad arti aerodromo 
rib ų gyvena gyventojai, kuri ų es ą nedaug, b ūt ų 
iškelti kitur, ir tas b ūdas b ūt ų pats 
patikimiausias saugumui. Ta čiau įsitikinimui kad 
signalizavimas vyksta rusai si ūlo m ūsų karo 
aviacijos ir j ų (rus ų) atstovams vykti nakt į į 
aerodrom ą ir steb ÷ti signalizavim ą. 
Ir  v ÷l man  teko b ūti m ūsų  karo aviacijos 
atstovu, ir su rus ų štabo viršininku   plk. ltn.   
Gluchov  vykti į aerodrom ą,  ir laukti sig-
nalizavimo ženkl ų. Aerodrome pravaikš čiojome vis ą 
nakt į nuo 11 val. vakaro iki 4 val. ryto. Joki ų   
šviesos  ženkl ų  nebuvo  pasteb ÷ta. Tada Gluchov 



pareišk ÷, kad čia slepiasi kas tai neaiškaus. Jis 
įtaria, kad m ūsų karo aviacija turb ūt turi ryš į 
su signalizuotojais, ir tod ÷l m ūsų nakties žygis 
buvo įsp÷tas. Suvokdamas bolševik ų    apgaulingas    
intencijas    - provokacijas, kuri ų priedangoj 
jie mums ruošia v ÷l nauj ą sm ūgį, prieš 
apleidžiant aerodrom ą aš j į paklausiau, ar   yra   
prasm ÷s   tariam ą   signalizavim ą daryti nakties  
metu, kai lengvai pastebima,   jei apie aerodromo 
stov į galima ištirti dienos metu, nes aerodromas   
yra iš   vis ų pusi ų supamas viešais keliais.   Be 
to, kaip sakoma, pasteb ÷ti šviesos signalai buv ę 
kišenin ÷s  lemput ÷s intensyvumo, kas neišlaiko 
kritikos, nes tokios šviesos stiprumas gali 
pasiekti netoliau aerodromo rib ų. Dar prid ūriau,  
kad  netikiu,   jog  kas   nors panašaus buvo 
daroma ir manau, kad tai esanti nauja pro-
vokacija, panaši į buvusi ą Palangos aerodrome, su  
tikslu drumsti pad ÷t į ir nuotaik ą. Plk. ltn. 
Gluchov į mano samprotavimus nieko nepareišk ÷, 
tik pasak ÷ kad b ūt ų gerai, jei daugiau mums 
nebereik ÷t ų   nakties  metu  trankytis  po 
aerodrom ą. M ūsų karo aviacijos viršininkas gen. 
Gustaitis, kuris niekados nesikeik ÷, bent aš nesu 
gird ÷j ęs, man padarius pranešim ą apie nakties 
žyg į aerodrome, pasak ÷: „tegu juos velniai! K ą 
tik tie šunsnukiai nesugalvoja, visoki ų 
niekšybi ų!" Ir įsak ÷ parašyti raport ą. Ta 
provokacija taip ir baig ÷si be atgarsio. 
Kad rusai visad nešiojosi baim ę,, nepasitik ÷jim ą, 
įtarin ÷jim ą, ir imdavosi visoki ų provokacij ų, 
rodo kad ir toksai įvykis. Netoli už aerodromo 
rib ų mūsų karo aviacijos ats. vyr. ltn. 
J.Dženkaitis tur ÷jo but ą, kurio priestate laik ÷ 
karvelius. Rusai, patyr ę apie paukštyn ą, per m ūsų 



karo aviacijos viršinink ą pareikalavo, kad 
Dženkaitis karvelius likviduot ų, nes jie gali 
būti panaudoti ryšiams, tuo labiau, kad tas 
paukštynas randasi arti aerodromo ir j į galima 
pavadinti net sekimo punktu. Kad ir labai su 
gailes čiu, Dženkaitis karvelius tur ÷jo likviduoti 
ir iš to buto išsikelti kitur gyventi, nes mat ÷, 
kad   yra rus ų sekamas ir įtarin ÷jamas. 
Tos visos rus ų išdaigos nieko gero nel ÷m÷. 
Neži ūrint pažad ų, kad gal ÷sime prad ÷ti naudotis 
aerodromu, angar ų durys liko užplombuotos, iki J. 
Paleckis iš Maskvos „parvež ÷ Stalino saul ę", 
palaidodamas Lietuvos nepriklausomyb ę. Kauno 
aerodromas liko grynai rus ų-bolševik ų aviacijos 
daliniams. M ūsų kariuomen ÷ buvo performuota į 
raudonosios armijos 29 šauli ų teritorin į korpus ą, 
visos kovos eskadril ÷s likviduotos, ir iš j ų 
sudaryta viena žvalgybos eskadril ÷, kuri buvo 
iškelta į prie Ukmerg ÷s esant į lauko aerodrom ą. 
Tos eskadril ÷s vadu rusai paskyr ÷ mūsų lak ūną 
žvalgybos kapiton ą Kopukov ą, kuris paskutiniuoju 
laiku buvo pakeit ęs savo pavard ę į Kovas. Po 
nekurio laiko paaišk ÷jo, kad jis priklaus ęs 
komunist ų  partijai ir  be abejo buvo rus ų 
agentu. 
Baigdamas noriu pasakyti, kad prab ÷gęs ilgas nuo 
t ų tragišk ų įvyki ų laikas ir met ų našta daug k ą 
išdild ÷ iš atminties, ir jau čiu, kad neb ūsiu 
apraš ęs vis ų įvyki ų, kuriuos teko pergyventi 
rusams okupuojant ir okupavus Kauno aerodrom ą. 
Žinodamas rus ų žiaurumus ir j ų grobuoniškus - 
imperialistinius tikslus, tikiu, kad lietuvi ų 
tauta, nors ir po labai sunkios ir gal ilgos rus ų 
priespaudos, vis tik ištvers nepal ūžusi ir 



sulauks naujo pasik ÷limo į Nepriklausom ą    
gyvenim ą. 
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