
Smetona (prezidentas 1926-1940) 
 

Po 1926 m. perversmo politinis neramumas Lietuvoje vis didėjo. Tautininkai svajojo sukurti stiprią 
centrinę valdžią, kurią vieningai remtų visa Lietuva, panašiai, kaip Mussolinį tuo metu rėmė italai, 

vadindami jį „Il Duce“ („Vadas“). 
 
Tačiau krikščionys demokratai kitaip suprato vienybę. Jie svajojo 
apie valstybę, kurioje yra daug skirtingų pažiūrų, taigi nėra pažiūrų 
vienybės, bet yra veikimo vienybė ta prasme, kad skirtingų pažiūrų 
partijos sutinka bendradarbiauti ir daryti kompromisus.  
 
Krikščionys demokratai sudarė seimo daugumą. Todėl 1927 m. 
Antanas Smetona paleido seimą ir ėmė valdyti kraštą pats, kaip 
diktatorius.  
 
Antanas Smetona, ketvirtas Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
 
Smetonos Ministras pirmininkas buvo 
Augustinas Voldemaras. Jis vadovavo 
„Geležinio Vilko“ nacistinei 
organizacijai. Tos organizacijos nariai 

mušė ir persekiojo žydus bei komunistus. Dėl jo kraštutinumo 
Smetonas Voldemarą paleido 1929 m. 1934 m. Voldemaras, 
Vokietijos padedamas, suorganizavo perversmą, bet jam nepasisekė. 
Jis buvo ištremtas į užsienį. 
 

Augustinas Voldemaras, Ministras pirmininkas (iš wikipedia) 
 
Klaipėdos praradimas.  
1939 m. liepą Vokietija Lietuvai pateikė tokį ultimatumą: arba 
Lietuva Vokietijai atiduoda Klaipėdos kraštą, arba vokiečių kariuomenė žengia į Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybė nutarė, kad negalės prieš Vokietiją apsiginti ir Vokietijai perleido Klaipėdą. Tuo būdu 
Lietuva prarado uostą ir 1/3 pramonės. Iš Klaipėdos krašto buvo evakuota 18 000 žmonių.  
 
Žmonės dėl to buvo labai nepatenkinti.  
 
Nepriklausomybės praradimas. 
1939 m. rugpjūtį Tarybų sąjunga ir Vokietiją pasirašė slaptą sutartį pagal kurią jos susitarė, kaip 
pasidalins Europos šalimis. Sutartis vadinasi “Molotovo-Ribentropo paktas” kadangi Tarybų 
sąjungos Ministras pirmininkas buvo Molotovas, Vokietijos - Ribentropas. 
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Lietuviai apie sutartį nežinojo. Artėjant į 1940-tuosius metus, rusų komunistų spaudžiami, jie 
pasirašė keletą sutarčių su Rusija. Viena šių sutarčių net leido rusams turėti karinių bazių Lietuvoj.  
 
Įtaisius kariuomenę Lietuvoj, rusai ėmė daryti įvairius kaltinimus, pvz., kad Lietuvos valdžia 
persekioja rusus kareivius, kad Lietuvos valdžia trukdo statyti barakus bazėje, ir t.t. Vėliau buvo 
išaiškinta, kad šie įvykiai buvo įvykdyti komunistų agentų. Pasinaudodama šiais kaltinimais, 
Rusijos kariuomenė 1940 m. įžengė į Lietuvą.  
 
Smetona Lietuvos valdžiai ir kariuomenei siūlė gintis prieš Tarybų sąjunga, bet tie nesutiko. 
Smetona pabėgo į Vakarus. Lietuvoje prasidėjo žiauri partizaninė kova prieš okupantus, kuri 
užsibaigė tik 1951 m.  
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip tautininkai suprato „vienybę“? Kas buvo jų vienybės pavyzdys? Kaip krikščionys 

demokratai suprato „vienybę“? Kodėl, manai, tautininkų „vienybės“ samprata galėjo būti 
patraukli? Ar ji tau patinka? 

2. Kaip Europos dvasinis stovis atsispindėjo Lietuvoj Smetonai valdant Lietuvą? Paaiškink. 

3. Sužinok: Kas buvo komunizmas? Kas buvo nacizmas? Kuo jie panašūs? Kuo jie skyrėsi? 
Kuriame krašte komunistai turėjo valdžią? Kas buvo jų vadas? Kuriuose kraštuose naciai 
turėjo valdžią? Kas buvo jų vadai? 

 
4. Kas buvo Augustinas Voldemaras? Kas buvo „Geležinis Vilkas“? Kodėl Voldemaras buvo 

ištremtas į užsienį? 
 
5. Kaip Lietuva prarado Klaipėdos kraštą? Kodėl lietuviai buvo tuo nepatenkinti? 
 
6. Kas buvo Molotovo-Ribentropo paktas? Kada jis buvo pasirašytas? Nupiešk žemėlapį, 

nurodantį, kam pagal sutartį turėjo atitekti Lietuvos žemės. Pagal sutartį, kam turėjo 
priklausyti Klaipėda? Kam pagal sutartį turėjo priklausyti Lenkija? Kam turėjo atitekti 
Lenkija? 

 
7. Kaip Rusijos kariuomenė atsirado Lietuvoje? Kaip Tarybų sąjunga pateisino Lietuvos 

užpuolimą? 
 
8. Kaip Smetona reagavo, kai Tarybų sąjungos kariuomenė įžengė į Lietuvą? 
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