
Sovietų smurtas prieš lietuvius. 
 
Blokada. 
1990 balandžio 20 d., norėdamas nubausti lietuvius už nepriklausomybės atstatymo pareiškimą, 
Gorbačiovas įvedė ekonominę blokadą Lietuvoj. Tarybų Sąjungos kariniai laivai neįleido į Lietuvą 
jokių prekių. Prezidentas Bush pasipriešino blokadai, ragino lietuvius ir sovietus ramiai tartis. Blokada 
buvo nutraukta dalinai dėl spaudimo iš Vakarų, dalinai dėl to, kad ji neigiamai paveikė kitas sovietines 
respublikas. Tarybų Sąjungos gamyba buvo taip integruota, kad sustabdyta produkcija Lietuvoje reiškė 
taip pat produkcijos sustabdymą kitose respublikose. 
 
Liepos 2 d. blokada buvo nutraukta. 
 
Vilniaus televizijos bokštas ir smurtas prieš lietuvius. 
1991 sausio 13 d. Šimtai tūkstančių žmonių buvo apsupę 
Vilniaus televizijos bokštą, jį gindami dainomis, malda ir 
neginklujotais kūnais. Visdėlto sovietų kariuomenė juos 
užpuolė tankais ir šautuvais ir bokštą užėmė.  
 

Loreta Asanavičiūtė 
 
Keturiolika  žmonių žuvo: 
Virginius Druskis 
Loreta Asanavičiūtė 
Darius Gerbutavičius 
Alvydas Kanapinskas 
Rolandas Jankauskas 
Rimantas Juknevičius 
Algimantas Kavoliukas 
Vidas Maciulevičius 
Titas Masiulis 
Apolinaras Povilaitis 
Alvydas Matukla 
Ignas Šimulionis 
Vytautas Vaitkus 
Vytautas Koncevičius 

 
Daug buvo sužeistų, daug dingusių be žinios. JAV televizijos stotis CNN pasauliui rodė įvykius gyvai ir 
gerokai sujaudino žmones, rodydami žiaurius vaizdus. Pvz., rodė, kaip 23-jų metų amžiaus Loreta 
Asanavičiūtė buvo suvažinėta sovietų patrankos, ir po to gydytojo klausė: „Ar galėsiu turėti vaikų?“ Ji 
nuo žaizdų mirė.  
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Ginkluotas žmonių terorizavimas Lietuvoje buvo tęsiamas, jaunuoliai visai be pagrindo išvelkami iš 
autobusų ir automobilių ir žiauriai apmušami. Lietuvos muitinės apšaudytos, šeši muitinės tarnautojai 
nužudyti. Viskas pasaulio žiniasklaidoj buvo rodoma. Pasaulis piktinosi sovietų elgesiu Lietuvoj. 
 

Bando išgelbėti žmogų iš po patrankos 
 
Išeivijos veikla. 
Išeivijos lietuvių veikla už nepriklausomybę buvo plati 
ir įvairi. JAV žiniasklaidoje daug buvo aiškinta apie 
lietuvių siekius, jų istoriją. Buvo surengtos eisenos 
Washington, D.C. prie Baltųjų Rūmų ir prie Seimo 
rūmų. Eisenos buvo surengtos taip pat prie Jungtinių 
Tautų New Yorke. Su lietuviais dažniausiai petys į petį 
ėjo latviai, estai, ukrainiečiai, taip pat ir rusai, kurie 
kovojo už savo valstybės išlaisvinimo nuo komunistų 
priespaudos. Buvo organizuojamos maldos eisenos prie 
prezidento buveinės Maine valstijoje. Žvakės nuolat 
degė, besimeldžiančių ir bedainuojančių lietuvių būriai 
pasikeisdami stovėjo dieną ir naktį įvairių miestų 
centruose. 
 
Vakarų žiniasklaidoje buvo aiškinta apie Ribbentropo-
Molotovo sutartį ir jos nelegalumą. Visa ši veikla 
pasiekė Vakarų žiniasklaidą ir padėjo atsverti 
Gorbačiovo teigimą, jog lietuviai per daug skuba 
pasitraukti iš Tarybų Sąjungos. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kodėl Gorbačiovas paskelbė blokadą Lietuvai? Kodėl ją nutraukė? 
 
2. Kas įvyko 1991 sausio 13 d.? 
 
3. Sužinok apie vieną iš žuvusiųjų prie televizijos bokšto ir trumpai aprašyk. 
 
4. Kokius ginklus lietuviai naudojo, kovodami už laisvę prieš Tarybų Sąjungą? 
 
5. Kaip išeiviai kovojo už nepriklausomybę? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


