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Lietuvos Laisvės Lyga

XX a. aštuntajame dešimtmetyje okupuotoje Lietuvoje rusenęs pilietinis pa-
sipriešinimas tapo viešesnis, atsirado savilaida, išryškėjo kelios antisovietinio 
pasipriešinimo sąjūdžio kryptys: religinė, tautinė, tautinė-liberalioji.

Tautinės krypties atstovai siekė puoselėti lietuvybę, saugoti tautinį tapatumą, 
jų politinis idealas buvo nepriklausoma Lietuva. Viena ryškiausių šios pakraipos 
organizacijų buvo 1978 m. birželio 15 d. įsteigta Lietuvos laisvės lyga (toliau – 
LLL). Tai buvo nepartinė, demokratiniais principais veikianti organizacija, ne-
turėjusi griežtos narystės ir formalaus vadovo. Idėjinis jos lyderis buvo Antanas 
Terleckas, o daugelis narių (pvz., Kęstutis Jokubynas, Leonas Laurinskas, Ro-
mualdas Ragaišis, Vladas Šakalys, Jonas Volungevičius ir kiti) jau buvo kalėję 
už antisovietinę veiklą, dalyvavimą ginkluotos rezistencijos kovose. Pagrindinis 
LLL tikslas, kaip buvo teigiama pogrindžio žurnale „Aušra“ paskelbtoje deklara-
cijoje, buvo atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Lyga kėlė uždavinį ugdyti 
tautinį jaunimo susipratimą, rengtis atkurti šalies nepriklausomybę, kelti netei-
sėtos Baltijos šalių aneksijos klausimą tarptautiniuose forumuose. 

Svarbiausi su LLL susiję leidiniai – tai dar šios organizacijos ištakas menantis 
1976–1977 m. leistas tautinės pakraipos pogrindžio leidinys „Laisvės šauklys“ 
(išėjo 5 numeriai) ir ypač radikalių tautinių nuostatų 1979–1981 m. leistas LLL 
pogrindžio leidinys „Vytis“ (išėjo 6 numeriai, 7-as numeris pateko į KGB rankas). 

Kaip ir kitos neginkluotojo pogrindžio organizacijos, LLL daugiausia dėme-
sio skyrė pareiškimų, kreipimųsi į Sovietų Sąjungos vyriausybę ir tarptautines 
organizacijas rašymui. Kovodama dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 
LLL stengėsi akcentuoti Lietuvos tuometinio statuso neteisėtumą, nuolat pabrė-
žė 1940 m. įvykusios okupacijos faktą, viena pirmųjų prabilo apie 1939 m. slap-
tuosius Vokietijos–SSRS susitarimus. Didelio atgarsio pasaulyje sulaukė 1979 m. 
šios organizacijos iniciatyva parengta ir Jungtinių Tautų generaliniam sekreto-
riui bei užsienio valstybių vyriausybėms nusiųsta „45 pabaltijiečių deklaracija“, 
kurią pasirašė ne tik trisdešimt aštuoni Lietuvos, septyni Latvijos, keturi Esti-
jos disidentai, bet ir žymiausi Rusijos kovotojai už žmogaus teises. Dokumen-
tas atskleidė tiesą apie trijų Baltijos šalių okupaciją ir prašė likviduoti Antrojo 
pasaulinio karo padarinius, išvesti okupacinę kariuomenę. Jis pateko į Vakarus 
ir 1979  m. rugpjūčio 23 d. – 40-ųjų Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo 
metinių dieną – buvo perskaitytas per „Amerikos balso“ lietuviškąją radijo sto-
tį. Kitas ne mažiau svarbus ir platų atgarsį sukėlęs LLL dokumentas – Algirdo 
Statkevičiaus parengtas „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“, kuriame 
keliami ultimatyvūs reikalavimai SSRS vyriausybei apsvarstyti nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo klausimą ir paskelbti SSRS oficiozuose Molotovo–Ribentro-
po pakto dokumentus. Šie veiksmai netrukus buvo KGB tinkamai „įvertinti“. 
Nepraėjus nė keliems mėnesiams nuo minėtų dokumentų paskelbimo, buvo su-
imti LLL vadovai Antanas Terleckas ir Julius Sasnauskas, o 1980 m. rugpjūčio 
mėn. – Algirdas Statkevičius. Suėmus aktyviausius LLL narius, organizacijos 
veikla kuriam laikui nutrūko. 

Sovietų Sąjungoje prasidėjus valstybės ir politinės sistemos demokratizavi-
mo procesams ir 1987 m. iš kalėjimų ir tremties pradėjus grįžti neginkluoto-
jo pasipriešinimo organizacijų vadovams, pasipriešinimas režimui sustiprėjo, 
buvo atnaujinta ir LLL veikla. Jau 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo ji surengė pirmąjį viešą protesto mitingą, skirtą Lietu-
vai lemtingų Molotovo–Ribentropo protokolų pasirašymo 48-osioms metinėms 
paminėti. Pirmą kartą viešai buvo pareikalauta išvesti iš Lietuvos sovietinę 
kariuomenę, atkurti šalies nepriklausomybę. Nors po mitingo dalis jo dalyvių 
buvo „profilaktiškai apdoroti“ ir viešai smerkiami, tačiau toliau išlaikyti poli-
tiškai pasyvią visuomenę buvo nebeįmanoma. Įvyko lūžis žmonių sąmonėje, 
prasidėjo visuotinis tautos atgimimas, kuriame ir toliau aktyviai dalyvavo LLL. 
1988–1990 m. ji inicijavo daug įvairių akcijų, parašų rinkimų. Didelė šių ak-
cijų dalis buvo nukreipta prieš okupacinę SSRS kariuomenę: šaukimo į karinę 
tarnybą boikotas, karinių bilietų grąžinimas, parašų po peticija, reikalaujančia 
okupacinės kariuomenės išvedimo, rinkimas ir t.t. LLL, kitaip nei Sąjūdis, lai-
kėsi radikalios pozicijos ir kėlė reikalavimus nedelsiant įvesti Lietuvos piliety-
bę, lietuvių kalbą paskelbti valstybine, atkurti suverenitetą ir nepriklausomybę. 
Galiausiai, 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, LLL įsiregistravo kaip 
legali politinė partija, o 2001 m. įsijungė į Lietuvos dešiniųjų sąjungą. 2003 m. 
LLL, kaip savarankiška organizacija, savo veiklą nutraukė.
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LLL plakatas, raginantis likviduoti slaptųjų 
SSRS–Vokietijos susitarimų padarinius, iš-
vesti okupacinę kariuomenę. Apie 1989 m. Iš 
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LLL organizuota SSRS–Vokietijos 1939 m. slaptuosius susitarimus ir jų pasekmes 
smerkianti teatralizuota eisena Gedimino prospekte. Vilnius, 1989 m. birželio 
14 d. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Juliaus Sasnausko ranka rašytas atsišaukimas, 
raginantis netarnauti sovietinėje kariuomenė-
je ir grąžinti karinius bilietus. 1989 m. rugpjū-
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Okupacinės kariuomenės bilietų grąžinimo akcija. 
Vilnius, 1989 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių


