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Pasirinkęs kovą už laisvę 

Gražina DUNAUSKIENĖ 

Radviliškietis Henrikas Lasys yra 1944-1945 metų ginkluoto 

pasipriešinimo tuometinei okupacijai dalyvis, karys savanoris. 

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse su "Šiaulių kraštu" jis 

pasidalijo prisiminimais. 

Nuo Maskvos iki Šiaulių 

"Lietuvos laisvės idėjos mane lydėjo nuo vaikystės", - pasakojo 

devintą dešimtį metų bebaigiąs Henrikas Lasys. 

Kai Lietuvoje buvo paskelbta nepriklausomybė, Maskvoje gyvenę 

jo tėvai išsiskubino gimtinėn, parsiveždami ir mažąjį Henriką su 

sesute Margaryte. Vėliau motina trumpam dar grįžo, norėdama 

sutvarkyti likusius šeimos reikalus. Jos namiškiai nebesulaukė - 

dingo be žinios revoliucijos sukrėstoje Rusijoje. 

Tėvas, vienas nelengvai augindamas vaikus, stengėsi išleisti juos į 

mokslus, skatino jų patriotines nuotaikas, domėjimąsi šalies 

istorija. Henrikas Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje įgijo 

statybos techniko specialybę. Vėliau jam buvo suteiktas 

inžinieriaus vardas. Atvykęs dirbti į Šiaulių apskritį, įsijungė į 

rezistencinę veiklą. 

Dvigubas gyvenimas 

Henrikas Lasys buvo paskirtas Šiaulių savivaldybės pramonės skyriaus viršininku, vėliau Pramkombinato 

direktoriumi, bendraudavo su įvairaus profilio įmonėmis, organizacijomis. Taip suartėjo su Broniumi Snarskiu, 

kuris, kaip vėliau paaiškėjo, jau priklausė slaptajai organizacijai - Lietuvos laisvės armijai (LLA), siekusiai 

ginklu pasipriešinti okupacijai ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Henrikas pasirinko tokį pat kelią. 

Anot pašnekovo, prasidėjo dvigubas gyvenimas: oficialusis ir slaptasis. Būdamas atsakingu darbuotoju, galėjo 

rūpintis, kad per patikimus asmenis būtų parduota įmonių produkcijos, o gautos lėšos nukreiptos LLA reikmėms, 

ypač ginklams pirkti. Rizika, pavojus, įtampa tapo jo, paskirto organizacijos apskrities ūkio skyriaus viršininku, 

kasdienybe. 

Netruko įsitikinti, kad jį pradėjo sekti. "Uodegos" pavyko atsikratyti tik sutikus su pasiūlytomis - technikos 

skyriaus viršininko pareigomis Kaune, Pramonės liaudies komisariate. Pogrindinę veiklą tęsė ir ten. Susitikęs jį, 

organizacijos Šiaulių apskrities vadas Adolfas Eidimtas įpareigojo būti ryšininku, įtraukti naujų narių. Bet 

netrukus, 1945-ųjų rugpjūčio 14 dieną, darbo kabinete Henrikas Lasys buvo areštuotas. 

"Paskutinis mohikanas" 

Henriką Lasį teisė karo tribunolas. H.Lasys sakė, kad ausyse iki šiol tebeskambą pašaipūs žodžiai, ištarti teisme 

jį pristatant: "Štai ir paskutinis mohikanas". Prokuroras pasiūlė kaltinamajam skirti aukščiausiąją bausmę - 

sušaudyti, tačiau tokiai išvadai pritrūko įrodymų. Apkaltintas "antitarybine veikla, nukreipta prieš tarybinę 

santvarką Lietuvoje", Lasys buvo nuteistas 10 metų laisvės atėmimu ir 5-eriais - tremties. 

Iš Lietuvos kalėjimų - Komi, Taišeto, Vanino, Magadano lageriai, po to Magadane - ir tremties metai. Ten, sava 

valia pasirinkusi tremtinės dalią, nuvažiavo ir pedagogė Janina Lasienė su vaikais. 

Tik 1956 metais visi sugrįžo į gimtinę, ilgainiui įsikūrė Radviliškyje. Dabar jame buvęs tremtinys gyvena su 

dukros šeima: žmona mirė, kita dukra - vilnietė. 

Henrikas Lasys pripažintas ginkluoto pasipriešinimo šalies okupacijai dalyviu, kariu savanoriu, jo veikla 

neseniai įvertinta, paskiriant valstybės I laipsnio pensiją. 

 

 
"Niekada nesigailėjau ėmęsis tos veiklos, dėl kurios 

teko nukentėti. Man dabar, senatvėje, ramu, kad ir aš 

padėjau Lietuvos laisvei", - pasakojo radviliškietis 

H. Lasys.  

Autorės nuotr. 


