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GERVËÈIØ KRAÐTO
LIETUVIAI – JIE MOKËSI
LIETUVIØ KALBOS
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Julius

NORKEVIÈIUS

TAUTIÐKUMO TAKAS
SUKA PRO MOKYKLÀ

Tyla, kai išskrenda gandrai
Kristupas •IOGIS, Bitënai

Diena, alsuojanti Pilënø dvasia

Rugpjûèio 23-ioji. Kas yra ði diena Lietuvai?
Kà ji primena, ko moko? Ar nepamirðtame istori-
jos, nenuvertiname, neiðduodame amþiais brandin-
tø, gintø tautos savasties idealø? Kokie turime bû-
ti, kad atsispirtume këslams uþvaldyti valstybæ ir
sàmonæ, kad neblëstø laisvës, tiesos, ðviesos dva-
sia? Daug ko klausta, daug kas išsakyta, bet ir ne
kalbomis bylota per renginius Vilniuje ðiø metø
rugpjûèio 23-iajà, rekordiðkai karðtà vasaros pa-
baigos dienà.

Lietuvos nacionalinës filharmonijos rûmuose vi-
durdiená prasidëjo iðkilmingas susirinkimas, skirtas
mitingo, pirmàkart vieðai pasmerkusio Molotovo-
Ribentropo paktà, 20-meèiui paminëti. Rûmø fojë
surengta paroda „Kelio á laisvæ pradþia – prie A.
Mickevièiaus paminklo 1987 m. rugpjûèio 23 d.“

Valanda anksèiau S. Daukanto aikðtëje Pilie-
èiø santalka pilietine muzikine akcija minëjo per-
nai rugpjûèio 23 d. þuvusio pulkininko Vytauto
Pociûno mirties metines. Gausi auditorija klausësi
filosofo prof. Leonardo Donskio perteikiamø „The
Beatles“ dainø, Baltijos gitarø kvarteto koncerto.

Lietuvos Sàjûdþio kvieèiami þmonës pavakare rin-
kosi á Ðv. Mikalojaus baþnyèià, po èia aukotø ðv. Miðiø
eisena traukë mitingan prie Adomo Mickevièiaus pa-
minklo ir Bernardinø baþnyèios, paskui – á Gedimino
kalnà paminëti Baltijos kelio 18-øjø metiniø.

„Prisimename 1939-aisiais pasiraðytus neteisë-
tus ir amoralius dokumentus, mûsø valstybei reið-
kianèius okupacijà ir ilgus priespaudos metus, –
kreipdamasis á susirinkusiuosius Filharmonijoje kal-
bëjo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adam-
kus. – Prisimename tautos kanèios kelià – tûkstan-
èius nuþudytø, iðtremtø, priverstø emigruoti, fizið-
kai ir moraliðkai suluoðintø pilieèiø. <...> Taèiau
rugpjûèio 23-iàjà pelnytai galima laikyti ir tautos
dvasinio pabudimo diena. Prisiminkime 1987-øjø
mitingà prie Adomo Mickevièiaus paminklo Vil-
niuje. Jo rengëjai patyrë tà patá, kà ir pokario parti-
zanai bei disidentai: gàsdinimus, fiziná ir psichologi-
ná smurtà, ðmeiþtà – visa tai, kas penkias deðimtis
metø lydëjo mûsø tikràjà istorijà ir laisvæ.

Nepaisant okupantø ir jø talkininkø pastangø
áteigti, esà veikia tik keletas pavieniø ekstremistø,
visi suprato: Lietuva jau kitokia. Lietuva pasiryþo
ginti savo istorijà ir pagerbti jos aukas, Lietuva
subrendo tiesai.“

Prezidentas dëkojo pirmojo laisvës mitingo
rengëjams uþ dràsà ir moralumà, iðtikimybæ tiesos
ir tautos idealams, uþ pasiryþimà pasiaukoti var-
dan tø idealø ir klausë: „Kiek tø vertybiø iðsaugo-
jome per dvideðimt metø? Daþnai matome politi-
kø blaðkymàsi ir pasimetimà tarp smulkmenø, o
kartais – ir beveik neslepiamas abejones laisve kaip
vertybe. Ar tai toleruodami neiðduodame idealø,
kurie sukûrë mus kaip tautà ir valstybæ, kurioje
dabar esame?“

Seimo Pirmininko pavaduotojas Andrius Ku-
bilius, Lietuvos parlamento vadovybës ir viso Sei-
mo vardu dëkodamas 1987 m. mitingo organiza-
toriams, sakë, jog jie – Antanas Terleckas, Nijolë
Sadûnaitë, Vytautas Boguðis, kunigas Robertas Gri-
gas, Petras Cidzikas – asmenybës, kurios áraðytos
istorijoje. Pasak A.Kubiliaus, po 1987 m. rugpjû-
èio 23-iosios Lietuva tapo vieta, á kurià þvelgia
pasaulis. Deja, tenka kalbëti ir apie sàmonëje neið-
nykstanèias Molotovo-Ribbentropo pakto nubrëþ-
tas ribas, ir apie simboliðkà sutapimà, kad kaip tik
rugpjûèio 23-iàjà þuvo Lietuvos patriotas karinin-
kas V.Pociûnas.

Iškilmingo susirinkimo dalyviai klausësi paèiø
istorinio mitingo iniciatoriø – Lietuvos laisvës ly-
gos vadovo A.Terlecko, Seimo nario V.Boguðio,
P.Cidziko prisiminimø, praeities ir dabarties poli-
tinio gyvenimo vertinimø.

Þodá tarë Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevièius.

„Ðiandien, – sakë Jo Eminencija, – minime
labai skaudþià datà, kai dvi galingos valstybës per-
braiþë Europos þemëlapá, ir tà valandà mes, lietu-
viai, buvome pasmerkti netekti laisvës, vaþiuoti á
Sibirà, bûti ðaudomi ir niekinami miesteliø gatvë-

Nukelta á 2 p.

Leonardas ALEKSIEJÛNAS, Vilnius

Tekstà skaitykite 2 p.

Martyno Jankaus premijos laureatai: Vytenis ir Junona Almonaièiai, premijos steigëja
Ieva Jankutë ir Laima Ðarauskaitë-Petkevièienë

1987 m. mitingas. (Ið deðinës) Kalba Nijolë Sadûnaitë, ðaliaVytautas Boguðis
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Tyla, kai išskrenda gandrai
Kristupas •IOGIS, Bitënai

Atðventæs Šv. Baltramiejaus atlaidus arba per
radijà iðklausæs etnologo Liberto Klimkos išmin-
ties, staiga sustoji savo rudenëjanèio gyvenimo ðeðë-
lyje, ausyse pasigesdamas per vasarà girdëto garso.
Nei sparnø ðlamesio, nei snapø kalenimo. Lyg dal-
giu kas bûtø tau prie kojø paklojæs tylà. Neprisiverti
niekam dëkoti uþ drebulës lapuose èeþantá virpëji-
mà, nes þinai, kad kaip kasmet, teks susitaikyti su
kurtumu, kuris lieka išskridus gandrams, u•gesus
vasaros •aibams, atsivërus rudens melancholijai. Bet
ne viskas ir ne visuomet tyliai išeina.

Bitënai (Pagëgiø savivaldybë) gyvena pagal savo
kalendoriø. Puikus þmogaus ir paukðèio buvimo drau-
ge laikas tæsiasi nepilnus penkis mënesius, o tas, kuris
kà tik prasidëjo, sunkus ir ilgesingas bus iki baland•io.
Kartais Bitënø vaikai jau vasario mënesá skelbia matæ
po sniegà ganglinëjantá  juodai baltà „þvalgà“. Tai, þi-
noma, netiesa, bet koks ilgesio atspindys, koks lauki-
mas! Ir pats paukštis toks panaðus á atverstà knygà,
stovinèià ant raudonos skirtuko kojos.

Dabar po iš Bitënø iðskridusiø gandrø sparnø
šešëliu á praeitá nuëjusi šv. Baltramiejaus diena nuo
seno Lietuvoje minima ir kaip gandrø iðskridimo die-
na. Anot etnologø, ši diena yra buvusi svarbi senovës
baltams, nes su lig ja baigdavosi tam tikras gamtos
ciklas, kuris buvo svarbus sudarant þemdirbiðkàjá tau-
tos gyvasties kalendoriø. Iki šv. Baltramiejaus viskas
bræsta, veši, putoja derliaus ir þiedø spalvomis, o po
jo vysta, nyksta ir traukiasi. Dienos þymiai sutrumpë-
ja, padvelkia rudeniu. Samdiniams po šv. Baltramie-
jaus jau neduodavo pavakariø. Piemenys irgi nerei-
kalingi, nes gyvuliai paleid•iami ganytis laisvai, ûki-
ninkai javø derliø jau bûna sudorojæ. Virð raþienø
rytais ilgai neiðsisklaido rûkas, soduose drëgni, ðaltos
nakties pirðtu palytëti obuoliai ir kriauðës.

Dëmesinga protëvio akis yra pastebëjusi, jog
toks ryškus gamtos pasikeitimas susijæs su gan-
drais. Prieš šv. Baltramiejø gandrai skrenda á pie-
vas, bûriuojasi, matyt aptaria iðvykimo ið gimtinës
reikalus, renkasi vedlá. Net •odis „seimas“ susijæs
su gandrais. Seniau þmonës, stebëdami gandrø bû-
riavimàsi prieð iðskridimà, sakydavo, kad jau „neða
seimà“, tuoj iðskris. Gandrø išskridimas buvo aky-
lai stebimas ne tik dël to, kad pasigroþëtum ele-
gantiðkais, vis aukštyn kylanèiø didingø paukðèiø
sukamais atsisveikinimo ratais, bet ir dël to, kad
ðis laikas yra svarbus bei reikðmingas spëjant orus.
Jeigu gandrai iðskrenda prieð šv. Baltramiejø, tai
bus ankstyvas ruduo, taip pat ir •iema. Jeigu ðie
paukðèiai iðskrenda per patá šv. Baltramiejø – ru-
duo bus ilgas, graþus. Lietingas šv. Baltramiejus –
lietingas ruduo.

Bitënuose, prie Rambyno kalno, gandrø daug.
Bitëniðkiai iðdidûs, per vasarà gyvena galvas aukð-
tyn iðkëlæ – gandrus gano. Ne vienas pasako, kad
„mes savo gandrus paþástam ið veido“. Kur kitur
Lietuvoje gandrai pušyse po kelis lizdus krauna?
Keliolikos puðø puokðtelëje dvidešimt trys lizdai.
Tuose lizduose – du ar trys vaikai. Pridedi, padaugi-
ni, atimi, padalini, bet vis tiek graþus skaièius lieka.
Taèiau taip atrodo tik ið tolo. Ið arti gandrø gyveni-
mas jau kelia nerimà. Deja, pastaraisiais metais
Rambyno regioniniame parke perinèiø gandrø ir jø
uþauginamø jaunikliø skaièius vis maþëjo. Apskai-
tø duomenimis, 2004 m. parke baltieji gandrai uþ-
augino 103 jauniklius, 2005 metais – 83, o 2006
metais – jau tik 72. Rengdamas mokslines reko-
mendacijas dr. Mindaugas Dagys iðskyrë tris pa-
grindines prieþastis, galëjusias lemti baltøjø gandrø
jaunikliø maþëjimà: sausringi metai, maisto stoka ir
tinkamø lizdavieèiø trûkumas.

Ðiemet Bitënø gandrai iðskrido nesulaukæ šv.
Baltramiejaus, bet bitëniðkiai svetingame Birutës ir
Kazimero Þemguliø kieme vis tiek „suvedinëjo“ sà-
skaitas, skaièiavo nuveiktus darbus, gyrësi savo pa-
siekimais ir valgë paskutinius suneðtinius pavaka-
rius. Mergaitës, panelës ir naðlës raþienose duobutes
pasidarë ir ryt ar poryt bëgs paþiûrëti, kas jø duobu-
tëje ásikûrë. Jei voratinklis uþsitraukë – iðtekës uþ
turtingo, skruzdëlës ropoja – u• vargšo, na, o jei
kuri ras varlæ duobutëje ásitaisiusià – laukia amþina
senmergystës naðta.

Rambyno regioninio parko direkcijos ir Pagë-
giø kraðto draugijos „Sandûra“ paakinti bitëniðkiai
dalyvauja projekte „Baltøjø gandrø apsauga Ram-
byno regioniniame parke, ugdant gyventojø aplin-
kosauginá sàmoningumà ir telkiant kaimo bendruo-
menes“. Atsisveikindami gandrai pakvietë bitënið-
kius prisiminti tradicinius amatus, o kas primiršo
kraðto iðmintá, dienà prieð ðv. Baltramiejø kartu su
Margarita Macijauskiene ir Valerija Jankûnaite ið
Klaipëdos etnokultûros centro, galëjo prisiminti ar-
ba iš naujo iðmokti lieti vaðko þvakes, gaminti ðiau-
dinius sodus ir paukðtelius, velti veltiná, iš jo gaminti
papuoðalus. Per adventà Bitënø gyventojø namuose
kvepës vaðku, sodais iðpuoðti kambariai lauks Kalë-
dø, o moterys puikuosis savo gamybos originaliais
karoliais ir sagëmis. Atrodo, áveþtiniams blizguèiams
Bitënuose bus striuka.

Per ðv. Baltramiejø bitëniðkiai ir á kaimà suva-
þiavæ sveèiai turëjo kuo pasidþiaugti. Visuomenei
buvo pristatytas naujas, kaimo antspaudu antspau-
duotas, laikraðèio „Rambynas“ numeris, drobinia-
me Zofijos Zubrickienës pasiûtame maiðelyje sidab-
rinis „5 Bitënø“ pinigëlis áteiktas garbingiausiems
sveèiams, pristatyta 40 fotografijø Eugenijaus Ski-
pièio paroda „Gyvenimas po Bitënø dangum“.

Nors gandrai á Bitënus retokai vaikelius neða, bet
jaunøjø ûkininkø esama. Jie dar nepamiršo senøjø krað-
to tradicijø. Ðtai rugiø vainiko teikimas ûkininkams –
rytprûsiðkas paprotys. Per šv. Baltramiejø jaunimas
rugiø vainikà, iðpuoðtà lauko gëlëmis, dovanodavo ge-
riausiems kaimo ûkininkams, ðliûkðteldavo ðlakelá van-
dens, kad kitø metø derlius bûtø geras. Ûkininkas
vainikà kabindavo virð stalo, o prieð þiemkenèiø sëjà
varpas ant to stalo iškuldavo, surišdavo skepetëlën.
Prasidëjus rugiø sëjai pirmieji á þemæ beriami grûdai ið
skepetaitës. Nuo ðiol Bitënø ûkininkø derlius turës
bûti puikus, nes ðiemetinis vainikas atiteko kaimo ben-
druomenës pirmininkui Mindaugui Karkleliui, kuriam
vainiko grûdais pavesta ir su kitais dalintis.

Pasid•iaugus bûsimu derliumi, Rambyno re-
gioninio parko direkcijos direktorë Diana Mila-
ðauskienë susirinkusiems priminë nuveiktus ir dar
laukianèius projekto darbus, o kultûrologë Giedrë
Skipitienë pakvietë susirinkusiuosius susipaþinti su
kraðtà garsinanèiais kultûros vaisiais.

Pirmasis knygos „Ðiaurës Skalva. Keliautojo po Pa-
gëgiø kraðtà þinynas“ leidimas iðëjo 2003 m. Knyga su-
silaukë pasisekimo, jos tiraþas seniai iðpirktas. 2004 m.
LR Ðvietimo ir mokslo ministerijos rengiamame moks-

lo populiarinimo darbø konkurse leidinys laimëjo ant-
ràjà premijà. Ðalies ir Pagëgiø kraðto þmonëms, Ramby-
no regioninio parko darbuotojams bei lankytojams ypa-
tingai dþiugu, kad 2007 m. liepos pabaigoje pasirodë
antrasis knygos leidimas. Retas atvejis, kad per  trumpà
laikà bûtø iðpirktas •inynas, kuriame aprašomi vienos
savivaldybës turistiniai marðrutai.

Autoriai Vytenis Almonaitis ir Junona Almo-
naitienë naujàjà  þinyno redakcijà dedikavo pir-
mojo Pagëgiø paminëjimo istorijos ðaltiniuose 700
m. sukakèiai. Knyga suintriguoja jau nuo antrojo
puslapio.

Pakartotinis „Ðiaurës Skalvos leidimas“ –
•ymiai atnaujintas ir papildytas. Naujasis vadovas
apima didesnæ teritorijà. Naujø vietoviø apraðais
papildyti ir Pagëgiø, Smalininkø, Rambyno ir Bi-
tënø apylinkëms skirti skyriai. Kai kuriø vietoviø
apraðai yra ið esmës atnaujinti, iðplësti. Bendras
pirmojo leidimo knygos puslapiø skaièius – 160,
antrojo – 208. Antrajame knygos leidime iðskirta
ir apraðyta daugiau lankytinø vietø. Naujajame lei-
dime daugiau dëmesio skirta turizmo infrastruk-
tûros objektams, taèiau, kaip ir anksèiau, pagrin-
dinis autoriø dëmesio objektas yra istorijos, kultû-
ros ir gamtos paminklai.

Po muzikinës pertraukëlës, per kurià pasirodë
liaudiðkos muzikos ansamblis „Prûsai – ilgi ûsai“,
buvo áteiktos Martyno Jankaus vardo premijos uþ
Maþosios Lietuvos kultûros paveldo tyrinëjimà,
saugojimà, puoselëjimà ir garsinimà. 2006 m. pre-
mijà ásteigë M. Jankaus vaikaitë Ieva Jankutë.

2007 metø premijos laureatais tapo V.Almonai-
tis ir J.Almonaitienë uþ Rambyno ir Bitënø kraðto
propagavimà spaudoje ir kaunieèiø Ðarauskø ðeima
u• Am•inosios Rambyno kalno knygos iðsaugojimà.

Juozas Šarauskas – 1923 m. Klaipëdos sukilimo
dalyvis. Nuo to laiko Juozo ir Sofijos ðeima bei jø
vaikai Algirdas ir Laima artimai bendravo su M. Jan-
kaus šeima. J. Šarauskas iki pat lemtingøjø 1940–øjø
ëjo kariuomenës ðtabo spaudos ir ðvietimo skyriaus
virðininko pareigas. Prasidëjus sovietinei okupacijai,
J. Ðarauskas paskiriamas Karo muziejaus vadovu. Ta-
èiau 1941 m. balandþio mënesá J. Ðarauskas buvo
suimtas, o birþelio 26 d., kartu su kitais aukðtais
Lietuvos karininkais suðaudytas Èervenëje.

1939 m. kovo 24 d. gimtuosius Bitënus turëjo
apleisti ir Martynas Jankus. Iðkilus grësmei, Mar-
tynas Jankus, nepasiëmæs jokio asmeninio daikto,
tik „Amþinàjà Rambyno kalno knygà“, svërusià
28,5 kg, padedant Lietuvos pasienieèiams, sëkmin-
gai pasiekë Kaunà. Ten já priglaudë Šarauskai. J.
Šarauskas „Amþinàjà Rambyno kalno knygà“ pa-
slëpë Karo muziejuje. Po to, kai J.Šarauskas  buvo
suimtas, M. Jankus suprato, kad Karo muziejuje
knygai nesaugu, todël jà nugabeno á Ðarauskø na-
mus. Èia, sandëliuke, knyga buvo ilgai, kol Sofija
Šarauskienë apie paslaptá neprasitarë tuomet pas
Šarauskus gyvenusiam poetui Jonui Graièiûnui.
Pastarasis nutarë kreiptis pagalbos á tuometiná LTSR
Centrinës valstybinës bibliotekos direktoriø Juo-
zà Rimantà. Tarp menkaverèiø leidiniø knyga bu-
vo paslëpta ir išsaugota. 1963 m. „Am•inoji Ram-
byno kalno knyga“ perkelta á Nacionalinæ Marty-
no Maþvydo bibliotekà Vilniuje.

Po rudenëjanèiu Bitënø dangumi lyg atversta
knyga virpa praeitá ir dabartá sujungæs iðskridusiø
gandrø ðeðëlis.

Lietuvos •inios, Nr. 198

se, bûti diskriminuojami dël savo tikëjimo ir meilës
Tëvynei. Taèiau Rugpjûèio 23-ioji alsuoja Pilënø
dvasia, nes primena nepavergtà sielà ir prisikëlimo
viltá iðsaugojusius mûsø tautieèius. Ne tik tuos, ku-
rie 1987 metø rugpjûèio 23-iàjà susirinko prie Ado-
mo Mickevièiaus paminklo ir garsiai prabilo apie

gëdingàjá paktà, bet ir visus – nuo pokario partiza-
nø, 17 tûkstanèiø laisvës Memorandumo signata-
rø, Baþnyèios Kronikos leidëjø iki Sàjûdþio darbi-
ninkø, þadinusiø Lietuvos laisvës viltá ir atkûrusiø
Nepriklausomà Lietuvà.“

Kalbëjo istorikas dr. Arvydas Anuðauskas, Lat-
vijos nacionalinio pasiprieðinimo dalyvis Intas Ca-

Diena, alsuojanti Pilënø dvasia
lytis (Ints Calitis), Estijos buvusiø politiniø kali-
niø sàjungos narys, Tartu universiteto mokslinin-
kas Martas Niklusas (Mart Niklus).

Filharmonijoje koncertavo Vilniaus miesto sa-
vivaldybës Ðv. Kristoforo kamerinis orkestras (di-
rigentas – Donatas Katkus).

Tarp suplûdusiøjø prie A.Mickevièiaus pamin-
klo, kaip ir prieð 20 metø, vël ðvytëjo energingos,
dràsios sesers Nijolës Sadûnaitës veidas, skardëjo
balsas. Tas pats balsas toje paèioje vietoje anuomet
ir pradëjo akcijà, kuria pareikalauta likviduoti Sta-
lino ir Hitlerio sudarytà sandërá prieð Baltijos ðalis,
nutraukti Lietuvos sovietinæ okupacijà. „Viena uo-
liausiø uþsienio „dirigentø“ valios vykdytojø ir pa-
grindiniø rugpjûèio 23-iosios susibûrimo organi-
zatoriø – Nijolë Sadûnaitë, prisidengusi religingu-
mo skraiste, ði 49 metø moteris svarbiausiu gyveni-
mo tikslu pasirinko atvirà antitarybiðkumà ir na-
cionalistiniø ádëjø skleidimà. Uþ antitarybinio tu-
rinio literatûros gamybà ir platinimà 1975 metais
ji buvo nuteista 3 metams kalëjimo – ir tiek pat
laiko tremties. Kalinimo vietose bandë organizuo-
ti ávairias prieðiðkas akcijas, siuntinëjo ðmeiþikið-
kus prasimanymus apie tarybinæ tikrovæ“,– raðë to
meto Lietuvos valdþiai palankus laikraðtis, ir sesuo
Nijolë prisimena dëkojusi, kad broleliai „kagëbis-
tai“ garsina renginá.

Kunigas Robertas Grigas, tada kalbëjæs po
N.Sadûnaitës, dabar vël, kalbëdamas prie A.Mic-
kevièiaus paminklo, sakë buvæs ir esàs laimingas.
Pasiektas tikslas, kuris prieð dvideðimt metø buvo
tik viltis, svajonë: turime Lietuvà – savo valstybæ.
Kaip joje tvarkysimës, kokias vertybes iðpaþinsi-
me, puoselësime tokia bus ir mûsø Lietuva.

Europos Parlamento narys prof. Vytautas Land-
sbergis priminë, kaip galingai išsiliejo Lietuvoje lais-

vës srautas, iðsiverþæs 1987 m. mitingu. Tàkart èia
bûrësi dràsiausiø, tvirtos valios þmoniø branduo-
lys. Po metø Vingio parke – jau ketvirtis milijono.
Baltijos kelyje 1989-aisiais – pusantro milijono.
Ar nereikia dabar vël nuo pradþios tokio sàjûdþio?
„Mus kaip tautà, visuomenæ gali iðlaikyti tik dva-
sios jëga“, - sakë prof. V.Landsbergis. Ragino nu-
galëti baimæ, kalbëti taip, kaip nebijojo kalbëti
sesuo Nijolë, linkëjo, kad skambëtø Lietuvos him-
nas, lydëtø ðviesa ir tiesa.

Leonardas ALEKSIEJÛNAS, Vilnius

Atkelta ið  1  p.

Atkelta ið  1  p.

1987 m. mitingas. Antras ið kairës Petras Cidzikas

1987 m. mitingas. Prie mikrofono
kun. Robertas Grigas

2007 m. Martyno Jankaus premijos áteikimo dalyviai. Dalios Ðeperienës nuotr.
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Atkurtos Lietuvos Valstybës Vadovas
„Nenorëèiau bûti renkamas LTSR prezidentu“... (Vytautas Landsbergis. 1990m. kovo 11 d.)

Dr. Zita ÐLIÈYTË, Klaipëda

I. Vardan istorinës tiesos

Valstybinis leidybos centras 1995 m. ið-
leido knygà „Lietuvos Respublikos Prezi-
dentai“,  kurioje Algirdas Mykolas Brazaus-
kas, nors ir pristatytas kaip ketvirtasis Lie-
tuvos Respublikos Prezidentas, taèiau ak-
centuojama „akivaizdi tiesa, jog A.Smeto-
na, A.Stulginskis ir K.Grinius – tai viena
Lietuvos prezidentø karta, o A.Brazauskas
– kita“ („Lietuvos Respublikos Preziden-
tai.“ Valstybinis leidybos centras. Vilnius.
1995. 397 psl.).

Bet Algirdas Mykolas Brazauskas Lie-
tuvos Respublikos Prezidento priesaikos
tekstà perskaitë ir pasiraðë 1993 m. vasario
25 d., o nepriklausoma Lietuvos Valstybë
atkurta 1990 m. kovo 11 d.

Dabartinës Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos 77 straipsnis skelbia, kad Respub-
likos Prezidentas yra Valstybës vadovas. Jis
atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa,
kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø.

Nejaugi 1990 m. kovo 11 d. atkurta Lie-
tuvos valstybë neturëjo vadovo? Tai kas ta-
da atstovavo Lietuvos valstybei vienu ið su-
dëtingiausiø jos istorijos laikotarpiu –
1990–1992 metais? Solidþiame valstybinio
leidybos centro 1995 m. leidinyje „Lietu-
vos Respublikos Prezidentai“ neradau apie
tai në þod•io.

Esame 1990 m. kovo 11-osios dalyviai
ir liudytojai, istorinës lietuviø tautos gyvoji
karta, iðreiðkusi savo apsisprendimà ir troð-
kimà gyventi nepriklausomoje demokra-
tinëje Respublikoje, todël manyèiau, kad
vardan istorinës tiesos derëtø pakalbëti apie
Asmená, kurá istorikai, politologai ir þur-
nalistai bijo pavadinti buvusiu pirmuoju at-
kurtos Lietuvos valstybës vadovu.

 Sugráþkime á Lietuvos TSR Aukðèiau-
siosios Tarybos posëdþiø salæ, kurioje 1990
m. kovo 11 d. Mandatø komisija paskelbë
savo iðvadas dël 133 Lietuvos TSR Aukð-
èiausiosios Tarybos deputatø ágaliojimø: ið-
rinktais pripaþinti 70 nepartiniø ir 63 ávai-
riø partijø nariai, tarp jø 40 Lietuvos ko-
munistø partijos, 9 Lietuvos socialdemok-
ratø partijos, 5 TSKP, 4 Þaliøjø partijos, 3
Lietuvos demokratø partijos ir 2 Lietuvos
krikðèioniø demokratø partijos nariai.

Po to buvo renkamas Aukðèiausiosios
Tarybos Pirmininkas. Tai buvo lemiamas
istorinis momentas, nes nuo to, kas taps
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininku, pri-
klausë, ar bus realizuota Lietuvos Persitvar-
kymo Sàjûdþio rinkiminë programa - pa-
skelbti, kad atstatoma nepriklausoma Lie-
tuvos valstybë.

Kandidatu pasiûlytas A.M. Brazauskas
kalbëjo: „Að esu realaus suvereniteto átvir-
tinimo ðalininkas. Vien politinio átvirtini-
mo nepakanka – mano supratimu, jis turi
bûti lygia greta statomas ant tvirtø ekono-
miniø pagrindø“ (Lietuvos Respublikos
Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðauki-
mo) pirmoji sesija). Stenogramos. Lietuvos
Respublikos Aukðèiausioji Taryba. Vilnius.
1990. 36 psl.).

A.Taurantas paklausë, kà mano kandida-
tas apie Sàjûdþio programà remianèiø kandi-
datø klube paruoðtus pagrindinius penkis do-
kumentus. A.M.Brazauskas atsakë, kad ne-
spëjo su jais susipaþinti (ten pat, 38 psl.).

Nekyla abejoniø, kad 1990 m. kovo 11-oji
nebûtø tapusi nepriklausomos Lietuvos
valstybës atstatymo diena, jeigu A.M. Bra-
zauskas tada bûtø iðrinktas Aukðèiausio-
sios Tarybos Pirmininku, taèiau, laimë, juo
tapo Vytautas Lansbergis, uþ kurá balsavo
91 deputatas, o uþ A.M.Brazauskà balsavo
tiktai 38.

Išrinktas Aukðèiausiosios Tarybos Pir-
mininkas Vytautas Landsbergis padëkojo
uþ pasitikëjimà. „Neiðrinkote manæs á gar-
bës vietà – iðrinkote á darbo vietà“, - pasakë
jis ir tæsë posëdá. Iðsprendus organizacinius
klausimus, Aukðèiausiajai Tarybai buvo pa-
teikti anksèiau minëti penki dokumentai:
„Deklaracija dël Lietuvos TSR Aukðèiau-
siosios Tarybos ágaliojimø“, „Ástatymas dël

valstybës pavadinimo ir herbo“, „Aktas dël
nepriklausomos valstybës atstatymo“, „Ásta-
tymas dël 1938 metø geguþës 12 dienos Lie-
tuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ ir
„Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindi-
nis Ástatymas (Konstitucija)“.

Pirmajame dokumente buvo konstatuo-
ta, kad „1990 m. vasario 24 d. rinkimuose á
Lietuvos TSR Aukðèiausiàjà Tarybà rinkimø
teisæ turintys Lietuvos gyventojai savo valia
suteikë iðrinktiems Lietuvos TSR Aukðèiau-
siosios Tarybos deputatams tautos atstovø
mandatà ir prievolæ atstatyti Lietuvos valsty-
bæ ir reikðti tautos suverenià galià (suprema
potestas) per ðià Aukðèiausiàjà Tarybà, kuri
nuo 1990 m. kovo 11 d. (18 val.) buvo vadi-
nama Lietuvos Aukðèiausiaja Taryba“.

Po to Lietuvos Aukðèiausioji Taryba nu-
tarë, kad oficialus valstybës pavadinimas yra
„Lietuvos Respublika“, o jos herbas ir þen-
klas – Vytis. Aukðèiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko pareigybë tampa Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko pa-
reigybe.

Tada Aukðèiausiosios Tarybos deputatai
balsavo uþ Aktà dël Lietuvos nepriklauso-
mos valstybës atstatymo – svarbiausià Ko-
vo 11 dokumentà.

Pasiûlytas kandidatu á Lietuvos Aukðèiau-
siosios Tarybos Pirmininkus, Vytautas Land-
sbergis taip kalbëjo: „Uþ mûsø ir mumyse pa-
èiuose yra daugybës Lietuvos þmoniø lauki-
mas. Laukimas to, kas bus, ir rûpestis dël to,
kaip bus. Man regis, laukimas yra didesnis,
pasiryþimas didesnis uþ baimæ. Kas gali prisi-
dëti, kad tas laukimas taptø realybe, kà jums
sako ðirdis, nuojauta, patirtis, uþ tai ir kvieèiu
balsuoti. Jûsø valia iðreikð Lietuvos þmoniø
valià“. (Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios
Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Ste-
nogramos. Vilnius. 1990. 62 psl.).

Atstaèius nepriklausomà Lietuvos vals-
tybæ, buvo atstatytas 1938 m. geguþës 12 d.
(paskutinës iki 1940 m. okupacijos) Lietu-
vos Konstitucijos galiojimas. Taèiau po pen-
kiasdeðimties okupacijos metø Lietuva buvo
tokia pasikeitusi, kad buvusios jos Konstitu-
cijos galiojimo atstatymas buvo tiktai simbo-
linis aktas. Aukðèiausiosios Tarybos deputa-
tams buvo pristatytas Lietuvos Respublikos
Laikinasis Pagrindinis Ástatymas (Konstitu-
cija), kuris galiojo iki 1992 m. spalio 25 d.
pilieèiø referendumu priimtos Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos ásigaliojimo.

Toks buvo Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio
rinkiminës programos realizavimo svarbiausiø
penkiø dokumentø paketas, kurá á LTSR Aukð-
èiausiosios Tarybos pirmàjá posëdá atsineðë jo
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

„Iki pat 1990 m. kovo 11 d. Sàjûdis buvo
uþ A.Brazausko peèiø, kurie ir atlaikë smar-
kiausius Maskvos smûgius“, – raðo Rimgau-
das Geleþevièius minëtame leidinyje „Lietu-
vos Respublikos Prezidentai“.

Deja, Maskva smûgiavo ne iki kovo 11 d.,
o po jos. A.M.Brazauskas, pasiûlytas Aukð-
èiausiosios Tarybos Pirmininku, neturëjo jo-
kio nepriklausomos valstybës atstatymo pla-
no ir netgi nebuvo susipaþinæs su Lietuvos
Persitvarkymo Sàjûdþio dokumentais.

II. Aukðèiausiosios Tarybos Pirmi-

ninko teisinis statusas

Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrin-
dinio Ástatymo 86 straipsnis nustatë, kad Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos
Pirmininkas yra aukðèiausias Lietuvos Res-
publikos pareigûnas ir atstovauja Lietuvos
Respublikai tarptautiniuose santykiuose.

Nekyla abejoniø, kad Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas
buvo ne tiktai parlamento, bet ir valstybës
vadovas. Palyginus dabar galiojanèios Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos straipsnius,
nustatanèius Lietuvos Respublikos Preziden-
to ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirminin-
ko teisiná statusà, su Lietuvos Respublikos
Laikinojo Pagrindinio Ástatymo atitinkamais
straipsniais, galima padaryti tiktai vienà ið-

vadà: Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios
Tarybos Pirmininkas, iðrinktas 1990 m. ko-
vo 11 d., faktiðkai vykdë Prezidento pa-
reigas.

Lietuvos Respublikos Laikinojo Pa-
grindinio Ástatymo 87 straipsnis nustatë,
kad Lietuvos Respublikos Aukðèiausio-
sios Tarybos Pirmininkas:

1) vykdo bendràjá vadovavimà rengi-
mui klausimø, kuriuos turi apsvarstyti
Aukðèiausioji Taryba; pasiraðo Lietuvos
Respublikos ástatymus ir kitus Aukðèiau-
siosios Tarybos ir Aukðèiausiosios Tary-
bos Prezidiumo priimtus aktus;

2) pateikia Aukðèiausiajai Tarybai
praneðimus dël Respublikos padëties ir
dël svarbiø Lietuvos vidaus ir uþsienio po-
litikos klausimø;

3) pateikia Aukðèiausiajai Tarybai
kandidatûras iðrinkimui á Aukðèiausio-
sios Tarybos Pirmininko pavaduotojø ir
Aukðèiausiosios Tarybos sekretoriaus pa-
reigas;

4) pateikia Aukðèiausiajai Tarybai
kandidatûras paskyrimui arba iðrinkimui
á Lietuvos Respublikos Ministro Pirmi-
ninko, Lietuvos Aukðèiausiojo teismo
pirmininko, Lietuvos Respublikos pro-
kuroro, Lietuvos Vyriausiojo valstybinio
arbitro pareigas;

5) veda derybas ir pasiraðo Lietuvos
Respublikos tarptautines sutartis, pateik-
damas jas ratifikuoti Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausiajai Tarybai.

Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios
Tarybos Pirmininkas leid•ia potvarkius.

Tuometinis Lietuvos Respublikos
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas pa-
siraðë ástatymus bei tarptautines sutartis,
teikë Aukðèiausiajai Tarybai Ministro Pir-
mininko ir kitø aukðtø valstybës pareigû-
nø kandidatûras iðrinkimui, skaitë pra-
neðimus svarbiais vidaus ir uþsienio poli-
tikos klausimais (atitikmuo dabar – Lie-
tuvos Respublikos Prezidento metinis
praneðimas), vedë tarptautines derybas,
todël bûtent ðitas pareigûnas buvo Lietu-
vos Respublikos vadovas, nors Laikina-
sis Pagrindinis Ástatymas vadino já ne Pre-
zidentu, o aukðèiausiu Lietuvos Respub-
likos pareigûnu.

Todël tarp Lietuvos Respublikos Pre-
zidentø turëtø bûti nurodytas ir Lietuvos
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos
pirmininkas (1990–1992), kuris buvo pir-
masis atkurtos valstybës vadovas. Kitaip
Lietuvos Respublikos istorijoje atsiran-
da pilkas valstybingumo periodas, nors
tas laikotarpis buvo vienas lemtingiausiø
mûsø tautos likimui.

Epilogas

„Su opozicine LDDP nebuvo tariama-
si nei dël derybø su Maskva, nei paren-
kant kandidatus á valstybinius postus, nei
sprendþiant kitas problemas. A.Brazaus-
kui, kuris ir praradæs visus oficialius pos-
tus iðliko, kaip bylojo visi to meto socio-
loginiai tyrimai, vienu ið autoritetingiau-
siø ir populiariausiø Lietuvos politikø,
V.Landsbergio kabinete per trejus Aukð-
èiausiosios Tarybos darbo metus teko lan-
kytis tik keletà kartø“, raðoma anksèiau
minëto leidinio „Lietuvos Respublikos
prezidentai“ 450 psl. Jis Lietuvos Komu-
nistø partijà pavertë Lietuvos Demokra-
tine Darbo Partija. Tai ir rûpëjo sunkiau-
siu Lietuvai istoriniu laikotarpiu vëliau ið-
rinktam pirmuoju atkurtos Lietuvos Res-
publikos Prezidentu A.M.Brazauskui. Bet
kokia kaina išlikti vald•ios olimpe.

Vytautui Landsbergiui teko atlaikyti
ir Maskvos smûgius, ir opozicijoje liku-
siø Lietuvos komunistø sumanias vieðøjø
ryðiø akcijas, kuriø metu faktinis valsty-
bës vadovas buvo ne konstruktyviai kriti-
kuojamas, o nepadoriai þeminamas. Ne
be reikalo KGB giriasi savo labiausiai pa-
vykusia diversija nepriklausomybæ atkû-

rusioje Lietuvoje – Vytauto Landsbergio au-
toriteto sunaikinimu ir valdþios gràþinimu
buvusiai komunistinei nomenklatûrai.

Taèiau stebina tai, kad Vytauto Land-
sbergio þeminimo akcija tebesitæsia ir ðian-
dien. Pasak sociologiniø tyrimø duomenø,
neigiamai vertinamas politikas yra Euro-
pos parlamento narys Vytautas Landsber-
gis, kuris da•nai atsiduria šalia Viktoro Us-
paskicho. Netikiu, kad mano tauta nusigræ-
þë nuo þmogaus, kuris jos vardu praðë Pa-
saulio tautø paramos ekonominës bloka-
dos ir 1991 m. sausio 13 d. agresijos metu,
buvo pirmojo Lietuvos valstybës istorijoje
1991 m. vasario 9 d. Plebiscito iniciatorius
(tada teiginiui, kad Lietuva bûtø nepriklau-
soma demokratinë Respublika pritarë ¾
visø aktyvià rinkimø teisæ turinèiø pilie-
èiø), pasiraðë 1992 m. spalio 25 d. pilieèiø
referendumu priimtà Lietuvos Respublikos
Konstitucijà.

Maèiau tautodailininko Ipolito Uþkur-
nio medþio skulptûrà „Dovydas prieð Ga-
lijotà“, kuri Vytautà Landsbergá vaizduoja
beginklá ir pusnuogá prieð Sovietø Sàjun-
gos galybæ. Prisimenu, kaip Aukðèiausio-
sios Tarybos deputatas Algirdas Patackas
savanoriðkai saugojo Lietuvos Respublikos
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkà So-
vietø Sàjungos agresijos dienomis, nes ma-
tyt giliai ðirdyje nepasitikëjo oficialiai jam
paskirtais apsaugininkais. Vytautas Land-
sbergis vadovavo Lietuvos valstybei pasku-
tiniais jos karo su Sovietø Sàjunga metais ir
nugalëjo taikiu, parlamentiniu bûdu.

Netikiu, kad tauta uþmirðo, kaip daugia-
tûkstantinës minios 1990 m. skandavo: Land-
sbergis – Lietuva. Tarp kitko, nuotraukos,
išspausdintos leidinyje „Lietuvos Respubli-
kos Prezidentai“ ir vaizduojanèios tautos
ryþtà atkurti nepriklausomà Lietuvos vals-
tybæ, yra susijusios su Vytauto Landsbergio,
o ne A.M.Brazausko politine veikla.

Ir, þinoma, þemiau kritikos yra Rimgau-
do Geleþevièiaus samprotavimai nurodyta-
me leidinyje, kai cituojama A.M.Brazausko
nuomonë: „LKP net gi buvo savotiðka pozi-
tyvioji, todël tyli ir rami rezistencija, nelei-
dusi galutinai suniokoti Lietuvos vardan im-
periniø Kremliaus interesø. Bûtent, ði atkak-
li, nors ir ne visada pastebima rezistencija
padëjo mûsø kraðtui sustiprëti ekonomiðkai
ir kultûriðkai, iðsaugoti lietuviðkumà ir, su-
laukus palankaus istorinio momento, atkurti
nepriklausomybæ“ (428 psl.).

Ðitokiais ciniðkai melagingais teiginiais
stengiamasi suformuoti mûsø istorinæ sa-
vimonæ. Bet kol kas dar neiðmirë karta, ku-
ri patyrë komunistiná genocidà ir represi-
jas, kuri teisingai ávardino Lietuvos komu-
nistø partijà (TSKP – Tarybø Sàjungos ko-
munistø partijos struktûriná padaliná Lie-
tuvoje) nusikalstama organizacija, aktyvia
nusikaltimø þmonijai ir •moniškumui or-
ganizatore ir vykdytoja.

Lietuvos Didþiojo Kunigaikðèio Vytau-
to nuopelnai Lietuvai nesumaþëjo todël,
kad jis nebuvo karûnuotas Lietuvos kara-
liumi. Vytautas Landsbergis lemtingu Lie-
tuvai 1990–1992 metø laikotarpiu buvo at-
sikûrusios nepriklausomos Lietuvos Res-
publikos vadovas, nors ir nebuvo tituluoja-
mas jos Prezidentu.

Kada baigsis vieno ið iðkiliausiø Nau-
jausios Lietuvos istorijos politikos veikëjo
ignoravimas ir netgi •eminimas?

Manau, kad tariamas Vytauto Landsber-
gio reitingas ðalia odiozinës Viktoro Us-
paschiko figûros yra Lietuvai prieðiðka vie-
ðøjø ryðiø akcija. Atvirai pasakius, tikrai ne-
tikiu tariamai sociologiniø tyrimø duome-
nimis ir smerkiu istorijos klastotes, nepri-
klausomai nuo to, ar jomis uþsiima eilinis
þurnalistas, politologas, ar Lietuvos istori-
jos instituto direktorius.

Tikiu savo tautos atmintimi, jos gyvo-
sios kartos pozicijos tvirtumu. Dievas ma-
to, kad sovietmetis taip nepataisomai ne-
suluošino Lietuvos tautos, kad ji spjaudytø
á ðuliná, ið kurio pati semia vandená.
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Kiekvienas •mogus nusipelno, kad at-
minimas apie já nenuskæstø viskà naikinan-
èio laiko bangose, todël noriu pasakyti ke-
letà þodþiø apie savo svainá Remigijø Orû-
nà Morkûnà, gydytojà stomatologà, medi-
cinos mokslø daktarà. Ðá rugpjûtá jam bûtø
suëjæ 60 metø.

Gimë R. O. Morkûnas 1947 m. rugpjû-
èio 5 d. Radviliškio rajono Giedraièiø kai-
me, baigë vidurinæ mokyklà Këdainiuose,
po to Kauno medicinos institutà, dar vëliau
apgynë moksliná darbà Maskvoje. Gydë Vil-
kyðkiuose, Kaune, Vilniuje. Daug itin sun-
kiø ligoniø ið visos Lietuvos avarijose suk-
ne•intais •andikauliais patekdavo á jo ran-
kas, kuomet dirbo Kauno klinikose ir res-
publikiniame Raudonajame kry•iuje Vil-
niuje. Nors beveik kiekvienas ið mûsø sten-
giasi savo darbà atlikti kuo geriau, bet kai
kurie yra dar apdovanoti ypatingesniais su-
gebëjimais. Atrodo, kad tokià dovanà bus
gavæs ir R. Morkûnas – ne tik perëmæs savo
dëstytojø, vyresniøjø kolegø, ðeimos patirtá
(mama Vincenta Morkûnienë ir sesuo Vi-
da buvo gydytojos stomatologës, tëtis Mari-
jonas – dantø technikas), bet ir ið prigim-
ties apdovanotas „lengva“ ranka ir jautru-
mu  dirbo taip, kad daugelis norëjo gydytis
„<...> tik pas gydytojà Morkûnà“. Paliko
jis pëdsakà ne tik profesinëje veikloje. Da-
lyvavo kraðtotyrinëse ekspedicijose, arche-
ologiniuose kasinëjimuose. Prof. dr. Rimu-
tei Rimantienei tyrinëjant neolito stovyklà
Ðventojoje, didþiulis ávykis buvo garsios ar-
cheologës Marijos Alseikaitës Gimbutienës
apsilankymas. Visa stovykla su pakilimu
laukë garbiosios vieðnios. Kraðtotyrininkë
Jûratë Eitminavièiûtë-Druèkienë, talkinin-
kø-kasinëtojø grupiø organizatorë, pasiûlë
padovanoti vieðniai tradicinæ saulutæ, pa-
praðë Remio (taip draugai vadino R.O.Mor-
kûnà) nuvaþiuoti  á Paberþæ. Ir kà gi – Re-
mis motociklu nurûko á Paberþæ (maþdaug
250 km á vienà pusæ ir ne vien asfaltas!) ir
parveþë tëvo Stanislovo nukaltà saulutæ. Bu-
vo labai malonu prieð keletà metø LTV lai-

Teodora MORKÛNIENË, Rumðiðkës

Prisimenant dr. R. O. Morkûnà ir jo
auksines vasaras Giedraièiuose

naktá (anais laikais kitaip ir negalëjo) pa-
statë ant to kapo paties Vinco Svirskio kry-
þiø, kurá buvo atneðæ ið apleistos tø paèiø
kapiniø koplyèios. (Vëliau, jau po Kovo
11-osios, kryþius buvo perkeltas á Këdai-
niø kraðto muziejø, o ant kapo buvo pasta-
tyta jo kopijà). Atminimo lentelëje yra ir
ðis áraðas: „Tegu ir man paminklas bus...“,
nes V. Svirskis, priimdamas atlygá uþ dar-
bà – kryþiø ar koplytëlæ, pastumdavo vie-
nà pinigëlá uþsakovui, sakydamas: „Tegu
ir mano paminklui bus“. Taip buvo paþy-
mëta garsiojo dievadirbio am•ino poilsio
vieta. Globaliniu mastu ðie du ávykiai tar-
si labai jau maþyèiai, taèiau gyvenimas juk
ir susideda ið smulkmenø.

Kaip ir bet kuris þmogus, Remigijus,
be abejo, nebuvo be trûkumø, bet ligi ðiol
kolegos ir buvæ pacientai atsiliepia apie já
graþiausiais þodþiais. Jaunystëje patirta au-
toavarija ir darbas negailint savæs, pakirto
jo sveikatà ir, nesulaukæs 50 metø, mirë,
palikæs þmonà Almà, dukras Orûnæ ir Ie-
và. Prieð 60 metø pradëjæs gyvenimo kelià
Giedraièiuose, R. O. Morkûnas palaido-
tas Vilniuje, Sudervës kapinëse po kukliu
stogastulpiu.

 Norëdamas pagerbti Remigijaus atmi-
nimà, jo brolis Eligijus Juvencijus, huma-
nitariniø mokslø daktaras ir tautodailinin-
kas, padarë koplytëlæ su ðv. Apolonijos, sto-
matologø globëjos, skulptûrële. Remigi-
jaus gimimo dienà atvykus á Giedraièius
su koplytële, dar kvepianèia daþais, kilo
klausimas, kur jà pritvirtinti – gimtosios
jo sodybos kelio Paðuðvys–Ðaukotas kai-
rëje pusëje nebëra, likæ tik kelios senos obe-
lys ir berþas paþeistomis ðaknimis, nulau-
þytomis ðakomis. Zvëgø ðeima, kuriai da-
bar priklauso sodybvietë, maloniai leido
koplytëlæ ákelti á aplauþytà berþà, o Felici-
jos Zvëgienës anûkas Modestas Zvëga gra-
þiai nupjovë nudþiûvusias berþo ðakas ir
ákëlë koplytëlæ.

Kità sekmadiená, rugpjûèio 12 d., kop-
lytëlë buvo paðventinta. Kai po pamaldø

„<...> tai kaip gi klebonas prieis prie
ber•o?“ ), koplytëlë, papuoðta gëlëmis, ðvie-
èia ið tolo. Tad ðeima ir visi artimieji labai
dëkingi Ilonai (Felicijos Zvëgienës anûkei,
Modesto seseriai) ir Donatui Nokðams, ku-
rie su savo vaikuèiais Raminta ir Andriumi
sutvarkë koplytëlës aplinkà, kaimynui V.Sta-
nislauskui – uþ tiltelá. Dþiugu, kad atëjo ne
tik jaunutës Sandra ir Irminta Kaminskai-
tës su savo drauge Liveta, Rûta Kaminskai-
të, bet ir senelë Stefanija Kaminskienë, Jad-
vyga Muteèienë, Elena Èeblauskienë, Eu-
genija Daukðienë, Dalë Jackienë, Elena Sta-
nislauskienë, Irena Ðpokienë. Nebeliko kai-
me Antano Litvino, Prano Litvino, Stasio

doje iðvysti M. Gimbutienës kabinete Re-
mio atveþtà saulutæ. Tais paèiais 1971 m.
Remis su broliu Eligijum, Jûrate Eitmina-
vièiûte-Druèkiene, dr. Lilijana Kalašaityte
ir seserimi Vida surado Burveliø kaime se-
nutæ Petronëlæ Petrauskaitæ, kuri parodë
Surviliðkio kapinëse Vinco Svirskio palai-
dojimo vietà Mataièiø kape. Abu broliai

Paðuðvio baþnyèioje prie berþo atvyko kle-
bonas ir artimieji, susijaudino pamatæ vaiz-
dà – su gëlëmis ir þvakelëmis laukia kelio-
lika Remigijaus gimtojo kaimo gyventojø,
pievelë apie berþà nuðienauta, viskas su-
tvarkyta, gilus ir platus pakelës griovys ið-
valytas, per já permestos plaèios lentos –
laikinas tiltelis (Vytautas Stanislauskas:

Litvino palikuoniø, ið senøjø gyventojø tik Fe-
licija Zvëgienë ir Eugenija Daukðienë prisi-
mena èia buvojusià su vyru gydytojà Vincentà
Morkûnienæ (Felicija: „Daktarë Morkûnienë
man dar dantá iðtraukë.“) ir jø vaikus.

Patys Giedraièiai gerokai pasikeitæ, nes
pakito sodybos ir jø gyventojai. Dauguma na-
mø – baltø silikatiniø plytø, kol kas þymiai
maþiau apsodintø nei senosios, neiðlikusios
sodybos. Sunku buvo atsekti Bloþiø – gimtà-
jà Morkûno sodybà, jei ne senieji àþuolai An-
tano ir Stasio Litvinø sodybose. Neáprasta ðios
sodybos savininkø istorija: XIX a. joje gyve-
no Dionizas Alksmantas su þmona. Buvo jie
bevaikiai, turëjo du samdinius – Elþbietà ir
Jurgá. Sako, kad pamilo juos vos ne kaip savo
vaikus, „suþenijo“ Jurgá su Elþbieta ir paliko
jiems ûká. (Paðuðvio kapinëse iðlikæs ant pa-
minklo áraðas: „Grabas Dionisa Alksmanta
Mire / 1896 m Rugpjutis / 25 d gyvena 55 m
/ Pundatoris Jurgis / Blo•e // Jurgis Bloþe 71
metø Mire 1920 m. / X 22 D / Elþbieta Blo-
þienë / 75 metø Mirë 1933 m. 11. 18 d // A A
/ Elena Bloþienë / 1900 – 1957 / Pranas Blo-
þë / 1883 – 1943  //“. Uþ Jurgio ir Elþbietos
sûnaus Prano iðtekëjo darbðti ir daininga Ele-
na Petrauskaitë, Remigijaus mamos sesuo.
Ir jiedu susilaukë tik vieno sûnaus, Zenono.
Darbðèiajam Pranui mirus, o vëliau, kai á ar-
mijà buvo paðauktas Zenonas,  Elenai vienai
buvo sunku tvarkytis dideliame ûkyje. Ka-
dangi ji buvo ið gausios ðeimos, kurioje vieni
kitiems padëdavo, tad greitai sulaukë pagal-
bos – atskubëjo sesuo Vincenta su savo vyru
Marijonu. Kaimas buvo palanki aplinka ir jø
vaikams Vidai Aurelijai ir Eligijui Juvenci-
jui. Tuoj atvyko ir kita sesuo, Sofija. Ûkis ne-
suþlugo, pajëgë atlikti pyliavas ir, prievarta
ákûrus kolûká, áneðë didelá indëlá ne tik þe-
me, bet ir inventoriumi. Ðiame ûkyje ir gimë
Remigijus Orûnas.

Sukûrus kolûká, ûkiui nebereikëjo tiek
darbo jëgos, Morkûnai gráþo á Këdainius.
Taèiau vaikai buvo nuolatiniai vasarotojai
ir Elenos talkininkai. Këdainiuose ilgais
þiemos vakarais Remigijus prašydavo:
„Veþkit mane á Giedraièius, kur visad va-
sara!..“. Vasaromis Remigijus ir Eligijus ne
tik padëdavo apie namus, bet veþiojo ið Pa-
ðuðvio paðto agentûros paðtà ir laikraðèius á
Giedraièius, ið Giedraièiø kolûkio – pienà
á Grinkiðkio pieninæ. Tuðèius pieno bido-
nus á veþimà ásikeldavo, taèiau pilnus toks
vyras kaip Remigijus ir ne kà didesnis Eli-
gijus pakelti nepajëgdavo. Taèiau visad kas
nors padëdavo miesèioniukams.

Auksinës Giedraièiø vasaros tæsësi iki
1957 m., kuomet teta Elytë Bloþienë mirë.
Nebëra Bloþiø seno gyvenamojo namo, nei
didelës klëties, molinio tvarto, didþiulio
klojimo. Likusi tik dalis dabar jau seno so-
do, kurio obuoliais vaišinosi praeinantys
kaimynai, nes namo „gonkose“ visad sto-
vëjo krepðys, pilnas alyviniø obuoliø...

Galima tik pasidþiaugti, kad Giedrai-
èiuose asfaltuojamas kelias, kad þmonëms
bus geresnës sàlygos. Bet gaila, kad jau se-
niai nebesisuka Ðidlausko malûno sparnai,
kad net nebëra Èepausko malûno, kad ið-
tiesinta puikioji upelë Þadikë, kur Remi-
gijaus vaikystëje aidëdavo kultuvës, mote-
rims, merginoms velëjant skalbinius, kur
maudydavosi ne tik vaikai, bet sietuvoje ir
vyrai, pusberniai. Nebeliko buvusio kaimo
jaukumo... Bet þmoniø gerumas tebëra.

Pašventinæs koplytëlæ, Grinkiškio kle-
bonas Juozapas Vaicekauskas ragino Gied-
raièiø þmones rûpintis ja ir saugoti. Tiki-
me, kad taip ir bus, nes, anot Felicijos, vi-
sas kaimas ëjo þiûrëti koplytëlës ir visiems
patiko, kad ji yra.

Ðv. Apolonijos koplytëlë dr. R.O.Mor-
kûnui atminti. Nuotraukos autorius

Mindaugas Mikulënas

Eligijus Juvencijus Morkûnas ir Modestas Zvëga prie koplytëlës.
Nuotraukos autorë Radvilë Morkûnaitë

Prieš šventinant. Prie ber•o: vargonininkas, klebonas Juozapas Vaicekauskas, Felicija
Zvëgienë, Sandra Kaminskaitë, Vytautas Stanislauskas, Liveta, Irminta Kaminskaitë, Dalë

Jackienë su vaikaièiu, Raminta Nokðaitë, Andrius Nokða. Nuotraukos autorius E.J.Morkûnas
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Ten, kur Šalèia
Antanas LIESYS, Vilnius

Straipsnis skirtas Ðalèininkø Lietuvos tûkstantmeèio gimnazijos deðimtmeèiui

  Èia tëvø-senoliø þemë
  Ir motulës èia rauda.
  Mindaugo pramintà kelià
  Mena Lietuvos tauta.

ÐALÈININKAI – miestas Lietuvos piet-
ryèiuose, etniniø Lietuvos þemiø centras,
istorinë vieta. Gyvenvietë – 44 km nuo Vil-
niaus, prie Vilniaus-Lydos plento, Ðalèinin-
kø rajono ir seniûnijos centras. Ji ásikûrusi
prie  Ðalèios upës, nuo kurios ir gavo pava-
dinimà. Ðalèios upës pavadinimas – ið lie-
tuviško •od•io šaltas.

Pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose Ðal-
èininkai minimi nuo XIII a., kur vietovë
vadinama Salsininken arba Saletzniken.Vë-
liau tapo miesteliu, o 1956 m. gavo miesto
teises. 2000 m. vasario 11 d. prezidento
dekretu patvirtintas miesto herbas.

Šalèininkuose yra du tvenkiniai – Ðal-
èios upës praplatëjimai, Karolio Vagnerio
neoklasicizmo ir neorenesanso stiliaus 2-jø
aukðtø rûmai, Šv. apaðtalo Petro baþnyèia,
6 metrø aukðèio mûrinë koplyèia (statyta
XVIII a. pab., autorius – Laurynas Gucevi-
èius). Miesto centre – Adomo Mickevièiaus
paminklas, pastatytas poeto 200-øjø gimi-
mo metiniø proga. Ðalèininkuose  stovi ir
kitas paminklas – 1863 m.  sukilimo vadui
Kostui Kalinauskui. Gyvenvietëje veikia
paðtas, rajono centrinë ligoninë, savivaldy-
bë, biblioteka, kultûros centras, vaikø glo-
bos namai, socialinës paramos centras ,,Vil-
ties spindulëlis”(teikia paslaugas vai-
kams,turintiems proto ir fizinæ nega-
lià).Šiuo metu mieste dar veikia lietuviška
Lietuvos tûkstantmeèio ir lenkiška Jano
Sniadeckio gimnazijos, rusiška vidurinë
„Santarvës” mokykla, Stanislovo Moniuð-
kos menø mokykla, du vaikø darþeliai (lie-
tuviðkas ir lenkiðkas).

Šalèininkø rajone 2006 m.gyveno 38 428
gyventojai: 79 proc. lenkø, 9,4 proc. lietuviø,
5,8 proc. rusø, 3,8 proc. - baltarusiø (gudø),
1,4 proc. kitø tautybiø. Ðalèininkø mieste –
6722 gyventojai.

NAUJOS LIETUVIŠKOS MOKYK-
LOS VARDAS. Ðalèininkø Lietuvos tûks-
tantmeèio  lietuviška bendrojo lavinimo vi-
durinë mokykla, išaugusi vëliau á gimnazi-
jà, gimë áspûdingiausiais Sàjûdþio ir Lietu-
vos nepriklausomybës atkûrimo metais. Ji
pastatyta pasitinkant tûkstanèio metø su-
kaktá, kai pirmà kartà istoriniuose šalti-
niuose (Kvedlinburgo analuose, 1009 m.)
paminëtas Lietuvos vardas. Mokyklai var-
dà 1997 metais pasiûlë jos krikðtatëvis - Vy-
tautas Landsbergis, tuo metinis Lietuvos
Respublikos Seimo Pirmininkas. Lietuvai
ðvenèiant ðià iðkilià istorinæ datà, t.y.
2009m., bus išleisti pirmieji dvyliktokai.

MOKYKLOS PROJEKTAS. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
u•sakymu 1991m. pradëta projektuoti 816
vietø, 34 klasiø lietuviø dëstomàja kalba ben-
drojo lavinimo vidurinë mokykla, kuri vë-
liau tapo gimnazija. Projektà pasiraðë tuome-
tinis švietimo ministras Darius Kuolys, pa-
tvirtino LR prezidentas Algirdas Brazauskas.

Naujos pedagoginës ástaigos projektas
konkurso keliu buvo pripaþintas geriausiu
(autoriai: architektai Tauras Paulauskas,
Romualda Ðipalienë, projekto vadovas ar-
chitektas Aloyzas Geibûnas, konstrukto-
rius Olegas Dobrovolskis, vizualinës infor-
macijos dizaineris Jurgis Vroblevièius).
Projektas buvo vienas didþiausiø atradimø
Lietuvos architektûroje. Jis yra, anot ko-
misijos nario rašytojo V. Rubavièiaus, nau-
jos sveikintinos tradicijos

Pranašas – statyti vaikams tokius pasta-
tus, kurie savo architektûra leistø jiems pa-
sijusti laisvais, reikðmingais þmonëmis, kur
vidinë erdvë, architektûrinës detalës jau sa-
vaime diegtø ir estetines, ir dorovines ver-
tybes. Did•iulis mokyklos pastatas, skirtin-
gai nei sovietiniø laikø beveid•iai monst-
rai, pastatytas pagal netipiná projektà, ákû-
nija naujos lietuviðkos mokyklos idëjà.
,,Mokyklos tûriai komponuojami apie di-
dájá kiemà taip, kad pastatas lyg á glëbá kvie-
èia visus norinèius èia mokytis – paþinti
gamtos dësnius, tiesos prasmæ ir savo pri-
gimtinæ priedermæ. Èia – ir tautosakos þal-
èio motyvas, ir senoliø atmintis áamþinta –
languotas grindinys lyg didþiulë skepeta
dengia kiemà”, – raðë mokyklos architek-
të,projekto autorë R. Ðipalienë („Statyba
ir architektûra“. 1997. Nr. 11).

Mokyklos kompleksas sudarytas ið 5
korpusø:1.Dviejø aukðtø pradinë mokykla
su atskiru áëjimu; 2. Trijø aukðtø vidurinës
mokyklos dalis – pagrindinis vestibiulis,
400 vietø  amfiteatrinë susirinkimø (aktø)
salë – centrinë mokyklos ašis, erdvûs kulu-
arai parodoms, patalpos pedagogams, ad-
ministracijai, bûreliams, akmenø muziejui,
valgyklai, bibliotekai, direkcijai, kancelia-
rijai ir kt.; 3.Trijø aukðtø dalis: mokomo-
sios klasës ir kabinetai; 4. Trijø aukðtø kor-
pusas: sporto salë (18×36), sporto salë
(15×30) pradinukams, gimnastikos salë,
mokomosios dirbtuvës, kalbø kabinetai;
Baseinas ir pagalbinës patalpos prie jo.

Iš valgyklos galima patekti á maþà uþ-
darà kiemelá. Mokykloje yra árengimai
moksleiviams su fizine negalia - pandusai,
atitinkami sanmazgai, dušai, liftas vertika-
liam neágaliøjø transportavimui á visus tris
aukštus, á visus kabinetus, sales, bûreliø,
studijø patalpas.

Prie mokyklos korpuso prieigø
glaud•iasi Jaunimo centras. Jame yra 100
vietø salë. Teritorija ap•eldinta med•iais ir
dekoratyviniais •eldiniais, u•veistas
vaismedþiø sodas. Gimnazija stovi atviro-
je pievoje, netoli miško. Pats Ðalèininkø
miestelis yra kiek atokiau.

Šios gimnazijos architektûros projektu
paremtas Maskvos J. Baltruðaièio lietu-
viškos mokyklos projektas.

STATYBA. Mokykla buvo pradëta sta-
tyti 1994 m. Jau 2001 m. gruodþio mënesá
buvo atidarytas jos paskutinis korpusas su
baseinu.  Pasak mokyklos direktoriaus
Vidmanto Þiliaus, á statybà investuota 30,5
mln. litø.

Mokyklà statë akcinë bendrovë ,,Nal-
ðia”, vadovaujama Algirdo Ðemetos. Staty-
bà organizavo vyr. in•inierius Aleksiejus
Govinas, darbø vadovas Juzefas Budevièius
bei brigadininkas V. Navickis. Pastatà statë
geri savo profesijos meistrai: dailidë
J.Skrockis, apdailininkai G. Traikovièius,
G. Siliuk, N. Supronoviè ir daugelis kitø.
Statybai daugiausia buvo naudojamos lie-
tuviðkos med•iagos. Pamatams - savi gami-
niai, sienoms – AB,,Daugëliø statybinës
medþiagos” bei Vilniaus AB,,Silikatas” ply-
tos, sienø apðiltinimas - ið putø polistirolo,
gaminamo Nemenèinës ,,KREK” gamyk-
loje, langai – Alytaus AB ,,Staliø gaminiai”,
glazûruotos plytelës – ,,Dvarèioniø kerami-
kos”. Mokyklai baldus pagamino lietu-
viškos firmos. Stogas taip pat ið vietinës -
UAB ,,Gargþdø Mida” ruloninës dangos.
Aplinkos tvarkymo elementai – betonas,
skiediniai taip pat, durys – AB,,Nalšia” ga-
mybos. Santechnika, apšvietimo sistemos,
virtuvës áranga, linoleumo grindys – impor-
tiniai. Koridoriuose – italiðkos lieto mar-
muro plytelës. Visi darbai mokykloje buvo
atliekami pagal europietiškus standartus.

MOKYKLOS ATIDARYMO MOMEN-
TAI. Mokykla ásteigta švietimo ir mokslo
ministro 1997 m. rugpjûèio 26 d. ásakymu
Nr. 1052 ,,Dël mokyklos steigimo”. Ji savo
veiklà pradëjo 1997m. rugsëjo 1 d. Daugu-

naujàja mokykla, originalios archite-ktûros
pastatu, ðiuolaikine apdaila, naujutëliais
baldais:,,Ilgus metus buvau mokytojas, dabar
daþnai tenka bûti kirpëju”, – pajuokavo jis
paprašytas perkirpti juostelæ. Jà perkirpus, á
dangø pakilo ðimtai ávairiaspalviø balionø.

Sveèias ið Vilniaus M. Ivanauskas mo-
kyklai padovanojo 1000 raðikliø su jos sim-
bolika.

Rugsëjo 2-àjà Ðalèininkus ir naujà mo-
kyklà aplankë Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Algirdas Brazauskas. Já prie mo-
kyklos slenksèio mokiniai ir pedagogai pa-
sitiko su duona ir druska. Prezidentas pa-
buvojo ir lenkø, ir rusø miesto mokyklose.

Spalio 5-àjà tarptautinës mokytojø die-
nos proga Lietuvos tûkstantmeèio viduri-
nës mokyklos moksleiviai ir mokytojai dë-
kojo gerbiamiems kolegoms (laikraštis Ðal-
èia, 1997. Nr. 78), dalyvavusiems ir padë-
jusiems organizuoti graþià ir ðauniai pavy-
kusià ðventæ. Mokyklos ðeimininkai buvo
dëkingi rëmëjams: J.ir A.Èerniakovams,
N.ir G. Danieliams, G.ir L.Gachovièiams,
V. ir J. Svorobovièiams, S.ir S.Aleksandro-
vièiams, J.Kozlovskiui, T.Mickevièiui, Kau-
no ,, Vilnijos” draugijos skyriui, AB ,,Nal-
ðia”, AB ,,Salmesta”, firmai ,,Vilniaus du-
jos”, Ðalèininkø dujø ûkiui, UAB ,,Eripo”.

 Prieð deðimtá metø gimnazijos moky-
toja  K. Blynienë  þurnale ,,Ðvietimo naujo-
vës”( 1997. Nr.10)raðë: ,,Nauja mokykla –
ne tik naujas pastatas. Visi – ir mokiniai, ir
jø tëvai, mokytojai – ateidami atsineðë savà
lietuviðkos mokyklos vizijà, savo lûkesèius
(...). Dauguma mûsø mokykloje besimo-
kanèiø mokiniø yra ið miðriø arba nelietu-
viðkø ðeimø. Kalbos, kurià kiti Lietuvos vie-
toviø vaikai gauna ið motinos lûpø, daþnai
mûsø mokinys pradeda mokytis geriausiu

ma mokiniø á naujà mokyklà atëjo iš 2-osios
vidurinës, kalbiniu poþiûriu mišrios  mo-
kyklos, kurioje buvo lietuviðkos klasës.

Mokyklos atidarymo proga Ðalèininkø
baþnyèioje aukotos šv. Mišios. Vyskupas
Juozas Tunaitis paðventino vëliavà. Per vys-
kupo ir naujojo Vilniaus kunigø seminari-
jos rektoriaus H. F. Fischerio aukotas mi-
ðias giedojo vyrø choras ,,Varpas”. Nuo baþ-
nyèios iki mokyklos pagrindine Ðalèininkø
miesto gatve prasidëjo iðkilminga visø da-
lyviø eisena. Jà lydëjo ,,Trimito” orkestras.

Á erdvià ir modernià mokyklà susirinko
550 mokiniø, jø tëveliai, 40 mokytojø ir gar-
bingø sveèiø: Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkas Vytautas Landsbergis, švieti-
mo ir mokslo ministras akademikas Zig-
mas Zinkevièius, Vilniaus apskrities admi-
nistracijos viršininkas Alis Vidûnas, Vil-
niaus tarptautinio oro uosto generalinis di-
rektorius Mindaugas Ivanauskas, rajono
meras Juzefas Rybakas, kiti rajono vado-
vai, kolegos ið kitø rajono mokyklø.

Z. Zinkevièius savo sveikinimo kalboje
sakë, jog ,, Simboliðka, kad Tûkstantmeèio
mokykla stovës Ðalèininkuose. Juk ðio krað-
to þmonës kûrë Lietuvos valstybæ. Jie suda-
rë tautos branduolá”.

V. Landsbergis nuoðirdþiai dþiaugësi

atveju dar•elyje. Todël ilgas ir kruopðtus dar-
bas laukia pradiniø klasiø mokytojø. Iðmo-
kyti skaityti, raðyti be klaidø, suformuluoti
taisyklingà sakiná lietuviðkai - ne darbo pa-
baiga. Reikia kartu perteikti tautos dvasià,
be kurios suvokimo vargu ar galima iðug-
dyti savo kraðto patriotà”.

   MOKYKLOS PENKMETIS. Apie
1997–2002 mokyklinius metus daug isto-
rinës med•iagos šio straipsnio autoriui pa-
teikë  ilgametë mokyklos istorikë Olga Dra-
gina. Jos mokiniai ne kartà dþiugino savo
mokytojà laimëjimais olimpiadose, gerais
paþymiais egzaminø metu( 2006 m. gabiau-
si šalies abiturientai pavadino geriausiais
107 mokytojus ið 70 ðvietimo ástaigø.Vie-
na ið jø ir buvo O.Dragina). Mokyklos 5-
meèio proga pedagogë paruoðë bukletà,
skirtà ðiam laikotarpiui.

1997–1998 metais mokykloje dirbo 75
þmonës (ið jø – 43 mokytojai), mokësi  564
moksleiviai. Dar nebuvo aktø ir sporto sa-
liø, dirbtuviø, baseino ir net dalies kabine-
tø. Penkeri metai mokyklos gyvenime – tai
nuolatinis kruopštus darbas,augimas, plë-
timasis. Mokykloje buvo 26 gausûs klasiø
komplektai.

Tæsinys kitame numeryje

Ðalèininkø Lietuvos tûkstantmeèio gimnazija

Mokyklos skautai
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GERVËÈIØ KRAÐTO LIETUVIAI – JIE MOKËSI
LIETUVIØ KALBOS

Valentas ÐIAUDINIS, Vilnius
Tæsinys. Pradþia Nr. 13

Tæsinys kitame numeryje

K110 Vilnius, Geleþinkelio 16

K145 Vilnius, Konstitucijos 12

K190 Vilnius, Gedimino 7

K200 Vilnius, Gedimino 13

K26 Vilnius, Sodø 22

K44 Vilnius, J.Lelevelio 2

K45 Vilnius, Gedimino 19

K48 Vilnius, Gedimino 2

K5 Vilnius, Sodø 22

K6 Vilnius, Gedimino 44

K7 Vilnius, Gedimino 31

K78 Trakai, Vytauto 90

K8 Vilnius, Gynëjø 1

K85 Trakai, Vytauto 37

K9 Grigiðkës Kovo 11-osios 25a

K91 Vilnius, Geleþinkelio 4

K369 Klaipëda, Taikos pr.101

K236 Kaunas, Laisvës al./

Oþeðkienës g.

„Voruta“
parduodama

1956 m. rudená Gervëèiø vidurinëje
mokykloje nuo treèios klasës pradëta dës-
tyti gimtoji kalba kaip dalykas (pasirinkti-
nai lietuviø arba baltarusiø). Treèioje –
ketvirtoje klasëje buvo skirta viena, o penk-
toje – dešimtoje – dvi savaitinës pamokos.

Mokyti lietuviø kalbos paskirtas moky-
tojas Antanas Ðironas, 1949 m. baigæs Ute-
nos gimnazijà, neakivaizdþiai studijuojan-
tis lietuviø kalbà ir literatûrà Vilniaus uni-
versitete (pagrindinë jo darbovietë – Rim-
dþiûnø septynmetë), ir mokytoja Jadvyga
Ðironienë, 1951 m. baigusi Trakø pedago-
ginæ mokyklà. Abu mokytojai anksèiau dir-
bo Adutiðkio septynmetëje. Po pamokø
mokytojas A. Ðironas papildomai pamoky-
davo lietuviukus gimtosios kalbos, ragino
juos vykti mokytis á Lietuvà, nes èia per 2
savaitines pamokas ne kà teiðmoks. Moky-
toja J. Ðironienë pamokydavo ir lietuviðkø
dainø, þaidimø. Lietuviø kalbos vadovëliø

kyklos septintokai laikë lietuviø kalbos eg-
zaminà. Raðë diktantà. 17 mokiniø paraðë
gerai (4) ar labai gerai ( 5), devyni – paten-
kinamai

66

.
1961 m. mokytojai Šironai išvyko ið

Gervëèiø.
1962–1963 m.m. Gervëèiø rusø vidu-

rinëje mokykloje lietuviø kalbà ir literatû-
rà dëstë Bernardas Ðaknys.

Nuo 1963 m. vasario 1d. iki  bir•elio 15
d. lietuviø kalbà dëstë Vilniaus universite-
to 4 kurso studentas Vytautas Saulis, studi-
juojantis lietuviø kalbà ir literatûrà (atliko
pedagoginæ praktikà). 1963 m. rudená mo-
kyti lietuviø kalbos paskirta Aldona Nau-
jokaitytë (g. 1939 m. Ðakiø rajone), tik kà
baigusi Vilniaus universitetà.

1966–1967 m.m. Gervëèiø vidurinëje
ir Galèiûnø pradinëje lietuviø kalbà dëstë
Danutë Petrikaitë (vëliau Kubilienë) iš Pe-
legrindos, 1966m. baigusi Marijampolio  in-
ternatinæ mokyklà.

ûkio mokyklas, bibliotekà, etnografiná
muziejø, medicinos punktà.

Pastatyti gamybines patalpas, kuriose
ásikurtø staliø dirbtuvës ir statybininkø ko-
operatyvas, kalvë, siuvykla.

Numatyta ásteigti mësos perdirbimo,
pieno supirkimo ir perdirbimo ámones, val-
gyklà, kavinukæ. Atidaryti parduotuvæ, Lie-
tuvos banko filialà, kultûros centrà su 160
vietø þiûrovø, ðokiø ir pobûviø salëmis.

69

1990 m. Astravo rajono vykdomasis ko-
mitetas Lietuviø kultûros ir ðvietimo cen-
trui statyti paskyrë 2,5 ha þemës Rimdþiû-
nuose. Statinius projektavo architektas Jo-
nas Kindurys. Statyba pradëta 1991 m. Sta-
të Ignalinos raj. valstybinë statybos organi-
zacija. Pastatai sparèiai kilo.

Iki 1994 m. balandþio 28 d. buvo pasta-
tyta Rimdþiûnø mokykla (neárengtas tik vi-
dus), Alytaus tipo namas vaikø lopðeliui
darþeliui. Pradëjo veikti katilinë, buvo at-
liekami vidaus darbai.

Taèiau 1994 m. balandþio 28d. Balta-
rusijos valdþios pareigûnai sustabdë Lietu-
viø kultûros ir ðvietimo centro statybà. (Tuo
metu liko nebaigtas dengti vaikø lopðelis –
darþelis, be stogo parduotuvë, kepykla.)
Prieþastis – nëra statomo centro statuso:
t.y. neþinia, kam juridiðkai priklauso stato-
mas centras.

70

1994 m. bir•elio 27 d. pasirašytas Lie-
tuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos ir Baltarusijos švietimo ministe-
rijos susitarimas dël bendradarbiavimo švie-
timo srityje.

Susitarimo 4 str. sakoma: „ <...> ðalys
steigs prieðmokyklines ástaigas arba grupes
jose, bendro lavinimo mokyklas, ðvietimo
ir kultûros centrus, klases, ðeðtadienines ar
sekmadienines mokyklas, fakultatyvus, bû-
relius, kuriuose tautiniø maþumø vaikai
bus mokomi gimtosios kalbos arba moky-
mas vyks tautinës maþumos gimtàja kalba.“
Pasiraðë:

Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministras Vladislovas Domarkas

Baltarusijos Respublikos švietimo mi-
nistras Viktor Hajsionok

71

Tà paèià dienà buvo pasiraðyta ir Lietu-
vos Respublikos švietimo ir mokslo minis-
terijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo
ministerijos bendradarbiavimo programa
1994 – 1995 m., kurios 2 str. 2 dalyje sako-
ma: ,,Šalys sudarys darbo grupe Astravo ra-
jono Rimdþiûnø kultûros ir ðvietimo cen-
tro ástatams ir áregistravimo dokumentams
paruoðti. Ði darbo grupë paruoð dokumen-
tus, o Baltarusijos ðalis iki rugsëjo pirmos
dienos imsis reikiamø priemoniø minëtam
centrui áregistruoti numatyta tvarka.“

8 str. Sakoma: ,,Baltarusijos švietimo mi-
nisterijai pageidaujant Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija siøs mokyto-
jus darbui Baltarusijos bendrojo lavinimo
mokyklose, kuriose dëstoma lietuviø k.“

72

Dabar iškilo klausimas, kam juridiškai
turi priklausyti Rimdþiûnø lietuviø kultû-
ros ir ðvietimo centras: Baltarusijos lietu-
viø bendruomenei (su centru Minske) ar
Gervëèiø kraðto lietuviø bendruomenei.

1995 m. kovo 17 d. ávyko Gervëèiø krað-
to atstovø susitikimas su tuometiniu Lietu-
vos Respublikos Prezidentu Algirdu Bra-
zausku. Aptartos Gervëèiø kraðto sociali-
nio ir kultûrinio gyvenimo problemos.

Prezidentas Algirdas Brazauskas prita-
rë Gervëèiø kraðto lietuviø bendruomenës
norams, kad Rimdþiûnø lietuviø kultûros
ir ðvietimo centras priklausytø Gervëèiø
lietuviø bendruomenei. (Tuometinis ben-
druomenës pirmininkas Vaclovas Lukša).

Tà paèià dienà, po pietø, Gervëèiø krað-
to atstovai susitiko su tuometiniu Lietuvos
Respublikos Premjeru Adolfu Ðleþevièiu-

mi. Buvo aptarti Gervëèiø kraðtà dominan-
tieji klausimai, jø tarpe kultûros ir ðvieti-
mo centro juridinis statusas. Premjeras
Adolfas Ðleþevièius irgi pritarë, kad Rim-
dþiûnø Lietuviø kultûros ir ðvietimo cen-
tras priklausytø Gervëèiø kraðto lietuviø
bendruomenei.
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1995 m. liepos 18 d. Minske vieðëjo Lie-
tuvos Respublikos Premjero Adolfo Ðle-
þevièiaus vadovaujama delegacija, kuri su-
sitiko su Baltarusijos Respublikos Minist-
rø Tarybos Pirmininko Michailo Èigirio va-
dovaujama delegacija. Susitikimo metu su-
tarta, kad Baltarusija nedarys kliûèiø baig-
ti Rimdþiûnø Lietuviø kultûros ir ðvieti-
mo centro statybà, kad mokyklà galës lan-
kyti lietuviø ir baltarusiø vaikai.

74

...
1996 m. centro statyba atnaujinta. Tuo

metu Gardino srities ir Astravo rajono ad-
ministracija Lietuviø kultûros ir ðvietimo
centrà áregistravo Baltarusijos lietuviø ben-
druomenës vardu. (Bendruomenë ákurta
1994 m. Pirmininkë-Baltarusijos jaunimo
teatro direktorë ir reþisierë Virginija Tar-
nauskaitë). Tai buvo didþiulis smûgis Ger-
vëèiø kraðto lietuviø bendruomenei, kurios
dideliø pastangø dëka, Lietuvos Respubli-
kos lëðomis iðaugo ðis centras.

75

1997 m. Ašmenos upelio pakrantëje pa-
statyti penki Alytaus tipo namukai moky-
tojams. Ið pradþiø trijuose  gyveno mokyto-
jai, o kituose – statybininkai. Kai  2005 m.
pastatytas modernus dviejø aukðtø mûrinis
bendrabutis mokytojams, Alytaus tipo na-
mukai tapo lyg ir nebereikalingi, nors pa-
statyti graþioje vietoje. Dabar viename ið jø
gyvena mokytojai,  o keturi – tušti.

1998 m. prie pagrindinio mokyklos kor-
puso pristatytas 68 vietø mokiniø bendra-
butis, o 2001m. – kultûros centras su 160
vietø sale. Pastarasis Rimdþiûnø lietuviø
vidurinei mokyklai nepriklauso. Já Balta-
rusijos lietuviø bendruomenë iðnuomojo.
Mokykla, norëdama pasinaudoti kultûros
centru, turi gauti nuomininkø sutikimà.

Baseino pamatai iðmontuoti.
Ið pradinës mokyklos – darþelio pasta-

to liko tik griauèiai.
Rimdþiûnø lietuviø vidurinë mokykla

naudojasi tik antruoju aukðtu, mokiniø ben-
drabuèiu ir 2005 m. pastatytu bendrabuèiu
mokytojams.

76

nebuvo, todël A. Ðironas nuvyko á Vilniø,
kreipësi á tuometiná ðvietimo ministrà Me-
èislovà Gedvilà pagalbos. Ministro nuro-
dymu Gervëèiø ir Rimdþiûnø mokykloms
buvo paskirta 770 rubliø – lietuviø kalbos
vadovëliams nupirkti.

65

1958 m. pavasará 26 Gervëèiø vid. mo-

1970 m. rudená  atvyko Angelë Zama-
lytë  (vëliau Valienë), gimusi Molëtø raj.
(Po metø iðtekëjo ir  paliko Gervëèius).
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1971–1972 m.m. mokë Stanislovas Lau-
rinavièius ið Gëliûnø, 1958m. baigæs Ger-
vëèiø rusø vid. mokyklà, neakivaizdþiai stu-
dijuojantis istorijà Vilniaus universitete.

Nuo 1999 m. rudens Gervëèiø vid. mo-
kykloje lietuviø kalbos fakultatyvà veda
mokytoja Angelë Gulbinavièiûtë – Vaièiu-
lienë, gimusi Miciûnuose, 1973m. baigusi
matematikà Vilniaus universitete.

2006–2007 mm. lietuviø kalbos fakul-
tatyvà lankë:

III kl. – 3 mokiniai,
IV kl. – 4 mokiniai,
V kl. – 4 mokiniai,
VII kl. – 4 mokiniai
Ið viso: 15 mokiniø.

68

Lietuviø kultûros ir ðvietimo centro sta-
tyba Rimdþiûnuose

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybæ, Vilniaus ,,Gervëèiø“ klubo pirmi-
ninkas Alfonsas Augulis tapo Lietuviø kul-
tûros ir ðvietimo centro statybos Rimdþiû-
nuose iniciatoriumi ir vykdytoju. Pats ki-
læs ið Gervëèiø kraðto, Pelegrindos kaimo,
gerai þinojo kraðto þmoniø norus ir lûkes-
èius. Didþiuodamasis, kad kraðtas iðsaugo-
jo lietuviø kalbà, paproèius, kultûrà, drà-
siai varstë Lietuvos Vyriausybës ir kitø or-
ganizacijø duris, siekë, kad centras bûtø kuo
greièiau pastatytas.

Buvo numatyta jame atidaryti lietu-
viðkà pradinæ mokyklà su vaikø darþe-
liu, lietuviðkà 150 vietø vidurinæ mokyk-
là su 300 vietø sporto sale, plaukymo ba-
seinu, bendrabuèiu. Prie vidurinës mo-
kyklos ásteigti muzikos, amatø, þemës

Paminklas Vytautui Dzidþiàjam
Rimdþiûnø kaime

Vilnieèiai gervëtiðkiai prie Gervëèiø baþnyèios
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1941 BIRÞELIO SUKILIMO APIMTIS BEI CHRONOLOGIJA
Prof. Aleksandras VITKUS, Kaunas

Tæsinys. Pradþia Nr. 13

6. lentelė. 1941 birželio 27 d. sukilimo chronologija 

Data Apskritis Valsčius Įvykis 

06 27 

 

Mažeikių 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio 

 

 

Zarasų 

 

 

Mažeikių 

Barstyčiai 

 

 

 

 

 

 

Viekšniai 

 

 

Antalieptė 

 

 

Akmenė 

 

 

Kruopių 

Kalvarijon atvykę kulkosvaidžiais 

ginkluoti raudonarmiečiai ir su vietos 

komjaunuolės Margolinaitės pagalba, 

norėjo klasta užpulti Barstyčius ir suruošti 

juose žudynes. Partizanų sumanumo dėka, 

raudonarmiečiai nedrįso pulti Barstyčių 

(Bran01,114) 

Viekšnių partizanų būrys atmušė 

besiveržiančius į miestelį nuo Tryškių 

raudonarmiečius (Bran01,126) 

Į Antalieptę atvykęs vokiečių dalinys, 

kuris partizanų būriui davė įsakymą 

„sutvarkyti žydus“ (Bran01,179) 

Per susišaudymą su vietos komunistais ir 

raudonarmiečiais žuvo mašinisto 

padėjėjas (Bran0101,113). 

Suimtas ir Pakalniškių pušyne sušaudytas 

felčeris (Bran0101,112) 

  

 

Data Apskritis Valsčius Įvykis 

06 27 2 val. 

 

 

 

 

10 val. 

Kauno 

 

 

 

 

Panevėžio 

Jonava 

 

 

 

 

Rozalimo 

Sovietų tankų priešpuolis prieš vokiečius. 

Vokiečiai sudaužo sovietų tankus prie 

geležinkelio tilto.  Stipriausias sovietų 

pasipriešinimas Lietuvoje sutrintas 

(Bran01,90) 

Į miestelį įžygiavo pirmieji vokiečių 

kariuomenės daliniai (Bran01,129) 

 

Bir•elio 28 d. – (šeštadienis).

Tai paskutinë karo veiksmø Lietuvos te-
ritorijoje diena. Fronto linija nutolo á Bal-
tarusijà ir Latvijà. Vokieèiø karo lauko ko-
mendantas Pohlis liepë Kauno karo ko-
mendantui J.Bobeliui paskelbti ásakymà
dël partizanø bûriø nuginklavimo ir gin-
klø pristatymo á Kauno karo komendantû-
rà (VOL,73).

Paskelbta (Kauno karo komendanto
pranešimas), kad prie Kauno Karo komen-
dantûros formuojamas Tautinio  darbo ap-
saugos (toliau TDA) batalionas (pagal LAF
1941 03 24 d. instrukcijà). Susikûræ gin-
kluoti bûriai buvo vadinami ávairiai: akty-
vistais, partizanais, apsaugos bûriais, pagal-
bine policija, kai kur – Tautinës darbo ap-
saugos bûriais (E,129), iðeivijoje ásitvirti-

7 lentelė. 1941 birželio 28 d. sukilimo chronologija 

Data Apskritis Valsčius Įvykis 

06 27-28 

 

 

06 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių 

 

 

Utenos 

 

Zarasų 

 

 

 

Šiaulių  

 

 

 

Mažeikių 

 

Utenos 

 

 

Kražių 

 

 

Molėtų 

 

Antalieptė 

 

 

 

Joniškyje 

 

 

 

Ylakiuose 

 

Kairionių kaime 

 

 

Sudarytas partizanų būrys, vadovaujamas 

Kražių valsčiaus policijos nuovados 

viršininko Jurevičiaus (MŽL01,65) 

Partizanai užpuolė besitraukiančius 

raudonarmiečius (Bran01,160) 

Atvykę vokiečiai su vietos aktyvistais 

partizanais išvalė Antalieptės apylinkės 

miškus nuo rusų karių likučių ir 

besislapstančių komunistų (Bran01,179) 

Joniškio aktyvistai pradėjo veiklą 

(Bran01,251). Sudarytas Joniškio bei 

miesto laikinasis komitetas miesto 

apsaugai ir tvarkai palaikyti (Bran01,253) 

Ylakių partizanų būrys susikovė su 

raudonarmiečiais (Bran01,115) 

Molėtų partizanų būrys užpuolė 

besitraukiančius raudonarmiečius 

(Bran01150) 

Bir•elio 30 d.

Aktyvios kovos vyksta su vietiniais komunistais bei komjaunuoliais Maþeikiø ap-
skrityje (8 lentelë), nes èia dar nepraþygiavo vokieèiø kariai (8 lentelë).

7 lentelė. 1941 birželio 30 d. sukilimo chronologija 

Data Apskritis Valsčius Įvykis 

06 30 

 

 

 

 

naktį 

 

 

 

Zarasų 

 

 

Marijampolės 

 

Mažeikių 

Antalieptė 

 

 

Kazlų Rūda 

 

Mažeikiai 

Vokiečiai nuginklavo Antalieptės būrį, 

paimdami iš jų visų 20 šautuvų, 15 

pistoletų ir kito turto (Bran01,178) 

Partizanai laikinąjį komitetą perdavė  

valsčių viršaičiui (Bran0101,107) 

16 partizanų užėmė geležinkelio stotį, 

paštą, telefoną ir kompartijos buvusią 

būstinę Vytauto aikštėje. Iškeltos tautinės 

vėliavos (Bran01,109) 

 
Bir•elio 31 d.

Pagaliau vokieèiai pasiekë ir Molëtus (9 lentelë).
7 lentelė. 1941 birželio 31 d. sukilimo chronologija 

  

Data Apskritis Valsčius Įvykis 

06 31 Utenos Inketrių kaime Partizanai susirinkę Inketrių kaime 

pasiruošė užpulti Molėtus. Tą dieną 

vokiečiai pravažiavo per Molėtus į Alantą.  

Įvyko partizanų ir vokiečių susitikimas 

Inketrių kaime (Bran01,162) 

 
Bir•elio pabaiga.

Bir•elio pabaigoje vokieèiø karo lauko
komendantûros ásakymu lietuviø policija
ir karinës formuotës buvo perimtos vokie-
èiø þinion ir naudojamos gyventojø repre-
sijoms vykdyti (VOL,270). Pagal A.Bubná
(OLI,210,212), prasideda pirmasis þydø
persekiojimo ir naikinimo (holokausto)
Lietuvos provincijoje etapas, kuriame vy-
ravo politiniai persekiojimo motyvai.

•ydai daþniausiai buvo suimami, áka-
linami ir ðaudomi kaip buvæ komunistai,
komjaunuoliai, sovietø valdþios pareigûnai
ir tikri ar tariami jos ðalininkai. Dël tø  pa-
èiø prieþasèiø buvo terorizuojami ir ne þy-
dø tautybës asmenys (lietuviai, rusai, len-
kai ir kt.). Šiuo laikotarpiu persekiojami
buvo daugiausia þydø vyrai. Moterys ir vai-
kai reèiau tapdavo aukomis. Á ðá procesà
nuo pat naciø okupacijos pradþios ásitrau-
kë  lietuviø administracija (leisdama ása-
kymus), lietuviø  policija ir vadinamieji
„partizanø“ (baltaraiðèiø) bûriai.

Nors ne visada, bet daugiausia naciø val-
dþios ástaigø vadovaujamas þydø

persekiojimo ir •udymo procesas suta-
po su politinio teroro prad•ia.

Svarbiausi provincijos þydø þudyniø
vykdytojai buvo: J.Hammanno vadovauja-
mas „skrajojantis“ bûrys (jo pagrindà su-
darë TDA bataliono 3-ioji kuopa), vieti-
nës savisaugos kuopos (Zarasø, Kupiðkio,

Jonavos ir kt.), vietiniai „partizanø“ (bal-
taraiðèiø) bûriai ir policijos nuovadø poli-
cininkai.

Masiniams ðaudymams daþnai vado-
vaudavo vokieèiø gestapininkai, taèiau bu-
vo daug miesteliø, kuriuose þydai buvo su-
naikinti vokieèiø pareigûnams tiesiogiai
nedalyvaujant.

Liepos mën. 1-3 d.
Liepos 1 d. Kauno miesto komendan-

tas Jurgis Bobelis, vykdydamas vokieèiø ka-
riuomenës ásakymà, dar kartà áspëjo Kau-
no miesto ir apskrities partizanø bûrius,
kad savarankiðka partizanø veikla baigta
(VOL,38).

Liepos 2 d. SS ðtandartfiurerio K.Jage-
rio vadovaujamas 3/A operatyvinis bûrys
Lietuvoje perëmë saugumo policijos funk-
cijas, reikalavo, kad lietuviðkos ástaigos vyk-
dytø antisemitinæ politikà (VOL,192)

Liepos 5 d. Kauno arkikatedroje laiky-
tos gedulingos pamaldos u• Lietuvoje þu-
vusius vokieèiø ir lietuviø karius ir parti-
zanus. Iškilmingas pontifikalines pamaldas
laikë ir þodá tarë vyskupas V.Brizgys. Pa-
maldose dalyvavo  Kauno fielkomendan-
tas Pohlis su didele vokieèiø karininkø de-
legacija,  gen. St. Raðtikis, Kauno miesto
burmistras ir kt. þymûs veikëjai
(Bran01,276).

Èia galëtume ir padëti taðkà 1941 bir-
þelio sukilimo eigai.

 

 

 

06 28 vakaras 

 

 

 

Ukmergės 

Stirniuose 

 

 

Žemaitkiemyje 

 

Aktapolyje 

Besitraukdami bolševikai suėmė Stirnių 

kleboną kunigą Joną Daugėlą ir vietoje 

sušaudė (ML,II,51) 

Visas partizanų būrys buvo apginkluotas 

(MŽL01,57) 

Molėtų partizanai susirėmė su 

raudonarmiečiais Aktapalio kaime 

(Bran01,161) 

 

Tæsinys kitame numeryje

7  le n te lė .  1 9 4 1  m . lie p o s  1 -3  d . p a r t iz a n ų  v e ik sm ų  c h r o n o lo g ija  

D a ta  A p sk rit is  V a lsč iu s  Įv y k is  

0 7  0 1  

 

 

 

 

 

 

0 7  0 2  

 

 

0 7  0 3  

1 3  v a l . 

p o p ie t  

M a ž e ik ių  

 

 

 

M o lė tų  

 

 

Z a ra sų  

 

 

M a ž e ik ių  

M a ž e ik ia i  

 

 

 

M o lė ta i  

 

 

Z a ra sa i 

 

 

M a ž e ik ia i  

 

V ie k šn ia i  

M a ž e ik ių  p a rt iz a n ų  b ū ry s  p ra ž y g ia v o  

L a isv ė s  g a tv e  p e r  m ie s to  c e n trą  ir  išk ė lė  

R o tu šė s  b o k š te  tr isp a lv ę  ta u tin ę  v ė l ia v ą  

(B ra n 0 1 ,1 0 9 )  

P a r tiz a n a i b e  k o v o s  a tė jo  į  M o lė tu s  

(B ra n 0 1 ,1 6 2 ) , n o rs  M L II,4 4  n u ro d o , k a d  

t ik  0 7  0 3  išv a d u o ti  M o lė ta i  

Z a ra sų  p a rt iz a n a i  (a p sa u g o s  b ū r ia i)  

su s iju n g ė  į  Z a ra sų  a p sa u g o s  b a ta lio n ą  

(B ra n 0 1 ,1 7 8 )  

Į  la isv ą  M a ž e ik ių  m ie s tą  a tv y k o  7  

v o k ieč ių  k a r ia i  (B ra n 0 1 ,1 1 1 )  

Į  la isv u s  V ie k šn iu s  iš  M a ž e ik ių  a tv y k o  

m a ž a s  v o k ie č ių  k a r in is  d a lin ys  

(B ra n 0 1 1 2 6 )  

 

no Lietuvos apsaugos daliø (LAD) pavadi-
nimas (VOL,110). Batalionas turëjo sau-
goti karinius objektus ir karo belaisvius, pa-
laikyti vieðàjà tvarkà. Tai buvo suderinta su
vokieèiø politine ir karine vadovybe. TDA
bataliono kariams u•drausta nešioti lietu-
viškus vyresniškumo •enklus. Bataliono na-
riai turëjo neðioti ant kairës rankos baltà
juostà su raidëmis „TDA“ (E,131), o lietu-
viškas uniformas leista neðioti tik su gelto-
nais raiðèiais ir u•rašu „Polizeihilfsdienst“
(„Pagalbinë policijos tarnyba“)
(M•L01,70; OLI,231; E,131,695; Kn). Á
TDA batalionà priimti 107 savanoriai
(Ani1,173).

Kai kuriuose apskrities valsèiuose par-
tizanai naikina besislapstanèius raudonar-
mieèius (7 lentelë).

8

9

10
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Visos prekiø þenklo teisës
saugomos

TAUTIÐKUMO TAKAS SUKA PRO MOKYKLÀ
Julius NORKEVIÈIUS, Vilnius

Vyras ten ásidarbino vienoje firmoje san-
techniku. Uþdirba lyg ir neblogai, bet darbo
diena ganëtinai ilga. Á miestà darbuotis vaþi-
nëja beveik visas ðio kaimo jaunimas.

– Visaip galvojame, – tæsë ðnekà ðeimi-
ninkë. – Sakykime, pasiliekame bent vienà
karvutæ kartu su uoðviais. Kas priðienaus
ðieno þiemai? Vyras vargu ar galës uþsiimti
paðaro ruoða, átemptai dirbdamas mieste.
Pasamdyti nëra kà. O kaimo septyniasde-
ðimtmeèiai ir vyresni bei ðiek tiek jaunesni
– tokie jau be ðienpjoviai. Jiems jau per sun-
ku dienà ar net kelias mosuoti dalgiu. Ir
suku galvà, kà daryti, kaip pasielgti...

Atrodo, kad tokie ir panaðûs rûpesèiai
slegia ne vienà ðeimà. Aplankytame kaime
ir gretimais nëra stambaus ûkio, kuriame
ûkininkautø jaunas, energingas ðeiminin-
kas. Beveik visi trihektarininkai, ir tie ne-
be pirmos jaunystës. Todël taip noriai tie-
sia rankà prie Europos Sàjungos siûlomø
pinigø. Bièiulis, galvodamas siûloma para-
ma pasinaudoti, sako, ar ðiais pinigais, gra-
þiais tikslais apkaiðytais, slapèia nesiekia-
ma sunaikinti senàjá lietuviðkàjá kaimà, jo
gyvenimà, kultûrà. Ar ðis dosnus paþadø
kelias, iðstûmæs ið aktyvios veiklos smul-
køjá ûkininkà, neveda prie mûsø kraðtà kaþ-
kada garsinusios þemdirbystës, pienininkys-
tës pagrindø pakirtimo? Kad paskui gyven-
tume ið kaimynø malonës, kà jie mestels
mums á iðtiestà rankà. Ir ne veltui, gerokai
brangiau, negu kainuotø mûsø paèiø paga-
minti pieno produktai. Ar, masiðkai atsisa-
kius savo ûkeliø ir triûso jame, nepagausës
dirvonuojanèiø laukø, kokiø jau dabar ne
vienà matai vaþiuodamas net didþiaisiais
kraðto keliais.

Á DARBÀ – 25 KILOMETRAI

Taip jau nutiko, kad, perþengæ pamið-
këje stûksanèios sûnëno gryèios slenkstá,
patekome á netikëtà susitikimà. Èia, prie
kavos puodelio, sëdëjo jaunøjø ðeimininkø
giminaitë, ið Airijos atostogø sugráþusi á
gimtinæ. Prisëdome prie kukliø vaiðiø sta-
lo ir smalsumo skatinami apibërëme vieð-
nià klausimais.

– Kaip viešbutis? – pakartojo klausimà

ir neslëpë, kad jame nebedirba. Dël sudë-
tingos operacijos jos atostogos pernai per-
nelyg ilgai uþsitæsë. Sugráþusi turëtos dar-
bo vietos netoli laikinøjø namø vieðbutyje
jau neberado – èia buvo ádarbinta kita mo-
teris. Kurá laikà niekur nedirbo. Tik rûpi-
nosi savo vyru statybininku. Po mënesio ar
net dviejø paþástamo dëka ásidarbino nedi-
delëje ámonëje, o gal gamykloje (kiek besi-
teiravome, bet taip ir nesugebëjo vieðniai
tiksliai ávardinti darbovietës pavadinimo,
o gal jis ir neskelbiamas), kuri gamina su-
dëtingas identifikavimo korteles.

– Kiek girdëjau, savininkas buvo prie
bankroto ribos. Bet kai èia pradëjo dirbti
lietuviai, reikalai greitai pasitaisë. Ðeimi-
ninkas mûsø darbu patenkintas, negaili pa-
gyrimø, – vieðnios balse pasirgirdo lyg ir
pasididþiavimo gaidelës. – Naujuoju dar-
bu esu patenkinta. Ir uþdirbu neblogai.
Kiekvienà savaitæ uþdarbá perveda á atsi-
skaitymo kortelæ.

Kaip besukome pokalbá, kaip besitei-
ravome, bet taip ir neiðgirdome konkreèiai,
kiek gauna uþ dienà, savaitæ. Tik suþinojo-
me, kad darbas pamaininis. Vienà mënesá
dirba dienà, o kità – naktá. Pamaina – dvy-
lika valandø. Po savaitës darbo, savaitë po-
ilsio. Atliekamos operacijos reikalauja ypa-
tingos atidos, ðvarumo, jokios sintetikos.
Todël moterys, prieð uþimdamos darbo vie-
tà, persirengia specialiais drabuþiais, plau-
kus slepia po skarelëmis ar kepuraitëmis.
Apavas primena labiau mûsiðkes storapa-
des klumpes. Ceche ðiluma nesiskundþia-
ma. Todël moterys ir atsilapoja drabuþius,
ir galvos apdangalà nusiima. O tai darbo
reþimo paþeidimas. Savininkas, pamatæs to-
kius nuokrypius nuo reikalavimø, gàsdina
nuobaudomis, þada maþinti uþdarbá. Kol
kas darbininkës girdi tik þodiná pabarimà,
bet negarantuotos, kad ðeimininkas nesi-
ims ir þadëtø sankcijø.

– Man patikëta gaminio kokybës kon-
trolë. Skaitau, kad visi uþraðai atitiktø pa-
vyzdá, kad kortelë bûtø ðvari, be jokios dë-
melës. Kartais tenka ir valyti, ir paskusti.
Per pamainà per mano rankas ir pro akis
praeina dvideðimt tûkstanèiø korteliø. O
kartais ir daugiau. Baigiantis pamainai akys
bûna labai pavargusios. Jauèiu, kad greitai

reiks akiniø, nors iki ðiol regëjimu nesiskun-
dþiau, – vieðnia neskubëdama pasakojo savo
darbo ypatumus.

– Kodël kartais dienos norma padidëja?
– Spaudëjai ir kitas operacijas atliekan-

tys darbininkai kalti. Praðome, kad nesiplë-
ðytø, normaliai dirbtø, bet jie neklauso, ir
konvejerio juosta atneða daugiau korteliø. Tai
tenka papluðëti, kad nepatikrintos nenuke-
liautø toliau.

– Tai gal uþ spartumà ðeimininkas pri-
moka?

– Kol kas daugiau negavau, negu buvo
sutarta. Kartà apie tai uþsiminëme darbda-
viui. Bet jis tik ðyptelëjo, kaþkà paburbëjo
po nosimi, pakraipë galvà ir nuëjo sau nieko
konkretaus nepasakæs.

– Gal tylomis dienos norma taps dides-
në, o atlygis liks tas pats?

Paðnekovë á pasiteiravimà nieko neatsa-
kë. Negalëjo paaiðkinti, ar vietiniai gyvento-
jai ir atvykëliai uþ tà patá darbà gauna vieno-
dai. Gal savi darbuotojai normaliai dirbo pa-
gal sutartá ir jiems mokamà uþdarbá, ir savi-
ninko reikalai prastëjo. O pulkas lietuviø,
keliolika latviø, lenkø plëðosi ir tempia ga-
myklà ið atsilikimo. Ir vietiniai keikia atvy-
këlius, gal net rezga savo planus.

Vieðnia nesileido á tolimas prognozes ir
paaiðkino, jog per dvylikos valandø pamainà
turi valandos poilsá. Po penkiolika minuèiø
prieðpieèiams ir pavakariams ir pusvalandá
pietums. Valgo, kà atsineða, o poilsio kamba-
ryje randa kavos, arbatos, vaisvandeniø. Yra
mikrobanginë krosnelë, dujinë plytelë, puo-
dø, keptuviø, kitø indø. Tai atsineðtà maistà
galima pasiðildyti ar net èia pat pasigaminti.

– Á darbà einate pëstute, vaþiuojate dvira-
èiu, sava maðina ar visuomeniniu transportu?

– Iki gamyklos dvideðimt penki kilomet-
rai. Autobusas labai retai kursuoja ir visai ne-
priderintas prie pamainø. Pametëja vaþiuo-
jantys savomis maðinomis. Primokame jiems
uþ benzinà ir lengvai su jais susitariame.

Lyg ir pakilia gaida baigëme pokalbá. Be-
liko pasiduoti apmàstymams. Anksèiau te-
ko girdëti apie ðios moters darbo odisëjas
gimtinëje. Dirbo kulinarijos ceche iki kurio
penkiolika minuèiø pëstute. Atsisakë, atseit
per karðta ir kenkia sveikatai. Ásidarbino pre-
kybos centre kasininke. Per ilgai tenka sëdë-

ti, be to, poilsio dienos pagal slenkantá gra-
fikà. Ar ne po savaitës kitos iðëjo. Susira-
do kità darbà, bet ir ten buvo negerai. O
Airijoje viskas gerai: negàsdina nei darbo
dienos ilgumas, nei aukðtoka cecho tem-
peratûra, nei dideli atstumai. Nieko nepa-
darysi: tenka neðti tà naðtà, kurià pasirin-
kai. Ir atsiminti, kad visur duona su plute-
le. O verðiai midø geria ten, kur mûsø në-
ra. Ir pagalvojau, jeigu taip nuoðirdþiai dar-
buotøsi savuose namuose, tai gal kiekvie-
no uþdarbis bûtø neblogesnis, o gal...

Ir në þodþio apie laisvalaiká, ar kuriasi
atvykusiøjø bendruomenë. Savotiðkai gai-
vaus oro gurkðnis buvusios pieðimo mo-
kytojos laiðkas ið Ciuricho. Jis pradeda-
mas þinia, kad ðveicarams buvo pristato-
ma Jurgos Ivanauskaitës kûryba. „Prieð
keletà metø Jûratë Caspersen subûrë mo-
teriðkes – vyrai nepanoro – á literatûros
klubà. Skaitome lietuviø autoriø knygas,
susirenkame aptarti. Taip kartas nuo kar-
to knygelæ ásigyjame ir dar perskaitome...
Beje, Ciuricho centrinëje bibliotekoje yra
beveik 500 knygø lietuviø kalba.

Pavasará skaitëme Jurgos knygas, norë-
jome susitikti su ja paèia – deja, gyvenimas
daþnai surikiuoja viskà kitaip. Atvyko tik
jos romanø vertëjas á vokieèiø kalbà ðveica-
ras Markus Roduner (jis gyvena Ðiauliuo-
se), árëminome keletà jos paveikslø repro-
dukcijø, paklausëme vokiðkai ir lietuviðkai
skaitomø romanø iðtraukø, pardavëme
knygø, pianistë Nijolë Abarytë pagrojo Èiur-
lionio etiudø. Visai neblogai pavyko.

Dabar skaitome Erlickà. Þiûrëjau cen-
trinës bibliotekos kataloge yra jo „Prisi-
minimai“. Paimsiu paskaityti, nors Lietu-
voj vargu ar skaityèiau já. Malûko knygø
Lietuvoj taip pat neskaièiau, o èia skaièiau
ir nesupratau, kodël Lietuvoje jis ka kuriø
taip nekenèiamas...

Taigi mes èia, emigracijoje, stengiamës
„nenutautëti“, kaip ir pokario metø emig-
rantai Europoje bei Amerikoje. Bet juk si-
tuacija dabar visai kita. Skaièiau Dagio po-
ezijos knygà, kurioje vos ne kiekviena ei-
lutë persunkta Tëvynës ilgesiu ir klausi-
mu, ar kada nors besugráðiu? Dabar gi dau-
guma dþiaugiasi kur nors iðsprûdæ ir visai
neplanuoja sugráþti“.

KGB kovoja prieð burþuazinius nacionalistus
Dr. Juozas ÈAPLIKAS, Vilnius

Tæsinys. Pradþia Nr. 14

1948 m. areðtuotas ðios mokyklos
meistras Vaitkevièius – Krisiukas, anti-
tarybinës. organizacijos LLA narys, per
tardymà parodë, kaip jis ir jo bendramin-
èiai skiepijo neapykantà tarybø valdþiai.

Geleþinkelininkø mokyklos mokslei-
viø antitarybinë pogrindþio organizaci-
ja platino lapelius, antitarybinæ literatû-
rà, dainas, kurios juodino TSRS vykdo-
mà politikà, tyèiojosi ið jø vadovø, suda-
rydavo nepakenèiamas sàlygas kitaip
màstantiems ir t.t.

Aktyviai veikë geleþinkelininkø me-
dicinos ástaigø darbuotojai, ypaè jauni-
mas, negalëjæs pakæsti sovietiniø parei-
gûnø ir jø vykdomos politikos. Kaunie-
tës medikës Elena Zdanavièiûtë, Liuda
Staðkevièiûtë, Jankauskaitë ir kitos „ban-
ditams“ pardavinëjo ávairius medika-
mentus bei reikalingus chirurginius in-

strumentus. Ypaè ði veikla Kaune buvo
plati 1945 – 1946 m. beveik visos Kauno
miesto medicinos ástaigos á miðkus siun-
të medikamentus. Kaip raðoma MGB pa-
þymoje, areðtuotas ir 15-ai metø nuteis-
tas Kriþevièius, per tardymà tvirtino, kad
jis á antitarybinæ veiklà átraukë Kauno ge-
leþinkelio stoties ligoninës medicinos se-
será Zdanavièiûtæ, kurios uþdavinys bu-
vo parûpinti medikamentø ir per nuro-
dytus ryðininkus perduoti juos „bandi-
tams“. Savo ruoþtu med. sesuo Zdanavi-
èiûtë á antitarybinæ veiklà átraukë ir kitus
geleþinkelio medicinos darbuotojus, kurie
teikë medikamentus, árankius, perriðimo
medþiagas ginkluotoms „gaujoms“, vei-
kusioms ir kitose apskrityse. Visi areðtuoti
medikai nuteisti ávairiam laikui – iki 8 me-
tø (LYA, f. 1771, ap. 11, b. 283, L. 60-61).

1951 metais LKP Ðiauliø komiteto do-
kumentuose, esanèiuose Ðiauliø geleþin-

kelio politinio skyriaus ataskaitoje, ra-
ðoma: nors geleþinkelio kadrai ir page-
rëjo, taèiau trûksta net 24 maðinistø ir 19
jø padëjëjø. Tarp vadovaujanèiø darbuo-
tojø tik 26,8 proc. lietuviø inþinieriø ir
technikø – 36,6, praktikø – 63,4 proc., o
87,7 proc. geleþinkelio stoèiø virðininkø.
Didelë kadrø kaita. 1950 m. pasikeitë net
11 stoèiø virðininkø. Per 1951 metus dël
ávairiø prieþasèiø ið einamø pareigø at-
leisti 1259 þmonës arba 18,5 proc. dir-
banèiø (LYA, f. 3391, ap. 6, b. 2, L. 92-94).

1952 m. Ðiauliø geleþinkelio mazge
dirbo 6862 geleþinkelininkai. 1951 m. á
vadovaujamà darbà buvo paskirti 35
darbuotojai: Gubernijos stoties virðinin-
ku – Milaðius, Ðiauliø stoties virðininko
pavaduotoju – Baranauskas. Ðilutës,
Karsakiðkio, Lyduvënø, Meðkuièiø, Rad-
viliðkio bei kitø stoèiø virðininkais tapo
Pacius, Noverauskas, Dobrovolskis,

Gulbinas, Ligmantavièius ir kt. (LYA, f.
3391, ap. 6, b. 4, L. 7-8).

1952 m. Ðiauliø geleþinkelio stoties
virðininkas Arefejevas apleido savo dar-
bà, nekontroliavo pavaldiniø. Todël 1952
m. Ðiauliø geleþinkelio distancijos ruoþe
ávyko katastrofa ir avarija, pridariusios
dideliø nuostoliø. Nuo bëgiø nuriedëjo
garveþys ir vagonai. (Ten pat, L.110).

Asmens kulto metais geleþinkelinin-
kai, kaip ir dauguma Lietuvos gyvento-
jø, ávairiai kovojo prieð okupantus. Dau-
gelis jø areðtuoti, teisti, ákalinti Sibiro la-
geriuose. MGB organai buvo bejëgiai su-
sidoroti su geleþinkeliuose veikianèiais
„klasiniais prieðais“. Nors, kaip matë-
me ið pateiktø faktø, nepaisant kadrø
„atestavimø“ ir represijø, dar ilgà laikà
geleþinkeliuose buvo neramu.

2007 m. birþelio 29 d.
Pabaiga
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