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Į vizitą po Lietuvą išvykęs Prezidentas 
Gitanas Nausėda Užugirio dvare (Užulė-
nis, Ukmergės r.) rugpjūčio 10 d. dalyvavo 

iškilmingoje pirmojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos paminklo atidengimo 
ceremonijoje.

Atidengtas paminklas Prezidentui 
Antanui Smetonai

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo iškilmingoje pirmojo Prezidento 
Antano Smetonos paminklo atidengimo ceremonijoje Užugirio dvaro sodyboje, 2019 m. rugpjūčio 

10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Roberto Dačkaus nuotr.

Birželio 29 d. Signatarų namuose 
Vilniuje vyko steigiamasis Jurgio 
Šaulio draugijos susirinkimas. Įvykis 
reikšmingas ne vien iniciatoriams ir 
steigėjams, bet ir gerokai platesniam 
įvykio svarbą suvokiančių žmonių 
būriui. Pirmiausia paminėsime Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto sig
nataro dr. Jurgio Šaulio giminaičius, 
be kurių pastangų nebūtų draugijos, 
veikiausiai ir pačios minties ją įkurti. 
Turime 20 Vasario 16osios akto 
signatarų, o kiek yra jų darbus ir at-
minimą puoselėjančių draugijų? Yra 
Donato Malinausko kultūros premi-
ja, kurios steigėjai signataro vaikaitis 
Tadas Stomma su žmona Jadvyga ir giminaitis 
Viktoras VenciusButautas su žmona Žiedūna. 
Bet draugija kol kas tėra viena, tik ką įkurtoji 
Jurgio Šaulio. Jos atsiradimui be giminaičių 
nusipelnė Vasario 16osios klubo nariai, 
Šveicarijos lietuvių bendruomenė ir Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Vasario 16osios akto 
Signatarų namai.

Už šių pavadinimų slypi konkretūs as-

menys ir jų jau nuveikti darbai. 
Sprendžiant iš visko, tų darbų 
netruks padaugėti, nes toks drau-
gijos organizatorių pasiryžimas. 
Jis išryškėjo jau steigiamajame 
susirinkime, priimant draugijos 
nuostatus ir išrenkant valdybą. 
Vienas iš punktų skamba įpa-
reigojančiai: metų pabaigoje na-
riams teks atsiskaityti už per me-
tus nuveiktus darbus draugijoje. 
Svarbiausias siekis – puoselėti 
1918 m. Nepriklausomybės Akto 
signataro, pirmojo oficialaus 
Lietuvos Respublikos diploma-
to atminimą, beje, ir pirmojo iš 

Klaipėdos krašto kilusio mūsų garbingojo di-
plomato. Tyrinėtojų laukia dar nejudinti dideli 
archyvinės medžiagos klodai, o ir išjudintus 
reikės publikuoti, paskleisti viešuomenei. 
Be švietėjiškų užmojų, muziejininkų indėlio 
nebus apsieita. Teks pasirūpinti atminimo 
ženklais Lietuvoje, veikiausiai ir užsienyje, nes 
dr. Jurgis Šaulys kaip retas kitas reikšmingus 

XX a. amžiaus politikos 
ir diplomatijos sūpuoklėse

Gediminas ZEMLICKAS, Trakai

Vasario 16-osios akto 
signataras dr. Jurgis 

Šaulys

Baltijos kelias turėjo reikšti trijų nepri-
klausomų šalių vienybę. Ne deklaruojamą, 
ne teorinę, bet realią – ekonominę ar poli-
tinę. Vieni kitus turėjome remti, palaikyti 
sunkiausiais momentais, ypač per agresijos 

aktus iš Rytų. Formaliai taip ir buvo per 
tuos tris dešimtmečius. Baltijos kelias tą 
vienybę simbolizavo visam pasauliui. Bet 
Gyvoji grandinė, nusitęsusi apie 650 km 
nuo Vilniaus iki Talino, ir teliko simboliu...

Istorinės sutartys nugulė į stalčius...

Tiesa, suvienyti tris valstybes nesenos 
istorijos bėgyje buvo bandyta keliskart. 

Baltijos kelias – trijų šalių vienybės 
simbolis, bet ne daugiau...

Baltijos kelio 30-ųjų metinių minėjimo dalyviai prie Jono Kasperavičiaus sukurto kryžiaus, stovinčio šalia Musninkų–Širvintų kelio, ties Viesų sankryža, 
2019 m. rugpjūčio 23 d. Pirmoje eilėje (iš kairės): Širvintų r. savivaldybės mero pavaduotoja Janina Pažusienė, Kaišiadorių r. savivaldybės mero patarė-

jas Tautvydas Krilavičius, Širvintų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dovilė Audėjūtė, muzikos mokytojas Pranas Griesius, savi-
valdybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Kaišiadorių r. savivaldybės meras Vytenis Tomkus, vysk. Juozas Matulaitis, Širvintų r. 

 savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė su vyru Jonu (už jos); pirmas iš dešinės – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas 
Nasevičius. Antroje eilėje antras (iš kairės) – Trakų r. savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 
bibliotekos bendruomenė pakvietė literatūri-
nio žodžio mylėtojus į rašytojų Vydūno (tikr. 
Vilhelmas Storostas) ir Juozo TumoVaiž-
ganto 150osioms gimimo metinėms paminė-
ti skirtą tarptautinę konferenciją „Vydūno ir 
Vaižganto gyvenimo ir kultūrinėskūrybinės 
veiklos paralelės“. Sveikindama kraštiečius 
ir pristatydama garbius svečius iš Lietuvos 
ir užsienio, konferencijos vedėja – Pagėgių 
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 
direktorės pavaduotoja, laikinai einanti 
direktorės pareigas, Ramutė Vaitkuvienė, 
pasidžiaugė gražia ir tvaria kultūrine bičiu-
lyste su Vydūno draugija, kurios pagrindu 
yra puoselėjamas šviesus Vydūno atminimas 
bei skleidžiamos šio mąstytojo idėjos visuo-
menėje. Bibliotekos vadovė dėkojo draugijai, 
jos pirmininkui Tomui Stanikui už bibliote-
kai perduotus svarią istorinę vertę turinčių 
Vydūno knygų bei apie jį leistų veikalų 
rinkinius, itin praturtinusius bibliotekininkų 
įrengto Vydūno vardu pavadinto ekspozici-
nio kambario dokumentų fondą. Tardamas 
sveikinamąjį žodį, Vydūno draugijos stei-
gėjas, ilgametis draugijos pirmininkas, o 
šiuo metu – draugijos Garbės pirmininkas, 
Pagėgių krašto Garbės pilietis doc. dr. Va-
clovas Bagdonavičius Pagėgių savivaldybės 
Vydūno viešąją biblioteką pavadino Vydūno 
literatūrinio palikimo kaupimo, išsaugojimo 
ir sklaidos rezidencija.

Pagėgių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas Virginijus Komskis, 
perduodamas sveikinimus nuo mero Vaido 
Bendaravičiaus ir administracijos direkto-
rės Jūratės Mažutienės, akcentavo didžiulį 
vydūniečių indėlį į Pagėgių krašto kultūros 
paveldo aruodą bei linkėjo susirinkusiesiems 
semtis vydūniškosios išminties ir remtis 
ja kasdienio gyvenimo kelyje. Pagėgiškių 
poetų eilėmis bei dainomis apie Pagėgių 
kraštą ir Lietuvą renginio dalyvių širdis 
užliejo Virginijos Bubelienės vadovaujamas 
Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos 
moterų ansamblis „Rambynas“. 

Pirmąjį, gausiai dokumentine medžiaga 
iliustruotą konferencijos pranešimą „Meilės 
Lietuvai skleidėjai. Vydūnas ir Vaižgantas“ 
skaičiusi Vydūno draugijos tarybos narė 
dr. Jurgita Gedminienė apžvelgė esminius 
Vydūną bei Juozą TumąVaižgantą siejusius 
bendrumus įvairiais aspektais: amžiaus, 
mąstymo, religijos, kūrybos universalumo, 
prioriteto jaunimo ugdymui teikimo ir kt. 
Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius savo pra-
nešime ,,Kaip Vaižgantas įvertino Vydūną?“ 
praplėtė viešnios dr. J. Gedminienės dėstytą 
temą. Mokslininkas pabrėžė, jog abu rašy-
tojai atstovavo neoromantizmo krypčiai ir 
buvo gerai susipažinę su vienas kito kūryba, 
kurią vertino bei rekomendavo įtraukti į ug-
dymo programas. Vedini to paties požiūrio 
į tautos lemtį, tiek Vydūnas, tiek Juozas 
TumasVaižgantas aktyviai dalyvavo XIX 
a.–XX a. pr. vykusiame lietuvių tautiniame 
atgimime. 

Pasakojimas apie Vydūno gyvenimo 
kelionę pratęstas iš Berlyno (Vokietija) at-
vykusios Vydūno vyriausiojo brolio Jono 
vaikaitės Britos Storost pranešime vokiečių 
kalba „Vilhelmo StorostoVydūno paliki-
mas mūsų šeimoje“. Šios garbios viešnios 
pranešimą į lietuvių kalbą susirinkusiesiems 
vertė VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos 
centro direktorė Ilona Meirė. Autentiškomis 
fotografijomis iš šeimos archyvo iliustruotas 
Britos Storost pranešimas apie Storostų gi-
minės likimus išeivijoje klausytojus nukėlė į 
Vydūno gyventą laikmetį, kai vyravo Antrojo 
pasaulinio karo įtampa ir pokario suirutė. 
Viešnia apgailestavo, jog Vydūnui mirus dėl 
susiklosčiusios nepalankios politinės situaci-
jos Vokietijoje šeimos nariai net negalėjo da-
lyvauti jo laidotuvėse, o asmeniniai rašytojo 
daiktai buvo išdalyti vargingai gyvenantiems. 
Išliko tik Britos seneliui Jonui Vydūno do-
vanota knyga apie Indijos filosofiją bei šeši 
atvirlaiškiai, kuriuose Vydūnas rašo apie savo 
ryšį su šeima. Renginio dalyviams suteikta 
unikali galimybė paliesti šiuos reliktus ir savo 
akimis išvysti Vydūno rankraščių originalus. 

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje – 
tarptautinė konferencija

Sonata NOGNIENĖ, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininkė – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Renginio organizatorių, dalyvių ir svečių bendra nuotrauka atminčiai

Brita Storost teigė besididžiuojanti turėdama 
tokį iškilų giminaitį kaip Vydūnas, kurio 
atminimui statomi paminklai, o atvaizdas 
puošia buvusios nacionalinės Lietuvos valiu-
tos – lito – 200 nominalo banknotą. Už savo 
senelio brolio atminimo įamžinimą B. Storost 
dėkojo Vydūno draugijai bei reziumavo, jog 
be Vydūno ir Juozo TumoVaižganto indėlio 
į Lietuvos kultūrą, šaliai, ko gero, būtų grėsęs 
Prūsijos likimas.

Savo pranešimą „Vydūno idėjos Vik-
toro Falkenhahno novelėse apie aisčius“  

V. Falkenhahno sūnus, sociologas, teisinin-
kas prof. habil. dr. Viktoras Justickis pradėjo 
Rytų filosofijos, kurią propagavo Vydūnas, 
teze: „Pažindami save – pažįstame Dievą, 
o pažindami Dievą – pažįstame pasaulį.“ 
Svečias akcentavo, jog jo tėvą – vokiečių 
kalbininką, profesorių Viktorą Falkenhah-
ną, Vydūną bei aisčius vienijanti idėja buvo 
pagarba ugniai, gamtai ir gyvybei kaip 
kūrinijos pradams. Prof. Viktoras Falken-
hahnas sekė Vydūno gyvenimo pavyzdžiu, 
šie šviesuoliai daug bendravo.

2018 m. išleistą Vydūno draugijos ta-
rybos narės, rašytojos Rimos Palijanskaitės 
monografiją „Vydūnas: regėjimai, darbai, 
atradimai“ pristatęs Vydūno draugijos 
pirmininko pavaduotojas, gydytojas doc. 
dr. Juozas Šidiškis atviravo, jog autorė, 
siekdama skaitytoją kuo labiau priartinti prie 
Vydūno pasaulėjautos, dešimtmečiais rinko 
medžiagą šio veikalo parengimui. Tad leidi-
nyje gausu paties Vydūno tekstų – filosofinių 
traktatų, straipsnių, laiškų bei literatūrinės 
kūrybos ištraukų. Popietės metu pristatytą 
knygą bei doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 
ir prof. dr. Aušros MartišiūtėsLinartienės 
monografiją „Vydūnas“ svečias įvardijo vie-
nas kitą papildančiais 2018 m. šalyje minėtų 
Vydūno metų perlais. 

Konferencijos baigiamuoju akordu tapo 
iš Detmoldo (Vokietija) į Pagėgius atvykusio 
Vydūno draugijos Garbės nario, kunigo Mi-
roslavo Danio sveikinimo žodis. Šio dvasi-
ninko ilgametis indėlis ir ypatingi nuopelnai 
įamžinant Vydūno atminimą Vokietijoje, 
nuolatinė veikla populiarinant Vydūno kū-
rybą bei plėtojant Lietuvos ir Vokietijos 
kultūros ryšius 2016 m. įvertinti LR Kultūros 
ministerijos aukso garbės ženklu „Nešk savo 
šviesą ir tikėk“. Svečias padovanojo Pagėgių 
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai 
savo žmonos pieštą Vydūno portretą.

Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė, 
linkėdama nešti lietuviškosios kultūros šviesą 
pasauliui, Vydūno draugijos pirmininkui To-
mui Stanikui, jo pavaduotojui doc. dr. Juozui 
Šidiškiui bei konferencijos pranešėjams įteikė 
simbolines Lietuvos nacionalinės vėliavos 
spalvų žvakeles ir natūralaus Nemuno bičių 
sunešto medaus. Saldžiais lauknešėliais dė-
kota VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos 
centro direktorei Ilonai Meirei bei Pagėgių 
savivaldybės Neįgaliųjų draugijos moterų 
ansamblio „Rambynas“ narėms ir vadovei 
Virginijai Bubelienei. Svečiams iš Vokietijos 
suorganizuota ekskursija po biblioteką, jie 
taip pat pagerbti ir reprezentaciniu leidiniu 
„Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“.

Nusidriekė eilutė norinčiųjų įsigyti 
Vydūno draugijos išleistų leidinių bei čia 
pat gauti jų rengėjų autografus. Pokalbiai 
apie Vydūną, Juozą TumąVaižgantą bei 
šių asmenybių gyvenimo ir kūrybos kelią 
pratęsti prie arbatos puodelio, apžiūrint 
bibliotekai priklausančią fotomenininkės, 
žurnalistės Lilijos Valatkienės fotoreflek-
sijų ir dokumentinės fotografijos darbų 
parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažin-
tas“ bei bibliotekos darbuotojų parengtą 
literatūrinę ekspoziciją „Žmogaus, gamtos 
ir kultūros darna Juozo TumoVaižganto 
kūryboje“.

Astos Andrulienės nuotr.

Sveikinimo žodį taria Pagėgių 
krašto Garbės pilietis, Vydūno 

draugijos steigėjas ir Garbės 
pirmininkas doc. dr. Vaclovas 

Bagdonavičius

Pranešimą „Vilhelmo Storosto-Vydūno palikimas mūsų šei-
moje“ vokiečių kalba skaito iš Berlyno (Vokietija) atvykusi 

Vydūno giminaitė Brita Storost (dešinėje), o į lietuvių kalbą 
verčia VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centro 

direktorė Ilona Meirė (kairėje)

2018 m. išleistą Vydūno draugijos tarybos narės, rašytojos Rimos Palijanskaitės monografiją 
„Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristato Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas, 

gydytojas doc. dr. Juozas Šidiškis
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pėdsakus yra palikęs daugelyje valstybių. 
Žodžiu, draugijai teks ne vien posėdžiauti, bet 
ir darbą dirbti. Tokie užmojai. 

Kol kas įregistruota 20 draugijos narių 
steigėjų, tiek jų atvyko į steigiamąjį susirin-
kimą iš Kauno, Gargždų, Veiviržėnų Jurgio 
Šaulio gimnazijos, mažiausiai du iš Trakų, 
jau nekalbant apie dalyvavusius vilniečius. 
Būtent toks pat buvo Lietuvos Tarybos narių 
skaičius, 1918 m. pasirašiusių Vasario 16osios 
aktą ir tapusių signatarais. Įdomus sutapi-
mas, visiškai atsitiktinis, kaip ir tas faktas, 
kad dvidešimtuoju draugijos narių sąraše 
pasirašė Liudas Mažylis, ir tai patį profesorių 
nepaprastai pradžiugino. Jis tame įžvelgė 
Apvaizdos ženklą. O pirmoji sąraše Vasario 
16osios klubo narė Gintarė Sargūnaitė, Jurgio 
Šaulio antros eilės provaikaitė, kuri išrinkta ir 
naujosios draugijos pirmininke. Ką ir besakyti, 
simbolis prie simbolio. 

Kad organizatoriai pasirengė labai atsakin-
gai, rodo Signatarų namuose dar gegužės 3 d. 
surengtas Jurgio Šaulio 140ųjų gimimo meti-
nių paminėjimas, savaip draugijos steigimo 
generalinė repeticija. Dalyvavo ambasadoriai 
Antanas Vinkus ir Vytautas Žalys, profesoriai 
Liudas Mažylis ir Arūnas Sakalauskas, Šveica-
rijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė 
Caspersen, iš Gargždų atvažiavo J. Šaulio sū-
nėnas Česlovas Tarvydas, daug nuveikęs, kad 
dėdės archyvai iš JAV sugrįžtų į Lietuvą. Be Č. 
Tarvydo pastangų vargu ar gyvybę įgytų ir J. 
Šaulio draugija. Atvyko signataro giminaičiai 
ir kraštiečiai, būsimi draugijos nariai ir kiti 
besidomintys. Signatarų namų darbuotoja 
istorikė dr. Vilma Bukaitė supažindino su 
J. Šaulio asmenybės atspindžiais jo dieno-
raščiuose. Suprantama, dalyvavo Signatarų 
namų direktorė Meilė Peikštenienė, be kurios 
rūpesčio atvykusieji nebūtų pajutę visos šių 
išskirtinių sostinės namų šilumos. 

Du dalyvius pristatysime išsamiau. Vytau-
to Didžiojo universiteto profesorių L. Mažylį 
pažįstame kaip  europarlamentarą, Vasario 
16osios akto rankraštinio varianto radėją 1917 m. 
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archy-
ve ir per pastaruosius dvejus metus atsisklei-
dusį kaip puikų XX a. Lietuvos politinės isto-
rijos populiarintoją. A. Sakalauską įsiminėme 
kaip meniškai ir idėjiškai prasmingų paminklų 
kūrėją: Liudviko Rėzos Karaliaučiuje, Vinco 
Kudirkos Vilniuje, Merkelio Giedraičio ir 
Mikalojau Daukšos Varniuose, signataro 
Kazimiero Stepono Šaulio Švėkšnoje ir dau-
gybės kitų. Už paminklą Antanui Baranauskui 
Anykščiuose skulptorius pelnė Nacionalinės 
premijos laureato vardą. Ir paskutinis jo reikš-
mingas kūrybinis štrichas – Kaune pastatytoji 
Vyčio skulptūra. Ir tai tik dalelė Vilniaus dailės 
akademijos profesoriaus kūrybinio įkvėpimo 
įrodymo.

Vertas būti šalia mūsų didžiųjų

Spėjome trumpai pristatyti Jūratę Casper-
sen, tik nepriminėme, kad ji yra ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos 
pirmininkė. Atminimo lentų Jonui Mačiuliui
Maironiui, prof. Juozui Eretui (Joseph Ehret), 
filosofui Ramūnui Bytautui ir dailininkui An-

tanui Samuoliui Šveicarijoje iniciatorė ir orga-
nizatorė. Ponia Jūratė išreiškė pasitenkinimą, 
kad LR Seimas 2019uosius paskelbė Pasaulio 
lietuvių metais, priminė, kad šiemet minime 
ir Lietuvių chartos 70metį. Toliau dėmesį 
sutelkė į dr. Jurgio Šaulio sąsajas su Šveicarija.

Tenka pripažinti, kad Jurgis Šaulys (1879 
05 05–1948 10 18, pagal tėvą turėjo būti Šiaulys) 
visuomenėje ir šiandien nepelnytai mažiau ži-
nomas už Joną Basanavičių, Antaną Smetoną, 
Petrą Vileišį, daugelį kitų valstybės kūrėjų. O 
juk tai ne tik signataras, jo veikla nebuvo apri-
bota vien Lietuvos valstybės sienomis. Tai pir-
masis Lietuvos diplomatas, kilęs iš Klaipėdos 
krašto, veikęs itin sudėtingu istoriniu laiku, kai 
į Europos žemėlapį reikėjo sugrąžinti Lietuvą, 
o ir pačiam tik susikūrusios Lietuvos gyvavi-
mui grėsė didžiulės kliūtys. Buvo Lietuvos 
nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras 
Vokietijoje (1918–1919), Šveicarijoje (1919), 
Italijoje (1921–1923), Vatikane (1927–1931), 
vėl Vokietijoje (1931), Lenkijoje (1938–1939), 
vėl Šveicarijoje (1939–1946). Siųstas į misijas, 
kur kildavo sudėtingiausios diplomatinės 
bangos, kur reikėjo sveikos nuovokos ir šalto 
proto. Buvo išsiugdęs platesnį požiūrį į dau-
gelį reiškinių, ir tai jį smarkiai išskyrė iš kitų 
to meto Lietuvos politikų. Bent tokį jį matė ir 
vertino daugelis kitų valstybių diplomatų ir 
istorikų. Nemėgo garsintis, užtat mėgo operą, 
gerą literatūrą, buvo bibliofilas, žodžiu, tikras 
europietis inteligentas. Berno universiteto 
įtaka, kurį ne tik baigė, bet ir kuriame apsi-
gynė daktaratą iš ekonomikos. Neabejotinas 
ir antrosios žmonos garsios operos solistės 
Mafaldos Salvatini (1886–1971) poveikis. 

Kaip šių aukštumų – profesinių, kultūri-
nių, diplomatijos – įstengė pasiekti neturtingų 
valstiečių Teodoro ir Domicelės Šiaulių sūnus? 
Kokios aplinkybės ir žemaitiško būdo savybės 
lėmė? Ne į visus klausimus atsako mums 
žinomi jo biografijos vingiai, o kiek dar nežino-
mų? Juk ne visi net ir paties J. Šaulio sukaupti 
dokumentai ištirti.

Gimė 1879 m. Balsėnų kaime, 5 km nuo 
Veiviržėnų (anuomet Švėkšnos vls., buvusi 
Raseinių, o dabar Klaipėdos apskritis). Gimti-
nė Jurgio prisiminimuose ryškesnio pėdsako 
gal ir nepaliko, bet mums pravartu žinoti, kad 
Balsėnai Lietuvai davė du žymius ekonomis-
tus, politinius veikėjus ir signatarus – Vasario 
16sios dr. Jurgį Šaulį ir Kovo 11osios prof. 
Kazimierą Antanavičių (1937–1998). Gimdy-
dama Jurgio sesutę Janiną (metrikų knygoje 
rusiškai užrašyta Анеля) 1885 m. mirė mama. 
Pasisekė su pamote Liudvika, reikėtų vadinti 
antrąja mama, nes buvo širdinga ir šviesi mo-
teris. Ne tik stengėsi Jurgiukui atstoti mamą, 
bet ir pramokė skaityti, vertinti knygą. Vos 
aštuonerių jis jau mokėsi daraktorių mokyklė-
lėje Kaltinėnuose, tai už 50 km nuo Balsėnų. Po 
pusmečio priimtas į Palangos progimnazijos 
parengiamąją klasę. Aštuonerius metus mo-
kėsi progimnazijoje, pamokos rusų kalba, iš 
mokinių reikalauta ir tarpusavyje bendrauti 
rusiškai. Ar ne keista, kad šioje rusifikavimo 
aplinkoje išaugo tokie lietuvybės švietalai kaip 
Kazimieras Steponas Šaulys, Steponas Kairys, 
Antanas Smetona, baigę tą pačią Palangos 
progimnaziją, vėliau visi keturi tapo Vasario 
16osios akto signatarais. Ko nedavė oficiali 
mokymo įstaiga, su kaupu atseikėjo gyvena-

Vasario 16-osios akto signatarai

XX a. amžiaus politikos ir diplomatijos 
sūpuoklėse

Gediminas ZEMLICKAS, Trakai
Atkelta iš 1 p.

Įkurtosios Jurgio Šaulio draugijos nariai steigėjai

Prof. Liudas Mažylis prie dailininko Petro Kalpoko drobės „Signatarai“

tematika, nuo religinių 
pamažu perėjo prie soci-
alinių, kultūrinių, tautos 
žadinimo temų. Rašė į 
daugelį lietuviškų spau-
dinių. 1902 m. paskelbta 
bene 20 Šaulio straips-
nių, kone visi varpininkų 
(demokratų) spaudoje. 
Reikėjo spaudos darbą 
išmanančių, o svarbiausia, 
kalbą gerai mokančių, bet 
jų buvo ne per daugiausia. 
Vadinasi, kiekvienam iš-
manančiam teko darbuotis 
už du ar net tris. Už kelis 
dirbo šis vyras, vargu ar 
kas pasakys. Pasirašinėjo 
slapyvardžiais, kažkas 
paskaičiavo, kad jų buvo 
net 64, gal ir daugiau. Toks 
slapukavimas buvo įpras-
tas ir būtinas. Pirmiausia 

išvengsi negeistino dėmesio tų, kuriems ypač 
rūpi: kas, kur ir su kuo, o svarbiausia – prieš ką. 
Juk galiojo spaudos draudimas. Ir antra: taip 
galima padauginti lietuviškai rašančiųjų būrį, 
sutvirtinti bendraminčių pasitikėjimą savo ir 
kitų jėgomis. 

1902 m. spalio 17 d. V. Zubovo dvare Da-
bikinėje vyko varpininkų suvažiavimas, daly-
vavo ir J. Šaulys. Ten reiškėsi Povilas Višinskis, 
Felicija Bortkevičienė, Antanas Smetona, 
Andrius Bulota ir daugelis kitų gerai žinomų 
visuomenės veikėjų. Varpininkai suvažiavime 
įkūrė Lietuvių demokratų partiją, jos nariu 
tapo ir Šaulys, vėliau taps ir jos programos 
vienas rengėjų. Jo rašiniai atkreipė visuomenės 
dėmesį, publicistiką vertino Povilas Višinskis, 
Jonas Vileišis ir daugelis kitų tautinio judėjimo 
autoritetų. Tvirtinama, kad savo publicistika 
Šaulys lenkė net Antaną Smetoną. Neatsitik-
tinai jam pasiūlyta imtis mėnesinio žurnalo 
„Varpas“, mėnesinio laikraščio „Ūkininkas“, 
taip pat „Naujienų“ redagavimo. Leista Tilžė-
je. 1903 m. liepą Šaulys perėmė redaktoriaus 
pareigas iš Jono Biliūno. Sutiko laikinai, nes 
ateitį siejo su mokslais. Mat tais pačiais metais 
„Žiburio“ draugija siunčia Šaulį studijuoti 
ekonomikos į Berno universitetą Šveicarijoje, 
kur jis sėkmingai įstoja. 

Nepalaužiamas žemaičio būdas

Bernas Šauliui pasirodė šaltas ir ne itin 
svetingas atvykėliams miestas. Įsivažiuota 
sunkiai, įsigyventa dar sunkiau. Atsidėti 
vien studijoms negalėjo dėl Tilžėje paliktų 
darbų – lietuviškų spaudinių leidybos. Jautė 
pareigą tęsti pradėtą redaktoriaus darbą, o 
kas veža, tam krauna, Berne teko redaguoti 
ir socialdemokratų leidinius. Vis šioks toks 
ir materialinis papildas. Badmiriauti neteko 
kaip daugeliui kitų Šveicarijoje studijavusių ir 

moji aplinka, giminių nusitei-
kimas, knygnešių iš Prūsijos 
gabenamos draudžiamos 
lietuviškos knygos ir spauda. 
Draudžiama knyga traukė la-
biau už peršamą. Iš už anapus 
sienos plito mintys, kurios 
šiapus buvo draudžiamos, 
kaip ir lotyniškomis raidėmis 
spausdinta lietuviška spau-
da. Tai ir buvo ta lietuviška 
gyvenimo mokykla ir kartu 
„universitetas“, jokios kitos 
Europos tautos neturėtas. Per 
knygą ir spaudą, per knygne-
šystę eita į lietuvišką žodį. 
Imliems jauniems protams tai 
buvo sielos atgaiva, atvedusi į 
lietuvybės gaivinimą ir kėlimą 
tautoje.

Baigus progimnaziją na-
tūraliausias tolesnis kelias – 
kunigų seminarija. Jurgis 
rinkosi daugeliui gabių jaunuolių lemtą ke-
lią, 1896 m. įstojo į Vilniaus Romos katalikų 
kunigų seminariją. Netruko susidurti su kita 
realybės forma. Jeigu Palangos progimnazijoje 
jaunus protus rusino, tai kunigų seminarijoje 
klierikus lenkino, nors pusė jų buvo lietuviai. 
Dėstyta lenkiškai, melstasi taip pat. Pustrečių 
metų studijų baigėsi pašalinimu iš seminarijos. 
Užsispyręs, perauklėjimui nepasiduodantis 
„litvomanas“ kunigystei netinka. Už lietuvybę 
skaudžiai sumokėta. Gal Kauno kunigų se-
minarijoje tokios aršios polonizacijos nebuvo, 
bet Jurgis juk pasirinko Vilniaus seminariją. 
Likimo siųstas vienas iš sostinės atlietuvintojų 
turėjo praeiti jam tekusių išbandymų kelią.

Lengva J. Tumo-Vaižganto ranka

Dar nežinia kaip būtų pakrypęs jaunuolio 
likimas, jeigu ne kunigas Juozas TumasVaiž-
gantas. Ieškodamas tautoje „deimančiukų“, 
aptiko dar vieną – Jurgį. Pakvietė rašyti į „Tė-
vynės sargą“. Jurgiui patiko, su lietuvių kalba 
sunkumų nebuvo. Rašė daug ir kuo toliau, tuo 
daugiau. Temų pakako. Paaiškėjo, kad to meto 
sulenkėjusiame Vilniuje jis buvo vienas geriau-
sių gimtosios kalbos mokovų. O ir tų mokovų 
tik vienas kitas. Bet reikalai iš esmės pradėjo 
keistis. Kun. Juozapo Ambraziejaus viename 
sukviestame lietuvių susibūrime M. Romerio 
namuose Bokšto gatvėje Šaulys net paragintas 
teikti lietuvių kalbos pamokas norintiesiems. 
Taip prasidėjo garsieji arbatvakariai, suvaidinę 
svarbų vaidmenį tautiniame lietuvių judėjime. 

Lengvą ranką ir didelę širdį turėjo kunigas 
J. TumasVaižgantas. Visa tai ryšku rašytojo 
knygose, o J. Šaulys galėjo pajausti gyvenime. 
Rašytojo dėka mezgėsi pirmosios pažintys su 
krašto ateitimi susirūpinusiais lietuviais: ba-
joru ir būsimu signataru Donatu Malinausku, 
inžinieriumi Petru Vileišiu ir kitais. Prasidėjo 
kilimas aukštyn. Plėtėsi Šaulio straipsnių 

Kaip ieškojo dr. Jurgio Šaulio 
dukters Birutės pėdsakų JAV, pa-

sakoja signataro sūnėnas Česlovas 
Tarvydas
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Šalies vadovas savo kalboje teigė, kad 
nori pagerbti ne vien A. Smetoną, bet ir aps-
kritai valstybės pamatus, prie kurių kūrimo 
ir įamžinimo istorijoje šis prisidėjo. Prezi-
dentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad net ir 
sovietmečiu A. Smetona buvo prisimenamas 
kaip tam tikras valstybingumo simbolis.

„Kaip valstybės simbolį mes privalome 
jį ir gerbti – kartu su jo puikiaisiais bruožais, 
o kartu ir su tam tikromis klaidomis, kurių 
buvo padaryta, ir kurios gal kiek pasuko 
Lietuvos valstybės vairą į šoną nuo demo-
kratinės sistemos. Aš esu tikras, kad šis 
žmogus tai darė tik iš didelės meilės Lietu-
vai, norėdamas, kad jos nepriklausomybei, 
jos laisvei, jos gerovei nekiltų pavojų iš išo-
rės“, – sakė Prezidentas, paraginęs šventės 
dalyvius dažniau sustoti ir pamąstyti, ką jie 
gali duoti savo šaliai.

Valstybės vadovas kritiškai atsiliepė 
apie pastaruoju metu išryškėjusią tenden-
ciją iš aukšto kritikuoti praeities valstybės 
kūrėjus. „Šiandien Lietuva gyvena laiko-
tarpyje, kurį aš vadinu istoriniu panagių 
atlupinėjimu, kai mes vėl ir vėl kvestio-
nuojame savo istoriją, mes ir vėl esame 
tokioje padėtyje, kai norime atsiprašyti 
už tai, kad mes esame kartu su kitomis 
tautomis, kad mes išlikome per istorijos 
šimtmečius. Aš nežinau, ar reikia atsipra-
šinėti. Reikia mylėti kitas tautas ir gyventi 
su jomis santarvėje“, – sakė Prezidentas 
Gitanas Nausėda.

Prezidentas taip pat paragino kitus 
politikus dažniau susilaikyti nuo pagundos 
tapti teisėjais žmonių, kurie gyveno prieš 
daugelį metų. „Galbūt ir jų didelis nuopelnas 
yra tai, kad šiandien jūs galite stovėti ir juos 
iš aukšto kritikuoti, nors jie gyveno visai 
kitokiomis istorinėmis aplinkybėmis ir prii-

minėjo visai kitokius moralinius ir istorinius 
sprendimus“, – sakė šalies vadovas.

A. Smetonos gimtinėje Ukmergės rajone 
vykstančioje šventėje „Smetoninės 2019“ 
šiemet minimas 145asis pirmojo valstybės 
Prezidento gimtadienis ir šimtmetis, kai  
A. Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkur-
tos Lietuvos valstybės Prezidentu.

Šią savaitę Signatarų namams buvo 
padovanota Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyve saugota auksinė Prezidento plunksna, 
kurią jam vardo dienos proga 1933 metais 
padovanojo Ukmergės inteligentai. Simbo-
liška, kad ji bus eksponuojama A. Smetonos 
memorialiniame kambaryje šalia Nepriklau-
somybės Akto.

Lietuvos Respublikos Prezidento komuni-
kacijos grupės informacija

Šaltinis – <https://www.lrp.lt/lt/ziniasklai-
dos-centras/naujienos/32899>

Lietuvos Respublikos Prezidentai

Atidengtas paminklas Prezidentui 
Antanui Smetonai
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Antai, kaip rašė istorikas Alvydas Butkus, 
nelengvais 1919 m. Lietuva ryžosi aktyviai 
dalyvauti, kuriant vadinamąją Didžiąją 
Baltijos Antantę (DBA) – penkių valstybių 
(Suomijos, trijų Baltijos šalių bei Lenkijos) di-
plomatinę sąjungą. A. Butkus išskyrė keturis 
šio kūrimosi etapus. Pirmasis prasidėjo nuo 
1919 m. rugsėjo 14–15 d. Taline sušauktos 
konferencijos, skirtos apibendrinti derybų su 
Sovietų Rusija rezultatus. Lapkričio mėnesį 
Tartu vykusiame susitikime jau dalyvavo ir 
stebėtojai iš Lenkijos bei bermontininkai – 
vadinamosios Rusijos Vakarų savanorių 
armijos, į Latviją atvykusios tų metų gegužę 
ir tariamai veikusios prieš bolševikus ir už vo-
kiečių pasilikimą Baltijos valstybėse, atstovai. 
1920 m. rugpjūtį Bulduriuose, prie Jūrmalos, 
buvo pasirašyta „Suomijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos politinė su-
tartis“, kuri dėl nesutarimų ir L. Želigovskio 
agresijos prieš Lietuvą taip ir neįsigaliojo. 

Iki 1940ųjų kovo vyko bent 11 Baltijos 
šalių santarvės ir bendradarbiavimo konfe-
rencijų, tačiau bene ryškiausia buvo 1934 m. 
rugsėjo 12 d. įvykusi Ženevoje, kai trys Baltijos 
valstybės, palaikomos Sovietų Sąjungos, pa-
sirašė santarvės ir bendradarbiavimo sutartį, 
dar vadinamą Mažąja Baltijos Antante (MBA). 
Sutarties pirmuoju straipsniu numatyta tartis 
visais užsienio politikos bendros svarbos 
klausimais ir teikti viena kitai politinę ir diplo-
matinę pagalbą tarptautiniuose santykiuose.

Priimta slaptąja sutarties deklaracija 
dėl Vilniaus Latvija ir Estija įsipareigojo 
sustabdyti 1934 m. vasario 17 d. „Estijos ir 
Latvijos sąjungos organizavimo sutarties“ 
6ojo straipsnio taikymą; tuo straipsniu buvo 
deklaruotas Latvijos ir Estijos pasirengimas 
svarstyti būdus, kurie leistų trečiosioms ša-
lims prisijungti prie tos sutarties.

Kam tokia santvarvė buvo naudinga?

Bet istorikas Algimantas Kasparavičius 
savo monografijoje „Lietuva 1938–1939 m.: 
neutraliteto iliuzijos“, nagrinėjančioje Baltijos 
valstybių tarptautinę padėtį ir jų užsienio poli-
tiką Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, aiškina, 
kad ši Antantė buvo naudingiausia SSRS. „An-
tantė, iki šiol laikyta Baltijos valstybių politikos 
laimėjimu, vis dėlto buvo didžiausia Rusijos 
diplomatijos pergalė. Pasikeitus geopolitinei si-
tuacijai, pasikeičia rusų interesai, ir jie traktuoja, 
kad trijų Baltijos valstybių suartėjimas atitolins 
Lietuvą nuo Lenkijos, sumažins Lietuvoje Vo-
kietijos įtaką, ir tai jau yra didžiulis Maskvos 
diplomatijos laimėjimas“, – rašė autorius. Jis 
pridūrė, kad sutartį sužlugdyti padėjo pačios 
Lietuvos priimta „pražūtingo neutralumo“ po-
zicija. „Baltijos valstybėms pasirašius Antantės 
sutartį, Lietuva pradeda dar atžagariau elgtis su 

Lenkija, įsivaizduodama, kad turi sąjungininkų 
Rygoje ir Taline. Kita vertus, Baltijos Antantės 
sudarymas sustiprina Lietuvos pozicijas santy-
kiuose su tuometine fašistine Vokietija, kuri jau 
pradeda aiškiai reikšti pretenzijas į Klaipėdos 
kraštą. Tai buvo lyg ir Baltijos valstybių laimė-
jimas taktine prasme, bet žiūrint strategiškai, į 
globalesnius valstybių tikslus, tai buvo didelis 
pralaimėjimas, nes vėliau sekė trijų Baltijos 
valstybių deklaruota neutraliteto politika“, – 
tęsia istorikas.

Lyg dūmas išsisklaidžiusią vienybės 
idėją galima nurašyti neprastai prieškarinei 
geopolitinei situacijai ir MolotovoRibentropo 
paktui bei artėjančiam Europos perdaliji-
mui. Sovietinės okupacijos sąlygomis savo 
veiksmus koordinavo nebent disidentinis 
judėjimas, paskui – Liaudies frontai.

Vien tik kalbos ir svajonės...

O per beveik tris atkurtos nepriklausomy-
bės dešimtmečius buvo girdima tik vienybės 
retorika ir nuogąstavimai. 2012ųjų vasarą, 
turėdamas galvoje naujas artėjančias grės-
mes Baltijos šalims, juos skausmingai įver-
tino tuometinis Latvijos prezidentas Andris  
Bėrzinis, pareiškęs, kad „jei per artimiausius 
10 metų nerasime būdų suartėti, šios šalys 
neegzistuos! Jei norime išgyventi pasaulyje, 
turime suvienyti savo jėgas“.

Politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius 
tuokart įžvelgė pagrindinius trukdžius vie-
nytis. „Atgavusios nepriklausomybę visos 

trys valstybės varžėsi dėl užsienio investicijų, 
narystės NATO ir Europos Sąjungoje, laikė 
viena kitą konkurentėmis. Jos sėkmingiau-
siai bendradarbiavo tose srityse, kuriose 
Vakarai labiausiai spaudė dirbti kartu, – rašė 
jis. – Lietuva jautėsi esanti regiono lyderė, 
o kai kurie Estijos politikai išvis abejojo, ar 
Estija turėtų sieti savo likimą su pietinėmis 
kaimynėmis“.  Dar nebūdamas Estijos pre-
zidentu Toomas Hendrikas Ilvesas kalbėjo 
savikritiškai: „nereikia manyti, jog Baltijos 
šalis sieja glaudesni ryšiai vien dėl to, kad 
visos trys buvo tuo pačiu metu okupuotos ir 
tuo pačiu metu išsivadavo. Sąjūdžio metais 
buvo sakoma, kad estai pasiryžę kovoti už 
savo nepriklausomybę iki paskutinio lietuvių 
kraujo lašo“.

Atgimimo, liaudies frontų ir Baltijos kelio 
laikai seniai praėjo. Dabar daugiau nesutari-
mų, negu bendrumo ženklų. Ginčijomės dėl 
SGD terminalo svarbos, dėl bendros naujos 
atominės elektrinės statybos, nesutarėme dėl 
„Rail Baltica“ projekto, Lietuva ir Latvija nie-
kaip nesusitaria dėl jūrų sienos Baltijos jūroje, 
kur guli maždaug 150 mlrd. litų vertės naftos 
klodai. Latvijos parlamentas taip ir neratifi-
kavęs sutarties dėl jūrų sienos su Lietuva. 

Liūdnus prisiminimus kelia 1995 m. gegu-
žės 21 d. naktį po šaunios elitinės medžioklės 
tuometinių vadovų Algirdo Mykolo Brazaus-
ko ir Gunčio Ulmanio pasirašytas vadinamas 
slaptas Maišiagalos memorandumas, padaręs 
žalą Lietuvos interesams, tiesa, po pusantrų 
metų, 1996 m. lapkričio 13 d. A. Brazausko 
dekretu atšauktas. Per tą laiką šalies vadovą 
žiniasklaida gerokai išskalbė, girią prie Mai-
šiagalos ėmė vadinti „Brazauskyne“, o patį 
prezidentą – „Maišiagalos kunigaikščiu“. 

Tarp kitko, Vilniaus rajono Maišiagalos 
apylinkės nuo seno garsėjo Lietuvos kuni-
gaikščių medžioklės plotais. Kažkada čia žvė-
ris vaikėsi net Ldk Algirdas. Likimo ironija ar 
tik sutapimas, kad gėdingo memorandumo 
priėmimo metinių proga 1996 m. gegužės 10 
d. lietuviškajai Maišiagalos mokyklai, įsikū-
rusiai Hauvaltų giminės statytų dvaro rūmų 
pastate, suteiktas Lietuvos Didžiojo kuni-
gaikščio Algirdo vardas. Šio Lietuvos valdovo 
vardu mokykla pavadinta neatsitiktinai, nes 
ji yra greta kunigaikščio Algirdo piliakalnio...

Šiais laikais visi daugiau kalba apie realpo-
litik, negu apie kažkokią niekam nereikalingą 
vienybę. Galbūt prezidentė D. Grybauskaitė 
pabandė suburti trijų šalių vadovus regulia-
riems susitikimams kasmet vis kitoje sosti-
nėje. Bet tradiciniai prezidentų susitikimai ir 
teliko skanaus vyno gurkšnojimu ir geopoli-
tinėmis kalbomis...

Naujas kaimynų akibrokštas Lietuvai

Formalūs sveikinimai švenčių progomis, 
skirtingas reakcijos kontekstas į geopolitinius 

įvykius, nesiskaitymas su kitų lyderių nuo-
mone, rengiant Estijos prezidentės vizitą į 
Kremlių, pozicijų skirtumai dėl Baltijos jūros 
regiono bendradarbiavimo, varžytinės dėl 
ryšių su JAV, vaidmens krizėje atsidūrusioje 
ES, – visa tai nutolina svajas apie tvirtą trijų 
valstybių vienybę.

Išrinktasis Lietuvos prezidentas G. Nau-
sėda antrojo savo vizito pasirinko Latviją, 
netrukus vyks į Taliną. Visos trys šalys de-
klaruoja vienybę, bet tikrieji jos išbandymai – 
dar prieš akis. Vizitas į Rygą nesumažino 
naujo latvių akibrokšto: nors naujasis kaimy-
nų prezidentas Egilas Levitas šypsodamasis 
išklausė aukšto svečio išreikštų vilčių, jog 
elektros energija iš baltarusiškos Astravo 
AE nebus perkama, Latvijos premjeras savo 
ruožtu miglotai prakalbo apie bendrus Bal-
tijos rinkos interesus.

Nepraėjus nei savaitei po šio vizito, iš 
Rygos atskriejo žinia, jog Latvijos skirstomųjų 
tinklų operatorius AST paskelbusi, kad, kai 
Lietuva nutrauks elektros energijos prekybą 
su Baltarusija, elektros energijos prekyba bus 
vykdoma ne per Lietuvos, o Latvijos sieną. 
Kitaip sakant, kaimynė bus šio elektros tie-
kimo tarpininkė. 

Estijos ekonomikos ir susisiekimo minis-
terijos vicekancleris Timo Tataras taip pat 
pareiškė: „Kadangi Astravo AE yra labai 
glaudžiai susijusi su Baltijos šalių sistema, 
tikėtina, kad į šią rinką pateks ir joje paga-
minta elektra.“ Pasak jo, Lietuva oficialiai dar 
nėra paprašiusi Estijos boikotuoti Astravo AE 
pagamintą elektros energiją, tačiau pareigūnų 
lygyje pokalbiai apie tai vyko.

Latvijos premjeras Krišjanis Karinis ne-
trukus puolė aiškinti, kad G. Nausėda galbūt 
„ne visai supažindintas su tuo, kas vyksta“. 
Kalti jo patarėjai? „Galiu pakartoti: Latvijos 
vyriausybė nenusprendė pirkti elektros ener-
gijos iš Baltarusijos. Tai visai ne taip“, – sakė 
jis. O Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis 
ELTAI patvirtino, kad, Agluonoje susitikęs 
su Latvijos prezidentu, išgavo patikinimą, 
jog kaimynai „nesiruošia pirkti elektros iš 
Astravo AE“...

Kaip yra iš tikrųjų, dar nėra visiškai aišku. 
Akivaizdu tik tiek, kad kaimynams svarbesni 
yra komerciniai, o Lietuvai – politiniai intere-
sai. G. Nausėdą tokie sprendimai nustebino, 
ir jis išreiškė apgailestavimą. Lankydamasis 
Taline Lietuvos vadovas, matyt, bus geriau 
pasirengęs panašiems akibrokštams...

Taigi, jau gerą šimtmetį Baltijos šalių vie-
nybė braška per visas siūles. Laukti geresnių 
laikų neverta. Nei šimtametė istorija, nei 
trijų dešimtmečių praeitis nepateikė realių 
įrodymų, kad galime kliautis mažesniais ar 
didesniais kaimynais, kad reikia turėti savo – 
lietuviškąją – vienybės sampratą.

Česlovas IŠKAUSKAS, Vilnius

Baltijos keliui – 30                                                                                           

Baltijos kelias – trijų šalių vienybės simbolis, 
bet ne daugiau...

Kaip ir prieš 30 metų ties Viesų sankryža kalbą 
sakė vysk. Juozas Matulaitis, 2019 m. rugpjū-

čio 23 d. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.
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Vasario 16-osios akto signatarai

Donato Malinausko veikla Lietuvių 
draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Pradžia Nr. 5 (859)

Kas gelbėjo būsimuosius signatarus 
nuo mobilizacijos į caro kariuomenę

Dauguma 1918 m. Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signatarų net iki 1915 metų 
buvo šaukiamojo į karo tarnybą amžiaus: M. 
Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, 
Stepas Kairys, P. Klimas (Klimaševskis), kun. 
Vladas Mironas, kun. Alfonsas Petrulis, Alek-
sandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Jokūbas 
Šernas, Jonas Vailokaitis. Jeigu jie būtų buvę 
pašaukti į karo tarnybą, mūsų istorija, ko 
gero, būtų buvusi kitokia. Kas apsaugojo tuos 
vyrus nuo mobilizacijos? LDNDKŠ taip pat 
buvo jaunų asmenų, šauktinų į caro kariuo-
menę, iš jų paminėtinas A. Žmuidzinavičius. 
Sovietų mylimas Velnių muziejaus steigėjas 
Kaune savo atsiminimuose sovietmečiu rašė, 
kad caras šaukė į kariuomenę visus vyrus iki 
41 metų128. A. Žmuidzinavičiaus pasakojimas 
apie tai, kaip išvengė kariuomenės, yra graži 
pasaka vaikams. Tikėtis tiesos iš asmens, 
kuris savo autobiografijoje pamiršo paminėti 
Šaulių sąjungos įkūrėją Vladą Putvinskį, 
jo seserį, savo žmoną Mariją Putvinskaitę, 
negalima129. Komitetas 1915 m. liepos 13 d. 
nusprendė prašyti Vilniaus gubernatoriaus 
atleisti komiteto darbuotojus nuo privalomų 
karinių darbų130. Kas konkrečiai turėjo kalbė-
tis su gubernatoriumi, nenurodama. 1915 m. 
liepos 18 d. nutarta kreiptis į Daugpilio kari-
nės apygardos viršininką, kad šis atleistų nuo 
karinių inžinerinių darbų LDNDKŠ komiteto 
narius ir jo tarnautojus, neatleistus Vilniaus 
miesto vadovo (pagal komiteto 1915 m. 
liepos 15 d. prašymą Nr. 1173 ir Vilniaus 
skyriaus 1915 m. liepos 15 d. prašymą Nr. 
61). P. Klimas (Klimaševskis) buvo LDNDKŠ 
įgaliotinis, J. Šernas – sekretorius ir t. t. Kreip-
tis į Daugpilio karinės apygardos viršininką 
sutiko D. Malinauskas131.

Kaip D. Malinauskas šelpė 
suvalkiečius (Maisto sekcija 

LDNDKŠ)

Kai vyksta karas, nėra svarbesnių ir 
tauresnių reikalų už gyventojų aprūpinimą 
maistu ir pastoge. M. Yčo, P. Klimo, Gra-
jevskio parengtoje ataskaitoje rašoma, kad 
1914 m. gruodžio 8 d. Suvalkų gubernijos 
valdybos nuolatinis narys Štilbachas kreipėsi 
į LDNDKŠ pirmininką M. Yčą ir pasiūlė drau-
gijai apsiimti organizuoti javų bei sėklų ga-
benimą ir skirstymą nukentėjusiems Suvalkų 
gubernijos gyventojams132. LDNDKŠ 1914 m.
gruodžio 23 d. protokole Nr. 9 rašoma, kad 
draugijos pirmininkas M. Yčas pagarsino 
Suvalkų gubernatoriaus telegramą, kurioje 
klausiama, ar draugija negalėtų pasirūpinti 
grūdų tiekimu Suvalkų gubernijos gyvento-
jams. Komitetas nusprendė dalyvauti maisto 
tiekimo ir sugriautų ūkių tvarkymo progra-
moje. Buvo nutarta įsteigti Maisto sekciją. Į 
jos darbą įsitraukė Vosylius, Viktoras Ruo-
kis, Jonas Vailokaitis, Jonas Smilgevičius ir  
A. Stulginskis, o priežiūrą vykdė visi komi-
teto nariai. Sekcijos darbui organizuoti buvo 
sudaryta komisija, jai priklausė M. Yčas,  
D. Malinauskas ir J. Kymantas.134 1915 m. 
sausio 14 d. nutarta į Maisto sekciją pakviesti 
Juozą Tubelį iš Šiaulių135. Tą pačią dieną ko-
mitetas, išklausęs kun. Juozo Stankevičiaus136 
ataskaitą apie jo aplankytas vietoves, nutarė 
asignuoti Pajevonių, Vištyčio, Žaliosios, 
Vladislavovo (Naumiestis) miestelius po 
500 rublių ir kuo skubiausiai tiekti maistą į 
nukentėjusias nuo karo gyvenvietes. Surinkti 
pradinius duomenis apie produktų pirkimą ir 
tiekimą patikėta D. Malinauskui, bendradar-
biaujant su ponu Virbaliu137. Gavus Liškiavos 
skyriaus pranešimą 1915 m. kovo 10 d. buvo 
nuspręsta kreiptis į Suvalkų gubernatorių ir 
informuoti jį, kad gyventojams trūksta sė-
klų. Pateikti prašymą gubernatoriui pavesta 
J. Kymantui ir D. Malinauskui138. Centro 
komiteto ir sekcijos posėdyje, išklausius  
M. Yčo, P. Klimo, Grajevskio parengtą atas-
kaitą, nutarta dėl pasikeitusios situacijos iš 

naujo kreiptis į Suvalkų ir Vilniaus guber-
natorius – pranešti, kad gyventojai jaučia 
didžiulį sėklų poreikį, ir prašyti išspręsti šį 
reikalą. Draugija, neturėdama pakankamai 
lėšų, negalėjo tuo pasirūpinti. Komiteto 
nariams J. Kymantui ir D. Malinauskui 
buvo patikėta derėtis su Suvalkų gubernijos 
valdyba ir aptarti sąlygas, kuriomis draugija 
galėtų prisidėti prie maisto tiekimo139. Apie 
derybas su gubernijos valdyba LDNDKŠ 
protokoluose nerašoma.

D. Malinauskas, gavęs žinių iš Informa-
cinio nukentėjusiems dėl karo šelpti biuro 
Lietuvoje ir Baltarusijoje, 1915 m. birželio 22 
d. pranešė apie maisto trūkumą Šiaulių aps-
krityje (Kauno gubernijoje). Vokietijos karo 
banga apėmė visą Šiaulių apskritį. Labiau-
siai ištuštėjusi ir nukentėjusi zona driekėsi 
rajonais nuo Labūnavos iki Ramygalos bei 
geležinkelio ruože nuo Šeduvos stoties iki 
mazginės Muravjovo stoties (Mažeikiai). Čia 
degė didesni miesteliai ir gyvenvietės: Šiau-
liuose nukentėjo apie 20 tūkstančių gyventojų 
(liko nesunaikinti tik keli namai irsklypai), 
Šeduvoje – apie 5 tūkstančiai, Kuršėnuose – 
apie 4 tūkstančiai, Papilėje – apie 5 tūkstan-
čiai, Viekšniuose – maždaug 6 tūkstančiai 
gyventojų. Nuo gaisrų nukentėjo Baisogala, 
Kužiai, Šiupiliai, Gruzdžiai, Mažeikiai, 
Leckava. Apylinkėse ugnies aukomis tapo 
daugiau kaip 305 kaimai. Jų gyventojai liko be 
pastogės ir duonos, nes ugnyje pražuvo visos 
maisto atsargos, arkliai, laukai buvo nusiaub-
ti, pasėliai išmindžioti. Visiškais griuvėsiais 
virto kaimai Padubysio, Kuršėnų, Papilės, 
Viekšnių valsčiuose, Dubysos ir Ventos apy-
linkėse. Iš Joniškio valsčiaus buvo pavogta 
300 arklių. Nuostolių daugėjo, ekonominis ir 
prekybinis gyvenimas apmirė, nutrūko algų 
mokėjimas, darbo žmonės liko be duonos. 
Šiaulių apskrityje bežemių ir mažažemių 
buvo priskaičiuota per 35 tūstančius, iš jų 
daugiau kaip pusė neteko darbo, o tai reiš-
kia – ir duonos. Kunigo Bublio duomenimis, 
vien Joniškio valsčiuje bedarbių buvo apie  
2 250. Maždaug pusė iš 3 000 Šiaulių pramo-
nės darbininkų ir apie 1 000 darbininkų iš kitų 
apskrities vietų neteko darbo. Dėl produktų 
trūkumo kilo jų kainos. 

Maisto pagalba nukentėjusiesiems turėjo 
būti teikiama tokiais būdais: 1. Paruošiant sė-
klas žiemkenčių sėjai; 2. Pateikiant valstiečių 
ūkiams gyvulių ir technikos; 3. Randant be-
darbiams viešųjų darbų. Pirmoji ir skubiausia 
pagalba – tai maitinimo ir gydymo punktų 
įrengimas sugriautose vietovėse, pabėgėlių 
susitelkimo vietose140.

1915 m. birželio 27 d. protokole Nr. 69 
teigiama, kad D. Malinauskas, remdamasis 
dokumentais, apibūdino maisto poreikius, 
atsiradusius dėl vokiečių invazijos Šiaulių 
apskrityje.

D. Malinausko kreipimasis į 
Informacinį biurą Paryžiuje

1915 m. kovo 10 d. nutarta sudaryti 
komisiją. Jos nariais tapo S. Šilingas, D. Ma-
linauskas, A. Žmuidzinavičius ir J. Šernas. 
Komisijai buvo pavesta kreiptis į Informacinį 
biurą Paryžiuje su prašymu kuo plačiau 
informuoti Europos visuomenę, kokį baisų 
nepriteklių patiria Lietuva, ir pateikti konkre-
tų pasiūlymą dėl rinkliavos „pro Lithuania“. 
Be to, komisijai reikėjo tartis su žemietijomis 
dėl Lietuvos poreikių projekto. Surinkti krei-
pimosi į Informacinį biurą dokumentus ir jį 
suredaguoti bei parengti raštą žemietijoms 
buvo patikėta sekretoriatui141.

D. Malinausko veikla Trakų 
apskrityje

1915 m. birželio 10 d. protokolas Nr. 55. 
D. Malinauskas informavo komitetą, kad 
pabėgėlių ir asmenų, nukentėjusių nuo karo, 
vaikams būtina įrengti prieglaudą Rūdiškė-
se, Trakų apskrityje, Vilniaus gubernijoje. 
Komiteto paprašytas, D. Malinauskas sutiko 
kartu su kun. Žemaičiu pasidomėti vietinėmis 
sąlygomis ir rasti prieglaudai tinkamas patal-

pas141. 1915 m. birželio 19 d. D. Malinauskas 
gavo 200 rublių vaikų prieglaudos patalpoms 
Rūdiškėse išnuomoti142.

Komiteto narys D. Malinauskas 1915 m. 
rugpjūčio 3 d. buvo įgaliotas Trakų apskrityje 
išanalizuoti pabėgėlių poreikius, organizuoti 
jiems pagalbą, aplankyti draugijos punktus, 
įsteigti maitinimo vietas s Onuškyje, Jiezne. 
Jis pažadėjo pasirūpinti vaikų prieglaudos 
įrengimu Rūdiškėse143. Šiam tikslui buvo 
numatyta 2 000 rublių. 1915 m. rugpjūčio 5 d. 
komitetas skyrė Aukštadvario draugijos sky-
riui 300 rublių. Šiuos pinigus turėjo perduoti 
D. Malinauskas144. 

1915 m. rugpjūčio 16 d. jis pranešė ko-
mitetui apie savo kelionę į Trakų apskritį 
draugijos reikalais. Ištirti pabėgėlių ir nuken-
tėjusiųjų dėl karo padėties klausimų panemu-
nėje bei kontroliuoti vietos draugijos skyrių 
įgaliotinis negalėjo dėl aplinkybių, kurios 
nuo jo nepriklausė. D. Malinauskas aplankė 
arčiau Vilniaus esančius Onuškį, Aukštadvarį 
ir kitus miestelius145.

1915 m. rugpjūčio 21 d. D. Malinauskas 
buvo įgaliotas ištirti pabėgėlių ir nukentė-
jusiųjų padėtį Trakų apskrityje. Kelionės 
išlaidoms ir pabėgėlių būklei pagerinti jam 
išduota 100 rublių146.

Ataskaitos ir pranešimai

Keturioliktame komiteto posėdyje, vy-
kusiame 1915 m. sausio 14 d., buvo nutarta 
Vilniaus gubernatoriui pateikti LDNDKŠ 
nuveiktų darbų bendrą apžvalgą, paremtą 
konkrečiais skaičiais. Ją parengti pavesta  
P. Leonui, J. Kymantui, A. Smetonai, D. Ma-
linauskui ir kun. P. Dogeliui147.

1915 m. sausio 21 d. šešioliktame LDNDKŠ 
posėdyje komitetas išklausė D. Malinausko ir 
J. Kymanto pranešimą apie Kunigaikštytės 
Tatjanos Nikolajevnos Vilniaus skyriaus komi-
teto pasitarimą, vykusį 1915 m. sausio 20ąją. 
Komitetas M. Yčo prašymo pagrindu nutarė 
parengti: 1. Vilniaus lietuvių komiteto ataskai-
tą apie jo veiklą iki likvidavimo; 2. LDNDKŠ 
veiklos istorinę apybraižą; 3. Vietovių, ištirtų 
LDNDKŠ įgaliotinių, poreikių sąmatą. 

Ataskaitą patikėta parengti kunigui  
P. Dogeliui, S. Šilingui, D. Malinauskui ir  
A. Smetonai. Dokumentas turėjo būti persiųs-
tas M. Yčui, kad šis pateiktų jį Kunigaikštytės 
Tatjanos Nikolajevnos centriniam komitetui. 
1915 m. sausio 24 d. nuspręsta komandiruoti 
J. Šerną į Peterburgą pas M. Yčą dėl ataskaitos 
apie LDNDKŠ veiklą įteikimo148. Ataskaita 
buvo parengta ir išspausdinta Peterburge 
1915 metais. Ši 38 puslapių knygelė vadinosi 
„Сметные предположенiя Центральнoго 
Комитета Литовскаго Общества по оказанiю 
помощи пострадавшим от войны“149. Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
kataloge iki šiol nėra nurodyti to leidinio au-
toriai: P. Dogelis, S. Šilingas, D. Malinauskas 
ir A. Smetona. 

1915 m. birželio 30 d. D. Malinauskas infor-
mavo apie Vilniaus miesto sanitarinės komisi-
jos posėdį, vykusį 1915 m. birželio 26ąją, daly-
vaujant labdaringiems komitetams. Jame buvo 
nagrinėjama prieglaudų pabėgėliams steigimo 
problema, akcentuojama didelė šių žmonių 
koncentracija LDNDKŠ bendrabučiuose. Tai 
kėlė ligų pavojų, todėl reikėjo bendrabučius 
ištuštinti. D. Malinauskas teigė, jog savininkai 
nenori atiduoti patalpų pabėgėliams. Savo 
ruožtu miestas tuo nepasirūpino, nors lėšų 
buvo skirta. D. Malinauskas paprašė LDNDKŠ 
suteikti nemokamą sklypą barakams statyti150. 
1915 m. liepos 6 d. komitete buvo išklausytas 
Vilniaus miesto vykdomosios sanitarinės ko-
misijos pirmininkas. Jis kalbėjo apie būtinąsias 
priemones dėl pastaruoju metu padažnėjusių 
infekcinių ligų tarp pabėgėlių. Sprendžiant 
barakų ir izoliatorių statybos problemą 1915 m. 
liepos 3 d. buvo sušauktas Vilniaus labdaros 
organizacijų susirinkimas. Per jį nutarta kreip-
tis į vyriausybę dėl subsidijų barakams statyti. 
Tam sudaryti du pakomitečiai: I – statybų, II – 
finansų dėl slėptuvių ir izoliatorių statybos 
pabėgėliams. D. Malinauskas buvo išrinktas į 
finansų pakomitetį, o kandidatu – Penkauskas. 

Į statybų pakomitetį pateko inžinierius K. Ša-
kenis, kaip kandidatas – studentas Voldemaras 
Vytautas Černeckis151. Studentas V. Černeckis, 
Lietuvių draugijos įgaliotas dalyvauti miesto 
sanitarinės komisijos techniškosios sekcijos 
veikloje, tą patį vakarą grįžęs iš posėdžio 
pranešė, kad komisija radusi patogiausią vie-
tą pabėgėlių barakams statyti Antakalnyje. Į  
D. Malinausko paklausimą ankstesniame ko-
misijos posėdyje, kur miesto valdyba suteiktų 
Lietuvių draugijai vietos, kad ji savo lėšomis 
galėtų pastatyti tinkamų barakų, tą kartą dar 
nieko neatsakyta152.

1915 m. liepos 24 d. D. Malinauskas 
perskaitė Vilniaus gubernijos bajorų vado 
pranešimą apie liūdną pabėgėlių, iškeltų iš 
Kauno gubernijos į Vilniaus guberniją Suder-
vėje, padėtį, apie būtinybę įrengti maitinimo 
punktus ir apie lėšas, disponuojamas šiems 
darbams153.

1915 m. liepos 30 d. buvo išklausytas  
D. Malinausko pranešimas apie 1915 m. liepos 
30ąją miesto valdybos patalpose vykusį vieti-
nių organizacijų, užsiimančių pabėgėlių globa 
ir karinio pramoninio komplekso poreikiams 
registracija, susirinkimą. Registracijos tikslas 
buvonukreipti pabėgėlius į karines gamyklas. 
Manyta, jog tokius punktus tikslinga taip pat 
steigti Minske, Smolenske ir kitur154.

D. Malinausko pranešimai LDNDKŠ

1915 m. sausio 5 d. protokole rašoma, kad, 
išklausius A. Smetonos, D. Malinausko ir S. 
Šilingo pranešimus, pastarasis buvo įparei-
gotas išnuomoti patalpas LDNDKŠ. Nuoma 
sudaryta su namo, esančio Благовещенская 
(Dominikonų) gatvėje Nr. 2, butas Nr. 1, sa-
vininku Rudzijamskiu nuo 1915 metų sausio 
5 iki rugsėjo 29 dienos už 720 rublių mokestį. 
E. Vileišienei ir kun. S. Jokubauskui buvo pa-
vesta nupirkti du stalus, vieną rašomąjį stalą, 
24 kėdes, spintą, drabužių pakabą, staliuką 
laiškams rašyti, virdulį ir indų arbatai gerti155.

Zubčianikovo komisija

1915 m. rugpjūčio 1 d. J. Kymantas ir  
D. Malinauskas buvo išrinkti komiteto įgalio-
tiniais į 1915 m. rugpjūčio 2 d. posėdį. Jame 
turėjo dalyvauti valstybės tarybos narys, įga-
liotinis pabėgėlių klausimais šiaurės vakarų 
krašte S. I. Zubčianikovas156.

128 Žmuidzinavičius A., Paletė ir gyvenimas. Vilnius, 1961, 
p. 202–207. 
129 Žmuidzinavičius A., Paletė ir gyvenimas. Vilnius, 1961, 
p. 202–207.
130 LMAVB, RS, f.70, vnt. 6, l. 140. 
131 LMAVB, RS, f.70, vnt. 6, l. 152.
132 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems 
del karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. 
ligi 1915 m. liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie 
„Petchat“), p. 12.
133 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 36. 
134 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 60.
135 Buvo išrinktas 1917 metais Vilniaus konferencijoje į 
Lietuvos Tarybą, tačiau išrinkus į Lietuvos Tarybą šešis 
kunigus, o socialistams joje teturint dvi vietas, pastarųjų 
vadovas Pranas Eidukevičius ėmė grasinti, kad atšauks 
savo partijos atstovus. Dėl vienybės Juozas Stankevičius 
iš Tarybos pasitraukė.
136 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 55.
137 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 132–133.
138 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems 
del karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. 
ligi 1915 m. liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie 
„Petchat“), p. 12.
139 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 92–93.
140 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 134.
141 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 70.
142 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 86.
143 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 5, l. 7.
144 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 5, l. 9 .
145 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 4, l. 3.
146 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 4, l. 5.
147 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 54–55.
148 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 132–133.
149 LMAVB Retų spaudinių fondas, Pagrindinis fon-
das (KJ927 Jabl ).
150 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 101–102.
151 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 124.
152 Iš „Lietuvių Draugijos nukentėjusiems del karo šelpti“, 
Viltis, 1915 07 10 (23), Nr. 153 (1394), p. 1.
153 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 161.
154 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, l. 177.
155 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 47.
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Švenčionių rajono savivaldybės Šven-
čionių seniūnijoje esančiame Aidukų 
kaime liepos 13 dieną vyko naujo kryžiaus, 
pastatyto prie šio kaimo kapinių, šventini-
mo iškilmės.

Į kryžiaus šventinimo iškilmes buvo 
atvykę šio kaimo ir aplinkinių kaimų gyven-
tojai, kurių jau belikę nedaug, bet nemažai 
buvo atvykę tėvų tradicijoms ištikimų jų 
vaikų, provaikaičių.

Naująjį kryžių šventino ir šv. Mišias au-
kojo Švenčionių parapijos kunigas Stanislav 
Matiukevič.

Garsiame Aidukų kaime anksčiau gyve-
no 14 šeimų, dabar nuolat gyvena po vieną 
gyventoją tik trijose sodybose.

Visos šeimos nuo senų laikų vertėsi 
žemdirbyste. Galbūt nuolatinis fizinis darbas 
gamtoje, savo laukuose užaugintos ekolo-
giškos daržovės, grūdinės kultūros, pačių 
išaugintų galvijų mėsa, pienas, miškuose su-
renkami grybai ir uogos, padėdavo išsaugoti 
sveikatą, todėl dauguma šio kaimo gyven-
tojų iki gilios senatvės išlikdavo darbingi. 
Bene ilgiausiai gyveno Marija Slabadienė, 

Lietuvos miestelių istorija

Naujas kryžius Aidukų kaimo kapinėms
Kęstutis PETKŪNAS, Lentvaris, Trakų r.

šių metų sausio mėnesį sulaukusi 100ojo 
gimtadienio, bet pastaruoju metu jau sirgusi. 
Ruošiant šią publikaciją, atėjo skaudi žinia 
dėl šimtametės senolės mirties. 

Šis kaimas iki sovietinės okupacijos 
garsėjo kaip kultūros židinys. Buvo įkurta 
ir iki 1937 m. veikė Šv. Kazimiero draugija, 
kuriai vadovavo šio kaimo gyventojas Kazi-
mieras Petkūnas. Buvo rengiami vaidinimai, 
vakaronės, į kurias atvykdavo jaunimo iš 
kitų kaimų. 

Aidukų kaimo gyventojai – katalikai. 
Anksčiau Vinco ir Stasės Kairių namuose su-
sirinkę gyventojai melsdavosi. Religinėmis 
apeigomis rūpindavosi velionė S. Kairienė. 
Jos iniciatyva buvo pastatytas pirmasis kry-
žius prie Aidukų kaimo kapinių. Ji padėdavo 
vaikus parengti Pirmajai komunijai, buvo 
religinių švenčių organizatorė. S. Kairienė 
garsėjo ir kaip naginga siuvėja ir audėja. Jos 

vaikaitė Laimutė Stūglienė pasakojo, kad jos 
močiutės išaustos drobės buvo demonstruo-
jamos 1970 ir 1975 m. Vilniuje surengtose 
audinių parodose, o 1967 m. liaudies meno 
parodoje Maskvoje. S. Kairienės audiniai yra 
saugomi ir eksponuojami Nalšios muziejuje, 
Švenčionyse. S. Kairienė Švenčionių Visų 
Šventųjų bažnyčiai yra išaudusi staltiesių ir 
tautinių drabužių.

Aidukų kapinės yra apie pora šimtų 
metrų nuo kaimo, ant smėlėtos kalvos. 
Kapinės matomos nuo automagistralės 
Švenčionys–Ignalina. 

Kaimo bendruomenė nusprendė prieš 
daugelį metų statytą kryžių pakeisti nauju, 
surinko šiam tikslui įgyvendinti lėšų. Skap-
tuoti naują kryžių sutiko šios savivaldybės 
gyventojas Genadijus Martinkėnas. Nagin-
gas meistras polinkį menui paveldėjo iš 
dėdės Viktoro Kurilo. 

Pirmąjį kryžių Genadijus išskaptavo 
prieš septyniolika metų. Aidukų kaimo kry-
žius yra šešioliktas liaudies meistro kūrinys.

Buvusi šio kaimo gyventoja, Švenčionių 
profesinio rengimo centro mokytoja Laimutė 
Stūglienė pasakojo, kad grupė šio centro 
mokinių nutarė susipažinti su skulptoriaus 
kūryba ir keletą mėnesių bandė meistrauti 
kartu su G. Martinkėnu. Jie su filmavimo 
kamera fiksavo kryžiaus skaptavimo darbus 
ir planuoja sukurti filmą apie kryžius meis-
traujantį skulptorių.

Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Kazimie-
ras Petkūnas su šeima – žmona Marija ir vai-

kais: Marija, Kęstučiu ir Feliksu, Švenčionyse, 
1951 m. Nuotr. iš Kęstučio Petkūno asmeninio 

archyvo

Stasė Kairienė prie savo audimo staklių, 
1976 m. Nuotr. iš Stasės Kairienės vaikaitės 

L. Stūglienės asmeninio archyvo

Aidukuose pastatyto kryžiaus šventinimo iškilmių dalyviai. Edgaro Gvozdovo nuotr. 

mėginusių išsiversti lietuvių. Tapo aišku, kad 
trijų leidinių redagavimo ir straipsnių rašymo 
derinti su rimtomis studijomis nepavyks, 
kažką teks aukoti. Tik diletantai galvoja, kad 
redaktorius švilpauja, o leidinys pats susiklos-
to ir reguliariai išeina. Šaulys susidūrė su seki-
nančia realybe, suprato, kodėl tie redaktoriai 
taip dažnai keičiasi. Nulėmė įsipareigojimas, 
neleidęs studijų vardan atsisakyti darbo spau-
doje. Mokslus metams atidėjo, jėgas sutelkė 
redaktoriaus darbui.

Pajuto vieną atradimą padaręs: save lai-
kantys net ir dideliais rašto mokovais daro 
daug klaidų, ne visi rašo aiškiai, skaitytojams 
patraukliai, net ir rašytojams neprošal pasimo-
kyti rašybos dalykų, nes lietuvių rašto kalba 
gyvena jaunystės laikus, dar nenusistovėjusi, 
kone kiekvienas autorius rašo savaip... Keista, 
bet šie pastebėjimai sutvirtino pasitikėjimą 
savo jėgomis, spaudos darbe pasijuto kai ką 
sugebantis. Turėjo progos švarios lietuvių kal-
bos mokyti patį Vilhelmą Storostą – Vydūną. 

Mėgo rašyti laiškus, kuriuose dažnai 
atsiskleidžia atviriau negu vidinių stabdžių 
kartais varžomose publikacijose. Laiškai daug 
pasako. Klaipėdos universiteto profesorė, 
humanitarinių mokslų daktarė Roma Bonč-
kutė, tyrinėdama J. Šaulio laiškus (1901–1907) 
Mortai Zauniūtei (buvo „Varpo“ redakcijos 
administratorė), daro štai kokią išvadą: „Laiškų 
tyrimas parodo, kad J. Šaulį galima laikyti vienu 
iš autoritetingiausių XX a. pradžios literatūrinio 
gyvenimo organizatorių, veikusių to meto 
rašytojų kūrybos, pasaulėžiūros, apskritai litera-
tūrinio, publicistinio lauko formavimą.“ Stiprus 
teiginys. Tik kaip tada reaguoti į rašytojo Kosto 
Ostrausko laiško (1958 07 09) Petrui Jonikui 
žodžius, kuriais šitaip apibūdino J. Šaulio 1938 
m. Vytauto Didžiojo universitetui padovanotą 
knygų biblioteką: „Mat, Šaulio bka kalbinin-
kams ir literatams yra joks laimikis (istorija 
ten žydi).“ Ko gero, Ostrauskas žvelgė literato 
akimis ir ieškojo jam rūpimų knygų, o profesi-
onalus diplomatas Šaulys svarbiausią dėmesį 
jau buvo sutelkęs į istoriją ir politikos dalykus.

XX a. pradžia, supusi aplinka ir paties  
J. Šaulio intelektinis imlumas stebėtinai 

Vasario 16-osios akto signatarai

XX a. amžiaus politikos ir diplomatijos sūpuoklėse

Šveicarijos lietuvių draugijos pirmininkė Jūratė Caspersen (vi-
duryje) ir Jurgio Šaulio draugijos pirmininkė Gintarė Sargūnaitė 

(dešinėje) balsuoja už draugijos narius

sparčiai jį subrandino kaip 
asmenybę. 1904 m. balandžio 
24 d. (gegužės 7 d. pagal naują 
kalendorių) caras Nikolajus 
II pasirašė Spaudos draudi-
mo lietuviams panaikinimą, 
kurį įsakyta aiškinti kaip caro 
malonę. Lietuvių inteligentų 
grupė, tarp jų J. Basanavi-
čius ir kiti tautos autoritetai, 
manė būsią mandagu carui 
padėkoti. J. Šaulio vairuoja-
mas „Varpas“ laimės varpais 
neskambino, dėkoti nematė 
reikalo, nes 40 metų trukusį 
spaudos draudimą suprato 
kaip neteisėtą ir nusikalstamą. 
Patį panaikinimo faktą pami-
nėjo, ir kvietė tęsti kovą dėl 
politinės laisvės, nes kol Lie-
tuva būsianti rusų valdžioje, 
jokia spaudos ir žodžio laisvė 
neįmanoma. Dėkojusiuosius 
carui „Varpas“ pasmerkė, iš-
vadindamas tautos išdavikais. 
Toks tad žemaičio J. Šaulio 
stuburas ir nepalenkiamas principingumas. 

Pradėjus ryškėti idėjiniams skirtumams 
su demokratais, vis mažiau džiaugsmo ėmė 
teikti redaktoriaus darbas. Metams nepraėjus 
nuo darbo pradžios redaktoriaus kėdėje (net 
trijų leidinių kėdėse) 1904 m. gegužės 28 d. 
laiške rašo J. Bagdonui, „Varpą“ redagavusiam 
prieš J. Biliūną: „...aš LDP nebeidentifikuoju su 
savo tauta, o tos partijos labo su tautos labu. 
[...] Mano pareigos balsas liepia ką kita daryti 
ir kitaip pasielgti, jis nebesupuola su LDP 
reikalais.“ 1904 m. vasarą Šaulys sustabdė 
narystę partijoje ir nuo šiol jokiai politinei jėgai 
nepriklausė, laikė save kairiuoju liberalu.

Lozanos lietuvių II konferencija

Tokiomis aplinkybėmis bene geriausia 
išeitis – tęsti studijas. Berno universitetas juokų 
nesupranta – teks iš naujo laikyti stojamuosius 
egzaminus. Tuo metu J. Šaulys tikriausiai ne-
būtų patikėjęs, kad šioje Alma mater praleis dar 
aštuonerius metus. Kartu su disertacijos rengi-

mu ir ginimu. 1912 m. jis jau filosofijos daktaras. 
Kad labai vertino mokslinį laipsnį, rodo tas fak-
tas, jog prieš vardą visada pridėdavo trumpinį 
Dr. Grįžęs į Vilnių dirbo finansininku Žemės 
ūkio banke, bet ir visuomenininko instinkto 
neprarado. Didžiojo karo metais jis Lietuvių 
draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komi-
teto narys. Iš šių šalpos komitetų išsirutuliojo ir 
lietuvių politinės veiklos nuostatos. Dr. J. Šaulys 
reiškiasi ir Lietuvos politikos centre. Pirmoji 
oficiali misija – į Šveicariją, kur 1916 m. geg. 
30–birž. 4 d. vyko Lozanos lietuvių II konferen-
cija. Drauge su A. Smetona ir S. Kairiu Lietuvai 
atstovauja J. Šaulys, jo lūpomis konferencijoje 
pabrėžta, kad Lietuva sieks politinės nepri-
klausomybės. Iškart imtasi praktinių žingsnių. 
Dar vyksta karas, o nutarta kviesti iš Rusijos, 
JAV, kitų kraštų grįžti lietuvių mokytojus, gy-
dytojus, verslininkus, amatininkus. Šveicarijoje 
numatyta telkti lietuvių politinį veikimą, kurti 
Lietuvos tautinę tarybą, kuri atstovautų Rusijos, 
Lietuvos, JAV ir Šveicarijos lietuviams. Ryšiai su 
Šveicarija tik stiprėja. Būdama neutrali valstybė 

ji priglobia daugelio kraštų politinius kovotojus 
už savo tautos laisvę ir ateitį. 

Beje, ne vien Šveicarija. Dar 1915 m. spalį 
Stokholme Martynas Yčas, Stasys Šilingas ir 
Juozas Gabrys įkuria Švedųlietuvių šelpimo 
komitetą. Šaltakraujai švedai šiltai sutinka lie-
tuvius, jie sujaudinti, išgirdę apie mažos tautos 
kančias savo okupuotame krašte. Šelpimo 
komiteto pirmininku sutiko būti Stokholmo 
burmistras Carlas Albertas Lindhagenas, o 
sekretoriumi siūlo dienraščio „Stokholms 
Dagbladet“ redaktorių Vernerį Sioderbergą. 
Skambina redaktoriui ir sako: „Šiandien mes 
radome naują tautą, kuri, pasirodo, gyvena tik 
kitoje Baltijos pusėje ir vadinasi lietuvių tauta. 
Jos žemė yra okupuota vokiečių ir reikalinga 
pagalbos.“ 

Graudi ir kartu jausminga istorijėlė: štai iš 
kokios nežinomybės duobės teko kilti lietuvių 
tautai. Europai po truputį veriasi akys, Europa 
akivaizdžiai sąmonėja. Kartu didėja ir lietuvių 
ryžtas. Paryžiuje, Stokholme rengiamos lie-
tuvių konferencijos, vyksta svarbūs susitiki-
mai, aktyviai talkinant ir materialiai remiant 
Amerikos lietuviams, įtraukiami ir kitų šalių 
politikai. Svarbiausias tų diskusijų tikslas – 
laviruojant kintančioje politinėje realybėje kuo 
plačiau viešinti Lietuvos nepriklausomybės 
siekį, ieškoti sąjungininkų ir užtarėjų. Užsie-
nio lietuviai jaučiasi laisvesni, drąsiau reiškia 
nepriklausomybės idėjas. Užimtą Lietuvą 
valdantis Oberostas veikia pagal savo planus, 
tad po vokiečių karine mašina krutantiems lie-
tuviams tenka veikti atsargiau, derinti didelius 
norus su sveiku protu.  

Įvykių ratas sukasi vis greičiau: 1917 m.  
J. Šaulys dalyvauja Rusijos ir Amerikos 
lietuvių konferencijoje Stokholme, veiklu-
mu ir autoritetu, regis, nelabai nusileidžia  
A. Smetonai. Neatsitiktinai taps Vilniaus lietu-
vių konferencijos vienu iš organizatorių, reikalų 
judintoju, aktyviu veikėju, bus ne tik išrinktas 
Lietuvos Tarybos nariu, bet ir jos generaliniu 
sekretoriumi ir pirmuoju vicepirmininku. Pra-
sidės naujas etapas Jurgio Šaulio biografijoje, 
taip pat ir Lietuvos kilimo iš nebūties istorijoje.

Autoriaus nuotr.
Bus daugiau
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Liepos 26–28 d. Aukštaitijos perlu, lite-
ratūros sostine vadinamuose Anykščiuose 
vyko tradicinė miesto šventė ir IX Pasaulio 
anykštėnų bendrijos suvažiavimas. Šiais 
metais Anykščiai atvykusiuosius pasitiko 
šūkiu „Čia žmonės kuria“. Ir išties tris 
dienas šurmuliavusių renginių gausa ir 
įvairovė liudijo išskirtinį anykštėnų kūry-
bingumą ir entuziazmą. 

Pirmą šventės dieną į A. Baranausko 
aikštę ėmė gužėti floristinių kilimų pynėjai. 
Prasidėjo tarptautinio floristinių kilimų 
konkurso kūrinių pynimas ir paroda. Iš 
skirtingų Lietuvos ir užsienio miestų, 
miestelių atvykę dalyviai varžėsi trijose 
(A, B, C) konkursinėse grupėse. Floristinius 
kilimus vertino autoritetinga komisija, va-
dovaujama profesoriaus Arvydo Šaltenio. 
Didžiausių kilimų (A grupės) konkurso 
nugalėtoju pripažintas svečių iš Minsko 
darbas. Antrą vietą užėmė Panevėžio darbo 
rinkos mokymo centro kūrinys, trečią  – 
Anykščių socialinių globos namų kilimas. 
B grupėje gražiausiu kilimu pripažintas 
Maduonos (Latvija) komandos kūrinys. 
C grupėje nugalėjo Traupio (Anykščių r.) 
bendruomenė.

Margi šventės renginiai tenkino pačius 
skirtingiausius miestelėnų ir atvykusių 
svečių skonius. Miesto parko sporto 
aikštelėje vyko vaikų krepšinio varžybos. 
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešosios bibliotekos lauko terasoje veikė 
cianotipijos (vieno iš pirmųjų fotografinio 
vaizdo gavimo būdų, dar kitaip vadinamo 
saulės atspaudu, mėlynuoju atspaudu; 
tai  – kūrybiškas ir įdomus procesas, 
vykstantis šviesioje patalpoje, naudojant 
geležies druskas, akvarelinį popierių, ultra-
violetinių spindulių šaltinį, vandenį, kitas 
priemones) dirbtuvės. Anykščių kultūros 
centre, prie bibliotekos, miesto centre buvo 
atidarytos kelios parodos: fotožurnalisto 
Jono Junevičiaus paroda „Akimirkos“, 
kurioje eksponuoti autentiški momentai iš 
Pasaulio anykštėnų suvažiavimų, vykusių 
1992–2016 m.; mokytojo Antano Puodžiūno 
(1928–2017) fotografijų lauko paroda „Laiko 
paralelės“ iš A. Baranausko ir A. Vienuolio
Žukausko memorialinio muziejaus fondų; 
Anykščių fotometraštininko Izidoriaus 
Girčio fotografijų paroda. Šventės metu 
pristatytos ir anykštėnų kūrėjų knygos. 
Liepos 26 d. pavakarę Anykščių koplyčioje 
sutikta anykštėnų anykštėno Rimanto Po-
vilo Vanago ir 79 pasakotojų nuotaikingų 
istorijų rinktinė „Šaukštas jubiliatui: linksmi 
anykštėnų nuotykiai“. Kaip nurodoma kny-
gos anotacijoje, į leidinį buvo sudėti 20 metų 
rinkti Anykščių krašto gyvenimo epizodai, 
kuriuos būtų galima įrašyti į dar gana kuklų 
mūsų naujoviškosios tautosakos archyvą. 
„Šaukštą jubiliatui“ pristatė aktorius ir 
bardas Giedrius Arbačiauskas. Jis skaitė 
pasakojimus iš knygos bei, pritardamas 
gitara, atliko muzikinius kūrinius.

Vienas svarbiausių Anykščių miesto 
šventės akcentų  – šventinė eisena nuo 

Anykščių miesto šventė  – kuriantiems, 
pramogaujantiems, gerbiantiems atmintį

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Anykščiams“. Muzikos mokyklos salėje 
buvo galima pasiklausyti pianistės Mildos 
Daunoraitės koncerto. Anykščių Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje vyko festivalio 
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncer-
tas „A. Vivaldi muzikos ekspresijos“. Pasau-
lio anykštėnų namuose eksponuoti Emos 
Trapikienės siuviniai, atidaryta Avižienių 
giminės ekspozicija. Bibliotekos salėje pri-
statytos Norberto Černiausko ir Mindaugo 
Nefo knygos. 

Vienas iš svarbiausių Anykščių miesto 
šventės renginių  – IX Pasaulio anykštėnų 
bendrijos suvažiavimas. Bendrija buvo 
įkurta 1992 m. liepos mėnesį, per Šv. Onos 
atlaidus, Anykščiuose vykusiame pirmaja-
me Pasaulio anykštėnų suvažiavime. Idėja 
pakviesti į gimtinę toli nuo jos gyvenimo 
nublokštus anykštėnus kilo tuomet ra-
jono valdytojo pavaduotoju dirbusiam 
Juozui Ratautui bei A. Baranausko ir 
A. VienuolioŽukausko memorialiniam 
muziejui vadovavusiam Vytautui Bal-
čiūnui. Žinia apie rengiamą susibūrimą 
tėviškėje iš anksto buvo paskelbta užsienio 
lietuvių spaudoje. Suvažiavime buvo pri-
imti pirmieji bendrijos įstatai, galioję iki 
2005 m., išrinkta bendrijos taryba, bendri-
jos prezidentas Vilniaus anykštėnas prof. 
Antanas Tyla ir viceprezidentai prof. Al-
girdas Antanas Avižienis (JAV) ir Vilniaus 
anykštėnas prof. Algirdas Eduardas Čižas. 
Pirmajame suvažiavime buvo nuspręsta, 
kad bendrijos nariai rinksis Anykščiuose 
kas ketverius metus, visuomet – paskutinį 
liepos savaitgalį, per didžiuosius Šv. Onos 
atlaidus. Bendrijos pirmininku iki 2016 m. 
buvo prof. A. Tyla, vėliau jį pakeitė prof. 
Tomas Ladiga. Šių metų liepos 27 d. 
Anykščių kultūros centre vykusiame 
9ajame Pasaulio anykštėnų bendrijos 
suvažiavime bendrijos pirmininku ben-
dru sutarimu naujai trijų metų kadenci-
jai perrinktas prof. T. Ladiga. Pasaulio 
anykštėnų bendrijos valdybos nariais 

bendru sutarimu išrinkti Rita Babelienė, 
Rasa Černiauskaitė, Aidas Deveikis, Daiva 
Gasiūnienė, Jurgita ŽąsinaitėGedminienė, 
Tautvydas Kontrimavičius, Regina Sme-
tonaitė, Tomas Tuskenis, Rita Virbalienė, 
Vladas Vitkauskas, Jolanta Zabulytė, Vidas 
Mykolas Zaikauskas ir Tomas Ladiga. Dar 
po vieną valdybos narį deleguos visi trys 
kolektyviniai bendrijos nariai  – Vilniaus ir 
Kauno anykštėnai bei Viešintų bendrija. Po 
suvažiavimo posėdžio Pasaulio anykštėnai 
buvo pakviesti pasiklausyti kompozitorės 
ir atlikėjos Indrės StakvilėsEhrhardt kon-
certo „Žvaigždės danguje“. 

Įsimintinas renginys vyko ir A. Bara-
nausko ir A. VienuolioŽukausko memo-
rialiniame muziejuje. Minint Juozo Tumo
Vaižganto 150ąsias gimimo metines, buvo 
surengta literatūros ir muzikos popietė 
„Tada aš laimingas...“. Ištraukas iš Antano 
Miškinio, Antano Strazdo ir J. TumoVaiž-
ganto kūrinių skaitė iš Anykščių krašto 
(Svėdasų) kilęs aktorius, teatro režisierius, 
teatrologas Ferdinandas Jakšys, dainavo 
solistė Jolanta Stumbrienė. 

Antrą šventės dieną užbaigė Vyskupo 
skvere klegėjęs kino karavanas, naktinis dvi-
ratininkų iš Latvijos „GreenTrail“ akrobati-
nio važinėjimo pasirodymas parko sporto 
aikštelėje ir diskoteka jaunimui. 

Liepos 28 d., sekmadienį, gausus būrys 
miestelėnų ir svečių skubėjo į Šv. Onos atlai-
dus Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje. Na, o baigiamieji Anykščių mies-
to šventės akordai nuskambėjo su Punsko 
teatro „Aurora“ muzikiniu spektakliu „Kol 
širdis vis dar plaka“. 

Po šventės įspūdžiais besidalijantys 
anykštėnai ir Anykščius aplankę svečiai 
gėrėjosi išskirtiniu šios literatūros, kūry-
bos sostinės gyvybingumu, savita trauka, 
harmoningai pulsuojančiu, užburiančiu 
praeities, dabarties ir būsimo laiko ritmu. 

Autorės nuotr.

Anykščių 
garbės 
pilietė 
Bronė 

Lukaitienė

Anykščių 
garbės 
pilietis 

Osvaldas 
Janonis

Anykščių koplyčios į miesto parką. Eisenoje 
rikiavosi svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Balta-
rusijos, rajono valdžia, Pasaulio anykštėnai, 
seniūnijų, įmonių ir įstaigų kolektyvai. 
Šventės vėliavą kėlė pianistė, tarptautinių 
konkursų laureatė Milda Daunoraitė, ati-
darymo kalbas sakė Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius ir Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga. Buvo 
paskelbti ir Anykščių rajono savivaldybės 
garbės piliečiai. Šiais metais jais tapo Lie-
tuvos bibliografas, pedagogas, socialinių 
mokslų daktaras, profesorius Osvaldas Jano-
nis ir visuomenininkė, kultūros organizatorė 
Bronė Lukaitienė.

Pirmą šventės vakarą puikia muzika 
džiugino Maduonos miesto (Latvija) kultū-
ros namų pučiamųjų orkestras. Kiek vėliau 
skambiomis dainomis ūpą kėlė Anykščių 
kultūros centro populiariosios muzikos 
grupė „Užgaidos“ ir kapela „Grieža“. Jau 
temstant, vyskupo skvere, netoli Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos 
bažnyčios, rinkosi Pasaulio anykštėnai ir 
dalijosi savo kūrybinėmis improvizacijomis. 
Dar vėliau visi gužėjo į senamiesčio skverą 
žiūrėti spektaklio pagal Juozo TumoVaiž-
ganto pjesę „Žemės ar moters“ (rež. Jonas 
Buziliauskas).

Antrą Anykščių miesto šventės dieną 
renginių taip pat būta apsčiai. Kiek apniu-
kusį rytą skaidrino rytinė mankšta prie 
miesto parko scenos. Vėliau prasidėjo ma-
žoji knygų, turizmo kontaktų mugės. Prie 
paminklo Antanui VienuoliuiŽukauskui 
miesto savivaldybės ir kultūros centro 
darbuotojai miestelėnus kvietė pusryčių. 
Buvo siūloma pasivaišinti arbata, kava, su-
muštiniais, obuoliais, sausainiais ir kitokiais 
gardumynais. Ir antrą šventės dieną netrūko 
sportinių, muzikinių, edukacinių renginių. 
Bibliotekos salėje vyko šachmatų turnyras, 
Anykščių sporto ir laisvalaikio centre  – šaš-
kių turnyras. Anykščių muzikos mokyklos 
kieme skambėjo koncertas „Vasaros muzika 

Rikiavimasis šventinei eisenai nuo Anykščių koplyčios į miesto parką

Šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios į miesto parką

Tarptautinio floristinių kilimų konkurso kūrinių pynimas ir paroda A. Baranausko aikštėje
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Liepos 28 d., sekmadienį, senojoje le-
gendinėje Lietuvos sostinėje – Trakuose – 
tarp mūrinių viduramžius menančių Salos 
pilies sienų atgijo legenda apie Fiodorą 
(Teodorą) Karijotaitį.

Draugystės tiltas tarp Lietuvos ir 
Ukrainos

Liepos 24–28 d. Vilniuje, Trakuose ir 
Klaipėdoje įvyko Ukrainos ir Lietuvos 
sandraugos pirmasis tarptautinis muzikos, 
dainų ir šokių festivalis „Menų tiltai“, jį rėmė 
Ukrainos kultūros fondas. Festivalio orga-
nizatorius – viešoji organizacija „Jaskrava 
Krajina“ („Ryški šalis“) iš Ukrainos. Šio fes-
tivalio tikslas – vystyti tarptautinį bendradar-
biavimą tarp Ukrainos ir Lietuvos, stiprinti 
ukrainiečių ir lietuvių kultūrinius santykius, 
populiarinti ukrainiečių kultūrą Lietuvoje.

Trakuose ukrainiečių kultūros desantas 
lankėsi dvi dienas. Liepos 25 d. Trakų kul-
tūros rūmuose buvo surengta meistriškumo 
pamoka, kurios metu Mukačevės dramos 
teatro vyriausiasis režisierius, dramaturgas 
Jevgenas Tyščukas supažindino su Vsevo-
lodo Mejerholdo teatralinės biomechanikos 
metodo taikymu šiuolaikiniame scenos 
mene. Vėliau apžvalgos aikštelėje priešais 
Salos pilį susirinkusi publika klausėsi Sumų 
miesto D. Bortniansko aukštosios muzikos 
mokyklos liaudies instrumentų orkestro, 
liaudies choreografinio ansamblio „Kapriz“ 
(Kremenčukas, Ukraina) ir liaudies choreo-
grafinio ansamblio „Svitanok“ (Kropivnyc-
kis, Ukraina) koncerto.

Liepos 28 d., nemokamo muziejų lanky-
mo sekmadienį, Trakų gyventojai ir svečiai, 
užsukę į miesto simboliu virtusią Salos pilį, 
galėjo ne tik apžiūrėti muziejaus ekspoziciją, 
bet ir tapti Ukrainos ir Lietuvos sandraugos 
pirmojo tarptautinio muzikos, dainų ir šokių 
festivalio „Menų tiltai“ dalimi – čia vyko 
du renginiai. Iš pradžių Salos pilies Didžio-
joje menėje žiūrovai klausėsi Černigovo  
L. M. Revutskio muzikos koledžo jung-
tinio choro koncerto (vadovė – Ukrainos 
liaudies artistė Marina Gončarenko), vė-
liau kunigaikščių rūmų vidiniame kieme 
išvydo Mukačevės dramos teatro spektaklį 
„Kunigaikštis Karijotaitis“. Tai – Muka-
čevės pilies legenda, nukelianti mus į 
XIV a. pabaigą, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės laikus. Spektaklis atkuria 

įvykius, galimai vykusius Palanoko pilyje, 
valdytoje Gedimino vaikaičio, Vytauto 
Didžiojo pusbrolio Fiodoro Karijotaičio – 
Podolės žemės valdytojo. Mūrinė pilis staty-
ta kaip neįveikiama tvirtovė, tuo metu pri-
klausiusi Vengrijos karalystei. Kunigaikštis 
Karijotaitis žiūrovo akivaizdoje iškyla kaip 
geras valdovas ir statytojas, drąsus karve-
dys, politikos ir valstybės veikėjas, iš kitos 
pusės – kaip didis savo tėvynės, Podolės 
žemės brangintojas, rūpestingas tėvas ir 
mylinti šeimos galva. Ukrainiečių vaidyba 
mus nukelia į tuos laikus, kai Vytautas 
Didysis ir Fiodoras Karijotaitis tarpusavyje 
nesurasdavo bendros kalbos.

„Kai pradėjome dirbti su šiuo pasiro-
dymu, mūsų tikslas buvo atkurti ir pajausti 
bendrą tautų – Lietuvos ir Ukrainos – isto-
riją ir perteikti ją žiūrovui, kad būtų galima 
ją dar labiau sustiprinti, – apie spektaklio 
koncepciją kalbėjo režisierius Jevgenas 
Tyščukas. – Tarptautinis muzikos, dainų 
ir šokių festivalis „Menų tiltai“ – tai mūsų 
draugystės, vienybės tiltas, jungiantis dvi 
tautas, kurių istorija neatsiejama viena nuo 
kitos jau ne vieną šimtmetį.“

Spektaklio konsultantas prof. Piotras 
Aleksandrovičius Andreičukas, kalbėjęs 

Salos pilyje, sakė, kad buvo sujaudintas 
ukrainiečių kultūros pasirodymo: „Kultūra 
ir menas kuria tikrą stebuklą. Mes jaučiame 
didelius sentimentus lietuvių tautai. Ir šim-
tmečius menanti istorija tai įrodė. Kai pas 
mus atvažiuoja lietuviai, mes juos draugiškai 
ir mielai priimame.“

Svečiai nuoširdžiai dėkojo trakiškiams, 
kurie juos šiltai priėmė, ir įteikė padėkas 
Trakų istorijos muziejaus direktorei Alvygai 
Zmejevskienei, Trakų r. savivaldybės merei 
Editai Rudelienei bei savivaldybės Kultūros 
ir turizmo skyriaus vyriausiajai specialistei 
Anai Gornovai.

Taip pat festivalio „Menų tiltai“ Lietu-
voje metu buvo kuriamas filmas. Tai, kaip 
viskas vyko, žiūrovai galės išvysti jau šį 
rudenį per Lietuvos televiziją.

Trakų istorijos muziejaus direktorė  
A. Zmejevskienė džiaugiasi, kad auga 
kultūrinių nekomercinių renginių skaičius 
muziejuje ir tikisi, kad jų poreikis tik didės. 
Norima, kad muziejus taptų ta erdve, kur 
kultūra, istorija, menas ir edukacija įsilietų 
į darnią visumą, būtų vykdoma šviečiamoji 
veikla, skatinanti puoselėti savo tautinį ta-
patumą. O tai labai aktualu ugdant vaikus 
ir jaunimą, būtų džiugu, jei tėvai mielai 

vestų savo atžalas į tokius kultūrinius 
renginius. Pasak Trakų istorijos muziejaus 
direktorės, muziejus ir ateityje sieks plėsti 
bendradarbiavimo projektus tiek su užsienio 
valstybėmis, tiek su įvairiomis Lietuvos ins-
titucijomis, nes tokio pobūdžio kultūriniai 
projektai istorinėje aplinkoje sukuria tam 
tikrą informacinę erdvę, kuri padeda sava-
rankiškai vertinti informaciją, susijusią su 
tautine savimone, istorija, kultūra, paveldu, 
ugdyti kritinio mąstymo gebėjimą ir kartu 
puoselėti toleranciją.

Karijotaičių istorija

Teodoras Karijotaitis (ukr. Федір 
Коріятович, veng. Korjatovics Tódor) gimi-
mo data nežinoma, mirė apie 1414 m. Mu-
kačevėje) – Lietuvos kunigaikštis, Podolės 
kunigaikštystės valdovas, Palanoko pilies 
Mukačevėje statytojas. Jo tėvas Karijotas 
(gimė po 1300 m., mirė apie 1365 m.) – 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
šeštasis (?) sūnus, kunigaikščių Mantvydo, 
Narimanto, Algirdo, Jaunučio, Kęstučio ir 
Liubarto brolis. Apie jo gyvenimo pirmąją 
pusę nieko konkretaus nežinoma. Tiesa, 
Trakų apylinkėse išlikęs Kariotiškių vieto-
vardis leistų spėti Karijotą kurį laiką buvus 
Trakų valdytoju. Apie 1330 m. Naugarduke 
jis apsikrikštijo pagal stačiatikių apeigas 
ir gavo Michailo vardą. Karijoto sūnūs 
Konstantinas, Jurijus, Aleksandras ir Fio-
doras (Karijotaičiai) mūšyje prie Mėlynųjų 
Vandenų (1363) padėjo Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui Algirdui nugalėti Aukso or-
dos kariuomenę ir už tai gavo iš jo valdyti 
Podolę. 

Iš savo tėvo kunigaikščio Karijoto Fio-
doras paveldėjo Naugarduką. Po brolių 
Jurgio, Aleksandro ir Konstantino mirties 
valdė Podolę. 1392 m. Fiodoras sukilo 
prieš savo pusbrolį Vytautą Didįjį ir už tai 
buvo išvytas iš Podolės. Pasitraukė į Mu-
kačevę, kur Vengrijos karalius Zigmantas 
Liuksemburgietis suteikė jam prieglobstį. 
1396–1414 m. valdė Berehovės pavietą, 
o Mukačevėje pastatydino pilį ir įkūrė 
vienuolyną. Sudaręs sąjungą su Liubarto 
sūnumi Teodoru, Švitrigaila ir Vokiečių 
ordinu, 1402 m. nesėkmingai bandė at-
gauti Podolę. Vytauto Didžiojo kalintas 
Vilniuje iki 1403 m., iš kur pabėgo ir grįžo 
į Užkarpatę.

Karijotaičiai sugrįžo į Trakus
Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, Trakai

Trakų Salos pilyje Mukačevės dramos teatro aktoriai pristatė spektaklį „Kunigaikštis Karijotai-
tis“, 2019 m. liepos 28 d. Alvydo Staniunaičio nuotr.

Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje žiūrovai klausėsi Černigovo L. M. Revutskio muzikos koledžo 
jungtinio choro koncerto. Pirma iš dešinės – choro vadovė Marina Gončarenko. Ukrainiečių mu-

zikiniu pasirodymu džiaugėsi Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė (antra iš 
kairės) ir muziejaus ekskursijų vadovė Irena Potocka (pirma iš kairės). Alvydo Staniunaičio nuotr. Belaukiant spektaklio. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Gerb. p. Dainora VAIVADIENE,

sveikiname Jus gražaus jubiliejaus proga. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame už kilnų, pasiaukojamą, 
nenuilstamą darbą Lietuvos valstybei ir lietuvių 
tautai. Svarus, prasmingas ir neužmirštamas yra 
Jūsų indėlis Lietuvos architektūros, kultūros srityse, 
politinėje ir visuomeninėje veikloje.

Linkime Jums stiprios sveikatos, džiaugsmo ir 
Trakų Dievo Motinos globos!

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirminin-
kas Algimantas MASAITIS,

„Vorutos“ redakcija 
ir redakcinė kolegija

Gerbiamoji Dainora VAIVADIENE,
Problemų yra visada. Ar ne dėl jų gimsta žmonės, galintys tas problemas išspręsti? Jūs gimėte 

tokiai veiklai.
Ir nors laikas negailestingai slenka, Jūs esat ta, kuri pirmoji supranta, kuria kryptimi judėti, 

kad įsivyrautų tiesa ir tvarka.
Retai kam teko patirti tiek daug sunkių išgyvenimų; Jūs visada buvote drąsi, išmintinga, visada 

rasdavote išeitį, drąsiai ėmėtės, regis, neįgyvendinamų užduočių.
Nepaisydama gyvenimo užkrautų nepatogumų, Jūs vystote savo tikslingą veiklą, stengiatės 

įamžinti užmirštamus ir neįvertintus istorijos faktus; leidžiate knygas, rengiate parodas, rašote atsi-
minimus, nerimstate dėl nesklandumų Jūsų profesijos srityje. Bendravimas su Jumis – ištisa mokykla; 
dosniai dalijamą išmintį apipinate humoru, kiekvienai situacijai turite smagų eilėraštuką ar dainelę.

Dabar Jūs – epochos enciklopedija; puikiai prisimenate įvykius, sutiktus žmones, visų jų vardus ir 
darbus, puikiai mokate kalbėti, nušviečiate ne tik savo gyvenimą, bet tiksliai atpasakojate savo tėvų ir 
net senelių gyvento laikotarpio įvykius. Jūsų intensyvią veiklą galima vertinti dideliu aukso medaliu.

Vilniečių ainių klubas ir laikraštis „Voruta“ linki Jums sveikatos.
Energija, kurią Jūs skleidžiate, išjudins bet kurį sustojusį, bet kurį pavargusį.
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Lietuvos vaikų ir jaunimo stovyklos

Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 8 (53) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2019 m. rugpjūtis 

Norint sudominti šiandieninį vaiką ar 
jaunuolį, reikia išties gerokai pasistengti, 
kad jam siūloma veikla būtų įdomi ir teiktų 
džiaugsmo. Žinoma, svarbu ne vien veiklos 
pobūdis, bet ir bendravimas, santykis. Rei-
kia būti ne tik kūrybingam, linksmam, bet 
ir jautriam, atsidavusiam, kantriam, išmin-
tingam ir su nuoširdžia šypsena pasitikti 
kiekvieną. Štai taip laukiama vaikų ir jau-
nuolių Rumbonių kaime, Alytaus rajone.

Kasmet vasarą Vilkaviškio vyskupijos 
Rumbonių Švč. Trejybės parapijoje, kurioje 
įsikūrusi ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija, 
vaikams duris atveria katalikiška vaikų ir 
jaunimo stovykla. Ši savo užimamu plotu, 
atrodytų, visai nedidelė, tačiau labai vaizdin-
game ir širdžiai mielame kampelyje įsikūrusi 
parapija laukia visų, norinčių ne tik gerai 
praleisti laiką, bet ir savo širdimi pajausti 
Dievą, stiprinti ryšį su juo. 

Jau dvidešimt dvejus metus, o tiksliau – 
dvidešimt dvi vasaras, čia gyvenančios 
vienuolės ses. Sonata Marčiulionytė ir ses. 
Danutė Saboniūtė nepailsdamos suburia 
aplinkiniuose kaimuose gyvenančius vai-
kus ir jaunimą į vasaros stovyklą. Seserys 
vienuolės stengiasi, jog būtų ugdomos vaikų 
dorovinės vertybės, pagarba kitam, rūpes-
tis silpnesniu, per įvairias veiklas vaikai 
artimiau susipažintų su Dievu. Į parapijos 
namus, kur vyksta stovykla, nuo pat jos su-
manymo pradžios noriai renkasi visi. Sulig 
kiekvienais metais vaikų skaičius vis auga 
ir šiandien jau skaičiuojame, kad į vasaros 

stovyklą čia susirenka per septyniasdešimt 
norinčiųjų. Dažnas su savimi pasikviečia 
ir pusbrolį, pusseserę ar artimą draugą. 
Nuo pat pradžių stovyklai vadovauja ir jos 
programą organizuoja tikybos mokytoja 
Virginija Ptašnykienė, o jai talkina būrelis 
savanorių vadovų, kurie irgi užaugę kartu 
su šia stovykla. Vadovai atsidavusiai rūpi-
nasi visais stovyklautojais, kurie į grupeles 
būna suskirstyti taip, kad jose būtų įvairaus 
amžiaus vaikų, nes tokiu būdu jie mokomi 
rūpintis vieni kitais, globoti jaunesnius, 
jiems padėti. Vadovai ne tik prižiūri, kad 
būtų laikomasi programos, bet ir užima vai-
kus laisvu laiku, padeda paruošti vakarinius 
renginius, sprendžia iškilusias problemas. 
Vadovų tikslas – suburti draugišką grupę, 
kurioje visi padėtų vieni kitiems. 

Savaitę trunkanti stovyklos programa 
sudaroma taip, kad joje būtų veiklų įvairo-
vė ir visiems būtų įdomu. Kiekvieną dieną 
jaunieji stovyklautojai dalyvauja įvairiose 
veiklose: sportuoja, dainuoja, leidžia laikraštį, 
gamina skanėstus, rašo laiškus vieni kitiems, 
mokosi šokio paslapčių, tvarkosi, diskutuo-
ja, kuria, piešia, atlieka įvairius darbelius, 
mokosi išgyventi gamtoje, gilinasi į tikėjimo 
prasmę ir pan. Stovykloje gausu ir tradici-
nių renginių – prisistatymo vakaras, sporto 
varžybos, olimpiada, orientacinis žaidimas, 
talentų vakaras, einamas Kryžiaus kelias 
bei paskutinę stovyklos dieną vykstantis 
baigiamasis vakaras, kurio metu kiekvienais 
metais sugalvojama vis įdomesnė, vis kitokia 
programa, demonstruojamos nuotraukos, 
parodomas sukurtas nuotaikingas filmukas, 

Jaunieji stovyklautojai Rumbonyse
Lina TAMOŠAITYTĖ, stovyklos savanorė, Rumbonys, Alytaus r.

o stebėti visa tai būna sukviečiami ir vaikų 
tėveliai, globėjai. Kiekviena diena prasideda 
bendra malda, dieną aukojamos šv. Mišios, 
kurių metu bažnyčioje skamba gitaros garsai, 
o giesmes gieda visa mažoji bendruomenė. 
Kiekvieną stovyklą tarsi vainikuoja išvyka į 
pasirinktą objektą – zoologijos parką, aviaci-
jos muziejų, kunigų seminariją, vienuolynus, 
bažnyčias ar kitas lankytinas vietas. 

Esame nuoširdžiai dėkingi „Tautos fon-
dui“ už paramą stovyklai, be jų paramos 
neturėtume tiek džiaugsmo, taip pat dėkingi 
kiekvienam žmogui, su kuriuo mus supažin-
dina gyvenimas, tačiau ypatingą dėkingumą 
reiškiame mūsų parapijoje tarnaujančioms 

atsidavusioms seselėms vienuolėms Sonatai 
ir Danutei, kurių dėka jau daugelį metų ga-
lime džiaugtis galėdami susiburti draugėn. 
Jų nepailstamas noras apaštalauti, skleisti 
parapijoje šviesą, neblėstanti širdies šiluma, 
rūpestis kiekvienu ir noras organizuoti vaikų 
ir jaunimo stovyklas leidžia išgyventi vidinį 
džiaugsmą, kuris visus sustiprina, tarsi ap-
kabina mažuosius nematoma gija, suteikia 
stiprybės ir parodo teisingą gyvenimo kelią 
kiekvienam. Jų dėka kiekvienos vasaros laukia 
vaikai, kurie nekantraudami skuba į parapijos 
salę, kupini naujų vilčių ir naujų pažinimų. 

Autorės nuotr.

Malda prieš valgį Po šv. Mišių prie Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios

 Stovyklautojai dalyvavo šuolio į aukštį rungtyje

Virvės traukimas. Kas nugalės?Muzikos mokytoja Aušra Jarmalavičienė vedė žaidimus
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Tęsinys kitame numeryje

Sukaktys

Su Dainora sėdėjome viename suole
Doc. dr. Joana JAUTAKIENĖ, Vilnius

Pradžia Nr. 7 (861)

Prisimenu draugės pasakojimus apie 
nelemtus 1940uosius ir stebiuosi jos feno-
menalia atmintimi. Tų metų vasarą Dainorai 
suėjo tik 6eri, bet jos vaikiškoje galvelėje 
įstrigo visi įvykiai. Tada ji su tėvais, seneliais 
ir maža sesute Raminta gyveno Lietuvai jau 
sugrąžintame Vilniuje, A. Jakšto gatvėje nr. 9. 
Tuo metu Hitleris buvo užėmęs vos ne visą 
Vakarų Europą, o iš Rytų žygiavo Stalino 
armija okupuoti Baltijos respublikų. Birželio 
15ąją ši jau buvo Vilniuje. 

Dainora pamena, kaip parduotuvių vitrino-
se pasirodė medinių dažytų dešrų ir kumpių, 
kurie visiems keldavo juoką, kaip iš karto ėmė 
trūkti įvairių produktų. Be to, prasidėjo Lietu-
vos valstybės tarnautojų ir kariuomenės vadų 
areštai. Daug kas gelbėjosi bėgdami į Vakarus. 
Dainoros seneliui Konstantinui Stašiui ir tėčiui 
Antanui Juknevičiui taip pat grėsė suėmimas. 
Tėtis ragino visus kuo greičiau išvažiuoti iš 
Lietuvos, bet mama su mažais vaikais bijojo 
leistis į nežinią. Tuo metu Dainorai iki 6erių 
trūko poros mėnesių, o jos sesutė Raminta buvo 
vos pusantrų metų. Tokius vaikus dar reikėjo 
nešti ant rankų, ką jau kalbėti apie bagažą ir 
nelegalų sienos perėjimą. Kategoriškai nesu-
tiko išvažiuoti ir Dainoros senelis. Jis pareiškė, 
kad nori numirti Lietuvoje. Senelis vylėsi, jog 
okupacinė valdžia nieko bloga negali padaryti, 
– juk nėra koks nusikaltėlis. Šiandien pasaky-
tume: „Naivumas žmogaus!“ Aišku, ištikimoji  
K. Stašio žmona Zuzana liko su vyro. Taip  
A. Juknevičius į Vakarus išvyko vienas. Po kele-
rių metų iš Vokietijos jis persikėlė gyventi į JAV. 

Atėjo 1941ųjų vasara. Pagal Stalino planą 
Lietuvą pirmiausia reikėjo „apvalyti“, paša-
linti liaudies priešus – mokytojus, teisininkus, 
gydytojus, inžinierius, buvusius valstybės 
tarnautojus. Žodžiu, išnaikinti visą Lietuvos 
šviesuomenę. Stalinas žinojo, nuo ko pradėti. 
Buvo suplanuotas didysis birželio trėmimas. 

Pirmiausia reikėjo suimti vyrus. Taip  
1941 m. birželio 14osios naktį į namus  
A. Jakšto gatvėje pasibeldė rusų kariškiai – 
atėjo areštuoti Dainoros senelio K. Stašio. Tuo 
metu senelis nesikėlė iš lovos, nes jam neseniai 
buvo atlikta operacija. Keliems kareiviams va-
dovavęs leitenantas Malko pasirodė esąs labai 
humaniškas žmogus, su šeimininkais elgėsi 
gana pagarbiai. Dainoros mama vėliau spė-
liojo, kad jis galėjo būti Boriso Dauguviečio 
giminaitis (viena Dauguvietytė turėjo Malko 
pavardę). Leitenantas, įvertinęs situaciją, 
specialiai susisiekė su savo viršininkais ir 
įtikino šiuos, kad K. Stašio suimti negalima, – 
žmogus sunkai serga, nevaikšto. Viršininkai 
leido palikti ligonį namie, bet kitus šeimos na-
rius liepė ištremti. Kai prasidėjo kraustymas 
ir paaiškėjo, kad tremiama Dainoros mama 
su abiem vaikais, senelis K. Stašys ir močiutė 
Zuzana nesutiko išleisti dukters su anūkėmis 
vienų. Jie pareiškė, jog važiuos tik visi kartu. 
Taigi leitenantui teko tvarkyti trėmimo do-
kumentus dar kartą. Visą procesą mačiusi 
advokato St. Lazdinio šeima (ji glaudėsi tuose 
pačiuose Stašių namuose) vėliau pasakojo, 
kad leitenantas Malko su šeimininkais elgėsi 

labai žmoniškai, net padėjo pakuoti daiktus. 
Leitenantas patarė pasiimti viską, kas tik 
įmanoma, nes ten, kaip aiškino, pravers vi-
sokios smulkmenos. Paskui įsakė kareiviams 
padėti sukrauti daiktus į sunkvežimį. Senelis 
K. Stašys buvo išneštas iš namų neštuvais ir 
įsodintas į mašiną. Leitenantas net bandė 
praskaidrinti tremiamiesiems nuotaiką saky-
damas, kad tremtyje jiems nebus labai sunku, 
nes Dainoros mama laisvai kalba rusiškai.

Dainoros krikštatėvis dr. Vytautas Le-
geika, sužinojęs apie Stašių šeimos trėmimą, 

norėjo abi mergaites pasilikti savo šeimoje, 
bet Dainoros motina nesutiko. Vėliau dr.  
V. Legeika dar buvo atėjęs prie traukinių, 
tačiau jo įtikinėjimai Dainoros mamos nuo-
monės nepakeitė. 

Šeimos kelionė į Rytus buvo tokia pat kaip 
kitų tremtinių. Ištisas savaites be vandens, 
be tualeto, be galimybės išsimiegoti... Sunku 
net prisiminti. 

Jie atsidūrė Altajaus krašte, Barnaule. Čia 
visi tremtiniai ankštuose barakuose gyveno 
iki pat 1941ųjų rudens. Tada prasidėjo kratos 
jų būstuose. Buvo suimti ir nuo šeimų atskirti 
vyrai, Dainoros senelis K. Stašys – taip pat. Tai 
buvo paskutinis atsisveikinimas su juo. Dau-
giau niekas senelio nematė ir apie jo likimą 
nieko nežinojo. Tik po 1990 m. kovo 11osios 
Dainorai pavyko aptikti archyvuose senelio 
bylą, kurioje buvo parašyta, kad „buržuazi-
nis nacionalistas ir prieš SSRS veikęs šnipas 
Konstantinas Stašys yra nuteisiamas aukš-
čiausia bausme“. K. Stašio svajonė numirti 
Lietuvoje taip ir neišsipildė. Žmogus manė 
nieko blogo nepadaręs, net pats nežinojo 
esąs „prieš SSRS veikęs šnipas“. Ką gi, tai dar 
vienas „teisingas“ archyvinis dokumentas, 
kuriuo „galima“ remtis rašant „patikslintą“ 
Lietuvos istoriją! 

Beje, Dainorai iki šiol nepavyko išsiaiš-
kinti, kur yra palaidotas senelis. 

Barnaule tą rudenį tremtiniai nežinia 
kokiu pagrindu buvo išrūšiuoti. Labai daug 
šeimų enkavėdistai išsiuntė į šiaurę prie 
Laptevų jūros, kitus – į atokius miško kirtimo 
punktus Altajaus krašte. Konstancija Juknevi-
čienė su dukromis ir motina Zuzana Stašiene 
buvo išvežtos dirbti miško kirtimo darbų. 
Taip dvi trapios moterys ir dvi mažametės 
mergaitės atsidūrė didžiuliame tremtinių 
barake Kosichos rajono Kantošino liestrancho-
zo Južnyj liesopunkte. Šioje labiausiai į pietus 
nutolusioje miško paruošų ūkio gyvenvietėje 
kai kurios tremtinių šeimos iš karto buvo 
apgyvendintos ne bendrame barake, bet ats-
kirose mažytėse trobelėse. Dainoros mama ir 
močiutė labai bijojo, kad barake mergaitės gali 
lengvai užsikrėsti visomis plintančiomis ligo-
mis, nes ten visur ropojo utėlės, plito blakės, 
tarakonai ir kitokie parazitai. Mama atkakliai 
ieškojo galimybių kaip nors persikraustyti į 
atskirą būstą. Ir po poros mėnesių jai pasisekė. 
Vienos tokios trobelės gyventojai susiruošė 
išvykti kitur, todėl mielai savo namelį už 300 

rublių pardavė Dainoros mamai. Taip visas 
ketvertukas persikraustė į „nuosavą namą“. 
Mama gavo lentų, iš jų per visą trobelės sieną 
buvo pristatytas prieangis, kuris tapo savita 
namo apšiltinimo sistemos dalimi. Vienoje 
prieangio dalyje šeima apgyvendino ožką 
(dėl to turėjo šiek tiek pieno), kita atstojo 
šaldytuvą maisto atsargoms saugoti. Ožkos 
patalpose buvo įrengtas antras aukštas šie-
nui laikyti. Trobelės viduje buvo tik viena 
erdvė. Didelę jos dalį užėmė rusiška krosnis, 
kurios priekyje stovėjo šiokia tokia viryklė. 
Viename kambario pakraštyje buvo keturi 
gultai – tokie iš lentų, sukaltų ant specialių 
kojų iš dviejų kryžiokų. Priešingoje patalpos 
pusėje panašūs kryžiokai su lentomis ir kažin 
kokios dėžės atstojo darbo stalą. Vėliau po juo 
mama įrengė vištų gardą. Dar buvo nedidelis 
„tikras“ stalas, pagamintas iš tokių pat lentų 
ir kryžiokų, tik aukštesnių. Prie jo šeima val-
gydavo, o Dainora ruošdavo pamokas. Malkų 
buvo leidžiama imti kiek nori, tik patiems 
reikėdavo medieną supjaustyti ir sukapoti. 
Aplink plytėjo daugybė laisvos nedirbamos 
žemės – galėjai įsirengti daržą. 

Močiutė Zuzana buvo jau silpnos sveika-
tos, Raminta – mažytė, todėl daugumą darbų 
nudirbdavo mama su Dainora. Jos kasdavo 
žemę, sodindavo bulves, augindavo cukri-
nius runkelius, morkas, burokus, kopūstus, 
moliūgus, įvairių rūšių cukinijas, agurkus, 
pomidorus, saulėgrąžas, net soras, čiumizas 
(liet. šerytes) ir kt. Kai kurių daržovių sėklų 
mama pasiruošdavo pati, kitų įsigydavo iš 
vietinių rusų moterų mainais į kokias nors 
lietuviškas smulkmenas – staltiesėlę, šalikėlį, 
adatas ar siūlus. Trąšų nebuvo, todėl daržą 
tekdavo kasti vis kitoje vietoje. Taip jis kasmet 
pasislinkdavo tolyn į šlaitą. Miške buvo daug 
žemuogių, pelkėtuose raistuose – spanguolių, 
ant putinų šakų nokdavo kekės uogų. Iš jų ir 
cukrinių runkelių mama virdavo uogienę, 
kurią paskui išpilstydavo į specialiai išskob-
tus moliūgus (stiklainių nebuvo!), o šiuos 
išrikiuodavo prieangio lentynose. Tik, pasak 
Dainoros, ta uogienė labai greit pradingdavo. 
Juk toks skanėstas!

Vietinių gyventojų buvo mažai, dau-
gumą sudarė įvairių represinių valdžios 
akcijų atvežtiniai: lenkai, kalmukai, Volgos 
vokiečiai, 1936–1937 m. išbuožinti Rusijos 
ūkininkai nuo Viatkos ir kt. Jų moterys laikė 
karves, tad mainais į ką nors visada buvo 
galima gauti pieno. 

Gyvenvietėje veikė bendra valgykla. 
Ten ateidavo valgyti vietiniai, o tremtiniai 
pagal korteles galėdavo gauti sriubos. Toje 
valgykloje virėja dirbo ciocia Fima Kiseliova. 
Jos dukra mokėsi vienoje klasėje su Dainora. 
Kai Dainora atkišdavo savo skardinę ciociai 
Fimai, toji kartais įpildavo šiek tiek tirštesnės 
sriubos. Viršutiniame skardinės krašte pradū-
rus skylutes ir pro jas pravėrus vielą išeidavo 
toks savadarbis kibirėlis. Daug vaikų, nešinų 
panašiais kibirėliais, kasdien atskubėdavo į 
tą valgyklą. Ciocia Fima visada perspėdavo 
Dainorą, kad būtinai ateitų sriubos kitą dieną. 
„Gavome gerų produktų, įpilsiu daugiau 
tirščių“, – sakydavo ji. 

Dainoros klasėje mokėsi viena latvaitė, 
pavarde Maline. Jų šeima Altajuje gyveno 
dar nuo caro laikų. Latvis Malinis turėjo 
savadarbes girnas, jam Dainoros mama neš-
davo sumalti savo užaugintas sorų ir čiumizų 
sėklas. Taip prasimanydavo miltų ir kruopų. 

Pati Dainora man yra sakiusi, kad joms 
neteko kęsti bado, kaip savo atsiminimuose 
rašo kiti tremtiniai, nes daug ką užsiaugin-
davo pačios, daug ką išsimainydavo, be to, 
nuolat gaudavo siuntinių iš dr. V. Legeikos. 
Pasibaigus karui siuntinių atkeliaudavo ir iš 
Bubos seserų Latvijoje, taip pat iš Veseliškių 
kaimo, kuriame gyveno senelio giminės. 
Tremtinės sulaukdavo ne tik maisto, bet ir 
visokių daiktų, tinkamų išmainyti: adatų, siū-
lų, popieriaus, sąsiuvinių, spalvotų pieštukų, 
drabužių ir kt. Giminaičiai visada atsiųsdavo 
ir muilo. Jis buvo vertinamas kaip didžiausia 
brangenybė, todėl niekada nemainomas į 
jokius produktus. 

Dainora prisiminė, kaip kartą mama jai ir 
Ramintai pasiuvo skudurines lėles, – tokias 
kaip iš knygos „Skudurinė Onutė“. Įvairių 
viršininkų ir enkavėdistų žmonos užsinorėjo 
tokių pat skudurinių onučių savo dukroms. 
Mamai teko tiesiog verstis per galvą, bet už 
tas lėles ji gaudavo maisto produktų, retkar-

čiais – net dešros ar šviežios mėsos. 
Kai klausiausi Dainoros pasakojimų apie 

mamos pastangas sukurti dukroms bent šiek 
tiek sotesnį gyvenimą, mintyse atgijo kažkur 
skaitytos paralelės, kad mama kovėsi už 
savo vaikus kaip vilkė už savo vilkiukus. 
Prisiminiau aprašymus, kaip susiklosčius 
ekstremaliai situacijai žmogui atsiranda 
kažkokios jėgos ir jis padaro tai, ko niekaip 
nesugebėtų atlikti įprastomis sąlygomis. 
Esu skaičiusi, kaip viena senutė kilus gaisrui 
su visa metaline lova ištempė į kiemą savo 
paralyžiuotą vyrą, o paskui – apie 200 kg 
sveriantį kuparą, kuriame buvo šeimos do-
kumentai, visokios senienos ir brangenybės. 
Iš kur Dainoros mama turėjo tiek jėgų? Ar ją 
irgi veikė kažkokios nežinomos vidinės ga-
lios? Mokslininkai psichologai tyrinėja tokius 
protu nepaaiškinamus reiškinius, kai žmogus 
mirtino pavojaus atvejais tampa nepaprastai 
fiziškai stiprus, nesutrinka ir veikia žaibiškai. 
Štai ir Dainoros mama, augusi negrūdinama 
jokių sunkių fizinių darbų, su mažamete du-
krele plėšdavo velėnas ir susikasdavo sklypą, 
prisiaugindavo jame daržovių, o prieš žiemą 
savo trobelę dar apkasdavo smėliu, kad pro 
pamatų plyšius į vidų nesiskverbtų šaltis. 
Beje, pavasarį, kai tą smėlį žerdavo šalin, jos 
rasdavo žalčių kiaušinėlių. 

Leitenantas Malko buvo teisus. Dainoros 
motina puikiai mokėjo rusų kalbą, rašė ne-
priekaištingai, todėl gavo darbą kontoroje. 
Vėliau mama buvo atsakinga už medienos, 
kraunamos į vagonus, apskaitą, turėjo 
kruopščiai tvarkyti visus dokumentus. Raš-
tingumas padėjo jai išsigelbėti nuo tiesioginių 
miško kirtimo darbų, kuriuos teko dirbti 
daugumai tremtinių moterų. Dainora yra 
pasakojusi, kaip kartą mama net išdrįso pa-
prieštarauti savo viršininkui, kai šis pavadino 
ją „ty, litovskaja svinja“ (liet. „tu, lietuviška 
kiaule“). Mamos reakcija ir atsakymas virši-
ninkui buvo visiškai nelauktas, o stovėjusieji 
šalia neteko žado. „Neturite teisės taip man 
sakyti“, – drąsiai pareiškė ji ir dar pakartojo. 
Viskas baigėsi tuo, kad vėliau viršininkas ben-
drame susirinkime viešai atsiprašė Dainoros 
mamos. Daugiau jos niekas neužgauliojo. 

Dainoros močiutė Buba buvo jau pensinio 
amžiaus, eiti kirsti miško jos niekas nevertė, 
todėl namie galėjo prižiūrėti abi anūkėles. 
Raminta buvo užrašyta į vaikų darželį, bet jo 
nelankydavo, likdavo su močiute. Dėl to Daino-
ra tris kartus per dieną eidavo į darželį parnešti 
Ramintos pusryčių, pietų ir vakarienės davinio. 

Pasak Dainoros, Južne gyveno lietuvis 
tremtinys Jonas Radišauskas su šeima. Jis 
buvo puikus batsiuvys, visiems tremtiniams 
taisydavo batus. J. Radišauskas ne kartą 
pagelbėjo ir Dainoros mamai, o pačiai Dai-
norai net pasiuvo gražius naujus batukus. 
Enkavėdistai labai greitai suvokė, kad toks 
meistras turėtų dirbti pačiame Barnaule, 
NKVD buitinio aptarnavimo kombinate. Jie 
su tremtiniais elgdavosi kaip tik panorėję, 
todėl netrukus išvežė J. Radišausko šeimą į 
Barnaulą. Južno gyventojai neteko puikaus 
meistro, bet pačiam J. Radišauskui gyvenimo 
sąlygos pagerėjo. Barnaule jis susirado daug 
pažįstamų, o šie suteikė galimybių ir ką nors 
sužinoti ar net įsigyti. 

Tą 1941ųjų vasarą Dainorai sukako 7eri, 
reikėjo pradėti lankyti mokyklą. Gyvenvie-
tėje veikė keturmetė mokykla, bet vaikai 
ten buvo mokomi tik jai nesuprantama rusų 
kalba. Mama pasielgė labai protingai – visus 
metus pati mokė Dainorą rašyti ir skaityti 
lietuviškai, o kartu ir kalbėti rusiškai. Po 
metų, jau būdama 8erių, Dainora drąsiai 
nuėjo į pirmą klasę ir pradėjo savo edukacijos 
rusiškąjį etapą. 

Mokykla buvo visai netoli namų. Tame 
didžiuliame barake buvo įrengtos ne tik mo-
kymo patalpos, bet ir butai mokytojams bei 
mokyklos sargui. Pastarojo pareigas ėjo trem-
tinė iš Lietuvos mokytoja Albina Šapokienė. 
Ji ten apsigyveno su abiem dukromis Vida ir 
Skaidra. „Sargė“ A. Šapokienė buvo didelė 
Lietuvos patriotė – suburdavo moksleivius 
lietuvaičius, mokydavo juos lietuviškų dainų 
ir tautinių šokių, net rengdavo dainų ir šokių 
šventes. Priminsiu, kad Nepriklausomybę at-
kūrusioje Lietuvoje jos vyresnioji dukra habil. 
dr. Vida Marija Čigriejienė net tris kadencijas 
buvo išrinkta į LR Seimą.

Suolo draugės 2015 m. Salomėjos Nėries 
gimnazijoje per mokyklos šimtmečio šventę 

(Dainora kairėje)

Mūsų klasė 1952 m. pavasarį. Dainora stovi antroje eilėje penkta iš dešinės. Šalia jos (ketvirta iš 
dešinės) stovi Milda Kazlauskaitė
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Šiais metais minime 135-ąsias Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažnyčios supe-
rintendento, kunigo, poeto, publicisto, 
vertėjo, poligloto, pedagogo, politiko, 
visuomenininko Adomo Šerno, visu savo 
gyvenimu ir darbais liudijusio krikščioniš-
kąją dvasią, gimimo metines.

A. Šernui teko gyventi sudėtingoje epo-
choje – jis išgyveno du pasaulinius karus, 
XX a. pradžioje jo akyse (ir jam pačiam 
dalyvaujant) kūrėsi Lietuvos valstybė, jis 
matė savo krašto augimą, stiprėjimą ir tuo 
džiaugėsi, jis buvo ir Lietuvos valstybin-
gumo praradimo, kurį atnešė sovietinė 
okupacija, liudininkas ir kartu – sovietinio 
režimo auka.

Šeima

A. Šernas gimė garsiame Biržų krašte. 
Šio krašto išskirtinumą lėmė istoriškai 
susiklosčiusios aplinkybės – nuo XVI a. jis 
priklausė Radvilų giminei. Biržų ir Dubingių 
kunigaikščių Radvilų šakos pradininkas – 
Mikalojus Radvila Rudasis, Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės 
ir karinis veikėjas. Radvilos buvo viena 
turtingiausių Europos giminių, vienintelė iš 
Lietuvos didikų, turėjusi Šventosios Romos 
imperijos kunigaikščio titulą. 

Biržų Radvilos buvo Reformacijos šali-
ninkai ir globėjai, skatino Reformacijos idėjų 
sklaidą savo tėvonijoje. Tai formavo Biržų 
krašto kultūrines tendencijas, religinį veidą, 
paliko ryškų dvasinį pėdsaką šio krašto 
žmonių gyvenime. Reformacijos dvasia, net 
ir nuolat nuo XVI a. kontrreformacijos per-
sekiojama ir slopinama, išliko gyva. Žmonės 
saugojo ir puoselėjo savojo tikėjimo savastį. 
Evangelikų Reformatų bažnyčia atlaikė visus 
istorijos ir religinių kovų išbandymus, išugdė 
reformatų bendruomenę, gebančią saugoti 
savo materialųjį, kultūrinį ir dvasinį paveldą.

A. Šerno tėvų Elžbietos ir Martyno 
Šernų namuose taip pat buvo laikomasi 
tėvų religijos – jie išpažino evangelikų re-
formatų tikėjimą. A. Šernas prisimena, kad 
jų namuose buvo saugomos senos, XVI a. 
siekiančios religinės tradicijos – laikomos 
namų pamaldos. „Didžiosiomis – Kalėdų, 
Velykų, Sekminių – šventėmis tėvas iš ryto 
atlaikydavo pamaldas su atitinkamomis 
giesmėmis ir maldomis, su toms šventėms 
skirtomis evangelijomis. Aš buvau siunčia-
mas kviesti į tas pamaldas kaimynų.“1 

Kaip teigia A. Šernas, jų šeimoje vyravo 
pagarba grįsti tarpusavio santykiai, nebuvo 
fizinių bausmių. Šeimoje įskiepyta pagarba 
ir meilė išliko visą gyvenimą. Aštuonias-
dešimtmetis A. Šernas, kalbėdamas apie 
tėvus, sako: „mylimiems tėvams“, „mano 
mieli tėvai“2.

Kaip vėliau parodė gyvenimas, tokie 
pagarbūs ir dėmesingi santykiai siejo šios 
šeimos narius ir tuomet, kai tėvai jau buvo 
išėję amžinybėn, o jie patys – broliai ir sese-
rys – Elžbieta, Adomas, Jokūbas, Petras ir 
Marija – jau buvo sukūrę savo šeimas. 

Mokslai

Elžbietos ir Martyno Šernų namuose 
buvo lietuviškų knygų. Šeima artimai ben-
dravo su garsiuoju Biržų krašto knygnešiu, 
Garšvių knygnešių draugijos įkūrėju Jurgiu 
Bieliniu, gyvenusiu netolimame Purviškių 
kaime. Namuose buvo lietuviškas ir len-
kiškas Giesmynai, iš kurių Adomo tėvas 
kasdien skaitydavo maldas. Žinant, su kokiu 
pietizmu reformatai saugo savo šventas kny-
gas, tikėtina, kad kai kurios iš jų buvo pavel-
dėtos iš vyresnių kartų. Tai galėjo būti Samu-
elio Nerlicho 1845 m. parengtas ir Mintaujoje 
išleistas Kancionolas, kuriame buvo ir „Mal-
dos krikščioniškos“, galėjo būti ir 1877 m. 
Kancionolo su „Maldomis krikščioniškomis“ 
Mintaujos leidimas su sugrąžintomis (to 
pageidavo tikintieji) 35 giesmėmis, kurias 
S. Nerlichas buvo pašalinęs iš ankstesnio 
„Giesmyno“. Galėjo būti Vladislovo Kurna-
tausko „Piosennik i modlitvennik“, išleistas 
1810 m., galbūt Mykolo Cerausko parengta 
„Knyga nuobažnystės krikščioniškos“, išė-
jusi 1781 m. ir, žinoma, Biblija.

Pirmoji mokytoja buvo motina, išmo-
kiusi skaityti lietuviškai, o tėvas, nupirkęs 
rusų kalbos elementorių, išmokė skaityti ir 
rašyti rusiškai.

Po namų mokyklos sekė Evangelikų 
Reformatų Bažnyčios Sinodo išlaikoma 
Nemunėlio Radviliškio parapinė mokykla, 
buvusi už kelių kilometrų nuo namų, į ku-
rią jis atėjo būdamas devynerių. Mokykloje 
buvo mokoma rusų kalba. Pasimokiusį 
trejus metus vienuolikmetį Adomą tėvas 
išvežė į Rygos gimnaziją, o po trejų metų jis 
persikelia į Slucko gimnaziją ir su Sinodo 
stipendija ją baigia.

Slucko gimnazija buvo klasikinį aukšto 
lygio išsilavinimą teikianti mokykla, įkurta 
dar 1626 m. kunigaikščio Kristupo Radvilos. 
Gimnazijoje buvo dėstoma lotynų, graikų, 
hebrajų, vokiečių, lenkų kalbos, matematika, 
teisė, istorija, retorika, etika, logika. Dėsto-
moji kalba tuo metu, kai mokėsi A. Šernas, 
jau buvo rusų. Gimnazijoje buvo turtinga 
biblioteka: knygos beveik visomis Europos 
tautų kalbomis, leidiniai lotynų, senąja grai-
kų, hebrajų kalbomis. Į tokią intelektualią 
aplinką patekusiam ir atkakliai siekusiam 
mokslo A. Šernui vėrėsi didelės galimybės.

Gavęs brandos atestatą 1905 m. jis įstoja į 
Dorpato imperatoriškojo universiteto (Tartu) 
Teologijos fakultetą, kuriame dėstomoji kalba 
buvo vokiečių. Šis universitetas buvo ir svar-
bus lituanistikos centras. „1883 m. jame buvo 
įsteigta Lyginamosios kalbotyros katedra, 
kuriai vadovavo lietuvių kultūros tyrinėtojas 
prof. Janas Boduenas de Kurtenė. [...] Jis pra-
dėjo skaityti lietuvių kalbos paskaitas, vėliau 
jas tęsė tos katedros privatdocentas Jekabas 
Lautenbachas.“3 Tikėtina, kad tai turėjo įtakos 
A. Šerno lingvistinėms nuostatoms ir vėliau 
išryškėjusiam jo poetiniam talentui. 1913 m. 
vasario 8 d. A. Šernas baigia universitetą tikro-
jo studento laipsniu ir grįžta į Vilnių. 

Vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais (1927 m.), A. Šernas gauna Pažymė-
jimą, kuriuo Lietuvos Švietimo ministerija 
pripažino jam aukštesniosios mokyklos mo-
kytojo vardą ir teisę mokyti aukštesniojoje 
mokykloje tikybos, o vidurinėje – tikybos, 
rusų, vokiečių, prancūzų kalbų, istoriją, 
geografiją, fiziką ir gamtos mokslus. 

Eidamas dvasininko pareigas, A. Šernas 
mokytojavo Nemunėlio Radviliškio progim-
nazijoje (1928 m. laikinai ėjo šios progimna-
zijos direktoriaus pareigas) ir mokytojavo 
Biržų gimnazijoje.

Politinė veikla

Pirmojo pasaulinio karo baigties aplin-
kybės sudarė sąlygas didžiajam Lietuvos 
likimo posūkiui – valstybingumo atkūrimui, 
kuriame aktyviai dalyvavo ir A. Šernas, 
tuomet buvęs Švobiškio ir Papilio parapijų 
administratoriumi. Tikėtina, kad į šį darbą jį 
paskatino brolis Jokūbas (būsimasis Vasario 
16osios akto signataras), jaunas teisininkas, 
neseniai baigęs Peterburgo imperatoriškąjį 
universitetą, tuo metu gyvenęs Vilniuje ir 
priklausęs įtakingam Lietuvos visuomenės 
veikėjų ratui, kurį sudarė Antanas Smetona, 
Steponas Kairys, Aleksandras Stulginskis, 
Petras Klimas, Jonas Vileišis ir kt., svarsčiu-
siam Lietuvos ateities klausimus. 

Okupacinei vokiečių valdžiai leidus 
buvo rengiamasi Lietuvių konferencijai.  
A. Šernas įeina į Konferencijos rengimo 
komitetą, kurį sudarė 22 nariai. Jis buvo 
atsakingas už Biržų ir Joniškėlio apskritis bei 
jų atstovų pasiūlymą į Konferenciją. 

Organizacinis komitetas posėdžiavo Vil-
niuje 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. Buvo apsvars-
tyta politinė padėtis, diskutuota dėl Lietuvos 
valstybės teritorijos, nutarta, kad būtina 
išnaudoti susidariusią tarptautinę situaciją, 
kad būtina sukviesti Lietuvių konferenciją 
ir išrinkti Lietuvos Tarybą, kuri toliau vestų 
Lietuvos laisvės bylą.

Komiteto posėdžiuose A. Šernas laikėsi 
išmintingos pozicijos diskusijose vertinda-
mas Lietuvos ateities perspektyvas.

Vienas iš svarbiausių klausimų buvo tai, 
su kuo turėtų sieti savo ateitį atsikurianti 
Lietuva. Posėdžio dalyvių nuomonės buvo 
ir atsargios, ir skirtingos. A. Šernas gi manė, 
kad reikia priimti kad ir nepopuliarų, bet 
racionalų sprendimą: 

„Čia tik būtinumas mus verčia. Tiesa, 
kad vokiečiai turi gerus apetitus ir mano 
čia pasilikti. Todėl reikia būti atsargiems ir 
labai, bet reikia propagandos: lenkų intere-
sai irgi per tat pasitaisė. Nors aš iš vokiečių 
pusės nieko nesitikiu gero. Taip pat Mažojoj 
Lietuvoj lietuviai yra iš dvasios išvaryti 
ir vokiečių dvasios prikrauti. Gal ir čia jie 
imtų tat daryti. Diplomatija betgi verčia. 
Nieko nelaukiu nei iš rusų, nei iš vokiečių, 
noriu nepriklausomybės, bet reikia tartis, 
nes vokiečiai čia dabar ponas.“4 

A. Šernas aktyviai dalyvauja ir Lietuvių 
konferencijoje, vykusioje 1917 m. rugsėjo 
18–22 d. Vilniuje. Čia jis ir toliau laikosi 
savo linijos diskusijose apie sąlygas Lietuvos 
politiniams siekiams įgyvendinti. 

A. Šernas dėsto savo mintis racionaliai, 
vadovaudamasis politine nuovoka. „Nėra 
pasaulyje interesantų, kurie mus palaikytų. 
Lieka kontaktas su Vokietija. Rusijos pažiūra 
buvo ir bus – „Severo zapadnyj kraj.“ Poli-
tikoje ne gražūs obalsiai sprendžia, bet ego-
izmas. Svarbu, kad Vokietija pareklamuotų 
Lietuvos nepriklausomybės aktą dar prieš 
Taikos konferenciją. Mūsų žingsnis būtų 
ne simpatijos, o būtinumo apsireiškimas.“5 

Diskusijoje jis nevengia ir įtaigaus eks-
presyvumo, kai reikia padėti apsispręsti 
abejojantiems ar svyruojantiems: 

„Ką mes galime? Esame silpni. Prietelių 
neturime, tik priešus. [...] Jei būtume pasy-
viais iki Taikos konferencijos, tai Lietuva 
galėtų patekti Rusijai, Lenkijai arba net taptų 
padalinta. Jeigu Vokietija duoda progos 
mums atsikelti, tai reikia linkti ne kokia 
simpatija, bet tautiniu egoizmu, ar tai inte-
resu. Mes turime su jais eiti. Kito kelio nėra. 
Dabar mums visų svarbiausia, kad Vokietija 
paskelbtų aktą Nepriklausomos Lietuvos. 
Jei mes bijomės atsakomybės, jei reikėtų 
mums pirštus griaužti, kad gerą momentą 
pražiopsojome. (Plojimas). Geriausia politika: 
nežiopsok, dirbk, kaip yra momentas. Tartis 
su vokiečiais, rinkti Tarybą ir kad leistų mūsų 
krašte tvarkytis. Laikykimės vienybės.“6 

Lietuvių konferencijos Rezoliucijos II 
punkto formuluotė artima konferencijos dis-
kusijose A. Šerno išsakytai pozicijai: „Jeigu 
Vokietija sutiktų dar prieš Taikos konferen-
ciją proklamuoti Lietuvos valstybę ir pačioje 
konferencijoje paremti Lietuvos reikalus, tai 
lietuvių konferencija, turėdama omenyje, jog 
Lietuvos interesai yra normalinėse taikos 
sąlygose pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į 
pietus, kiek į vakarus, pripažįsta galimu 
sueiti būsimajai Lietuvos valstybei, nepa-
kenkiant savitam jos plėtojimos, į tam tikrus 
dar nustatytinus santykius su Vokietija.“7

Dar vienas A. Šerno nuopelnas – jo 
pasiūlytas ir konferencijoje vartotas žodis 
„nepriklausomybė“ vietoje „liuosybės“ 
ar „neprigulmybės“ įsitvirtina oficialioje 
vartosenoje ir politiniame Lietuvos žodyne.

Abu broliai – Jokūbas ir Adomas Šernai 
buvo pasiūlyti kandidatais į Lietuvos Tary-
bą, bet balsavimas lėmė, kad į Tarybą buvo 
išrinktas Jokūbas Šernas. 

Kunigystė

A. Šernas Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Sinodo darbe pradėjo daly-
vauti dar būdamas Dorpato universiteto 
studentu.

1913 m. kovo 24 d., ką tik baigęs Dorpato 
universitetą, A. Šernas Vilniuje ordinuotas 
diakonu ir paliktas Vilniuje senioro Mykolo 
Jastžembskio žinioje.

1913 m. birželio 23 d., per Sinodą Vilniuje 
ordinuotas kunigu ir paskirtas Švobiškio 
parapijos klebonu.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 
carinės valdžios, kaip ir kiti kunigai, buvo 
priverstas evakuotis į Rusiją ir dirbo pasto-
racinį darbą Rusijoje lietuvių pabėgėlių nuo 
karo kolonijose Pavolgyje, Simbirske. 

1917 m. gegužės mėn. grįžta iš Rusijos 
ir iki 1964 m. klebonavo, buvo kunigu arba 
parapijos administratoriumi Švobiškyje, 
Papilyje, Nemunėlio Radviliškyje, Bir-
žuose, Kaune, Salamiestyje, Kėdainiuose, 
Seirijuose. 

Dešimt metų (1920–1924 m. ir 1934–1940 
m.) ėjo kariuomenės kapeliono pareigas.

1918 m. per Evangelikų Reformatų Bažny-
čios Sinodą Švobiškyje išrinktas Kolegijos pro-
kuroru ir toliau buvo juo renkamas išskyrus tą 
laikotarpį, kai buvo kariuomenės kapelionu.

Kaip ir kiti evangelikų reformatų ku-
nigai, A. Šernas daug jėgų skyrė parapijų, 
kuriose dirbo, bendruomenių telkimui, 
dirbo visuomeninį darbą: Papilyje įsteigė 
Vartotojų bendrovę ir buvo jos vedėju, 
Nemunėlio Radviliškyje buvo Smulkaus 
kredito draugijos vedėju, pieninės vedėju – 
nariu, Ugniagesių draugijos pirmininku. 
Darbų nesirinko, ėjo ten, kur reikėjo pagal-
bos ar sutelkimo.

Prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo 
ir pirmosios sovietinės okupacijos metu 
dalis Evangelikų Reformatų dvasininkų, 
Kolegijos narių pasitraukė į Vakarus. Liku-
siems Lietuvoje reikėjo atstatyti pažeistas 
Bažnyčios struktūras. 1942 m. birželio 22 d. 
A. Šernas Sinodo buvo išrinktas Evangelikų 
Reformatų Bažnyčios superintendentu ir 
ordinuotas Biržuose birželio 24 d. 

Sovietinės okupacijos metais valdžia 
1957 rugpjūčio 18 d. leido sušaukti vienintelį 
Sinodą, jubiliejinį, skirtą 400 m. sukakčiai 
nuo pirmojo Lietuvos Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Sinodo, vykusio 1557 m. Vilniuje. 

1964 m. liepos 5 d. bažnyčios turtą ir 
pareigas A. Šernas perdavė Biržų parapijos 
klebonui Povilui Jašinskui.

Kūryba

Kaip rašė pats A. Šernas, „nuo 1929 m. 
pradėjau literatūrinį darbą. [...] Buvo mane 
tiesiog pagavusi eiliavimo aistra, kūriau 
giesmių tekstus su taisyklinga eilėdara, 
teisingu ritmu ir kirčiu.“8

A. Šernas iš vokiečių kalbos išverčia ir 
Kolegija išleidžia sutrumpintą Heidelbergo 
katekizmą, kuris išėjo 1936 m. Biržuose. Vė-
liau jis parengia pilną Heidelbergo katekizmą 
ir jį išleidžia 1943 m. Kaune. Po poros metų 
jam einant kariuomenės kapeliono pareigas 
išleidžiamas „Karys evangelikas“ – mažo 
formato krikščioniškų giesmių (114) ir maldų 
knygelė, kaip autorius su meile sakė, „gražulė 
knygutė,“ skirta reformatams ir liuteronams – 
pirmasis ekumeninis giesmynėlis. Pratarmėje 
A. Šernas, pabrėždamas kalbos svarbą visuo-
menės gyvenime, rašė: „Jau metas mums, 
ypač kariams ir visam drąsesniam ir pažan-
gesniam jaunimui, nusikratyti svetimybių ir 
Dievą garbinti gryna, taisyklinga savo tautos 
kalba.“9 Emocingai ir įtaigiai autorius palydi 
savo kūrinį į gyvenimą, akcentuodamas 
vertybinę jo svarbą: „Gerbkite ir mylėkite 
savo giesmių ir maldų knygą; tebūnie ji jūsų 
palydovė visuose jūsų keliuose. Naudokitės 
ja, kad ji taptų jūsų dvasios nuosavybe, jūsų 
sielos turtu ir brangenybe.“10

1 A. Šernas, „Non credo, quia absurdum est“, rankraštis, 
p. 1, LNM RN 11953.
2 Ibid., p. 3.
3 Antanas Tyla, Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu univer-
sitete 1802–1918 m., V., 2013, p. 34.
4 Lietuvos Valstybės tarybos protokolai 1917–1918 m., v., 
1991, p. 47.
5 Ibid., p. 73.
6 Ibid., p. 108.
7 Petras Klimas, Dienoraštis 1915–1919, Chicago, 1988, 
p. 432.
8 A. Šernas, Non credo, quia absurdum est, rankraštis, p. 5, 
LNM RN 11953.
9 A. Šernas, Karys evangelikas, K., 1938, p. 3.
10 Ibid.

Vasario 16-osios akto signatarai

Tarnavęs tėvynei ir tautai
Irena ANDRUKAITIENĖ, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė

Adomas Šernas. Nuotr. iš Biržų krašto muzie-
jaus „Sėla“ fondų

Tęsinys kitame numeryje
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Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų 

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ –
Sausių k. , 

LT21401 Trakų r. 
(Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 

tel./faks.  +370 5 243 2444,
mob. tel. 

+370 65908454, +370 659 08452, 
el. p. info@kibinas.lt

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT21104 
Trakai, tel./faks. +370 5 

285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 
el. p. senoji@kibinas.lt

Rytų Lietuvos mokytojai

Vitalijai Dovydėnienei, Trakų r. Paluk
nio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui, šie metai išskirtiniai, 
pažymėti asmeninio gyvenimo ir profesi-
nės veiklos jubiliejinėmis sukaktimis. O tai 
proga prisiminti ir įvertinti, ko siekta ir kas 
pasiekta. Pati ji prisimena, kaip bijojo, kad 
anuometiniame Vilniaus valstybiniame 
pedagoginiame institute baigus lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas teks dirbti 
aplenkėjusiose apylinkėse, nes lenkiškai 
nei mokėjo, nei suprato. Ir nenuostabu, nes 
užaugo lietuviškoje šeimoje Biržų rajone. 
Vitalija Tolvaišytė buvo jauniausia iš pen-
keto Kazio Juozo ir Janinos Tolvaišių vaikų 
(užaugo ketvertas, nes vienas sūnus nusken-
do būdamas trylikos). Vabalninke baigusi  
B. Sruogos vidurinę mokyklą, svajojo studi-
juoti aktorystę, bet po studijų pradėjo dirbti 
Gudakiemyje (Grendavės seniūnija). Tarp 
tuometinių Vitalijos bendradarbių buvo 
Galina Bogdel, mokytoja, tautodailininkė, 
literatė, Juozas Steckis, Trakų r. policijos 
komisariato Viešosios policijos skyriaus 
viršininkas, tuomet irgi nežinoję, kur pasuks 
jų keliai. Kiek vėliau Vitaliją likimas atvedė 
į trikalbę Paluknio vidurinę mokyklą, į ap-
lenkėjusį kraštą. 

Įvyko, ko bijota, tad ištiko šokas, kai 
pirmaisiais gyvenimo Paluknyje metais 
pusamžis, greičiausiai neblaivus vyriškis 
nuklausė Vitalijos lietuvišką pokalbį su 
drauge ir įsiutęs, kad kalbamasi ne lenkiškai, 
pagrasino susidoroti. „Ar Paluknys – ne 
Lietuvoje?“ – klausė Vitalija, jauna mama, 
savęs, draugų ir bendradarbių. Ir tvirtai 
gynė Paluknio lietuviškąsias šaknis, visiems 
nurodydama į B. Kviklį, rašiusį, kad XX a. 
pr. Paluknyje daugumą gyventojų sudarė 
lietuviai (Kviklys B., Mūsų Lietuva, t. 1, 1989, 
p. 460). Kai vyko bandymai Paluknyje skelbti 
lenkišką autonomiją, sutelkė būrį lietuvybę 
palaikiusiųjų (tarp jų buvo ne tik lietuvių) 
ir įsiveržusi į Paluknio seniūniją pasiekė, 
kad būtų išgirsta visų gyventojų nuomonė. 
Įvykį filmavo LRT televizija, tad tikėtina, kad 
jos archyvuose tebesama įrodymų. Už tai iš 
tuometinio vidurinės mokyklos direktoriaus 
gavo pylos, bet lietuvybė buvo svarbiausias 
Vitalijos rūpestis nuo pirmųjų darbo Palu-
knyje dienų. 

Tuo metu sovietinei Aukščiausiajai Tary-
bai priėmus (1989 m. lapkritis) Valstybinės 
kalbos įstatymą, kitakalbiams atsirado pre-
tekstas vienytis prieš Lietuvą. 1990 m. spalį 
Eišiškėse Vilniaus krašto, Lenkijos atplėšto 
1919 m. ir valdyto visą dvidešimtmetį, savi-
valdybių tarybų deputatų suvažiavimas nu-
tarė įkurti lenkų nacionalinį teritorinį kraštą. 
Į jį, apibrėžiant planuojamas ribas, pateko ir 
Paluknys. Daugumai Paluknio gyventojų tai 
net nebuvo žinoma, bet Vitalijos nuostabai 
lietuvių kalbos viešajame gyvenime nenorėjo 
ypač tie, kurie kaime rašėsi lenkais, turėdami 
ne tik Tamošiūno, Norkaus, Daukšos, An-

tanaičio, Petraičio, Račiaus, Vitkaus, Kairio, 
Juodelio, Gudelio pavardes su atitinkamo-
mis, „tautybę gerinančiomis“ priesagomis, 
bet net Aliukoniai ir Vaitulioniai – visai be 
jų... Taigi kai pirmąja tokia autonomine 
nacionaline apylinke pasiskelbė, nenorė-
dami priimti lietuvių kalbos, Rukainiai, 
kaimas Vilniaus rajone, tai buvo signalas 
Paluknio patriotams, pirmiausia – Vitalijai 
Dovydėnienei. Padedama ir patariama 
bendraminčių, ji ėmė rinkti kaimo gyventojų 
parašus prieš lenkiškosios autonomijos pa-
skelbimą Paluknyje ir surinko jų apie pus-
šimtį. Nedaug, bet lenkai žino, kad tautinių 
mažumų teisių pažeidinėti nevalia. Ypač, 
jei jos tapo mažumoms savo krašte ne savo 
valia. Vitalija gerai suprato, kad bandymai 
skaldyti Lietuvą yra ne tik bandymas įteisinti 
lenkiškąją okupaciją, bet ir pakirsti nepri-
klausomos Lietuvos kūrimąsi. Todėl į Pa-
luknį Vitalijos Dovydėnienės pastangomis, 
padedant Juozui Vercinkevičiui, žurnalistui, 
tuo metu Trakų rajono laikraščio „Galvė“ 
redaktoriui, vienam iš Trakų rajono sąjūdžio 
steigėjų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo tarybos nariui (1990–1991) ir Rytų 
Lietuvos reikalų tarybos nariui (1990) buvo 
pakviestas ir atvyko Rimvydas Raimondas 
Survila, Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios TarybosAtkuriamojo Seimo deputatas 
bei LRT televizijos filmavimo grupė. Svečių 
lydimas Vitalijos Dovydėnienės suburtas 
būrelis, apie 10 žmonių (Gražina Židelienė, 
Laima Steponavičiūtė, Laima ir Stanislovas 
Samosionokai, kt.) įsiveržė į Paluknio se-
niūnijos salę. Beje, lietuvių tarp seniūnijos 
darbuotojų nebuvo. Tuometinis seniūnas 
Vitalijus Trombačik (lenkų šaukiamas 
Vitoldu) ir kiti išgirdo ne tik Vitalijos, bet 
ir lenkakalbės Zofijos Čiudinovič griežtus 
pasisakymus prieš lenkiškos Paluknio auto-
nomijos projektą. Vitalija perdavė surinktų 
parašų lapus susirinkimui taip pasiekusi, 
kad būtų išgirsta visų gyventojų nuomonė. 
Tikėtina, kad LRT archyvuose tebesama įra-
šo, bet svarbiausia, kad to įvykio neįmanoma 
ištrinti iš pačių palukniečių atminties. Jie 
turi už ką dėkoti Vitalijai, kuri, nors tuomet 
iš vidurinės mokyklos direktoriaus gavo 
gerokos pylos, nesiliovė rūpintis lietuvybe. 
Tai buvo svarbiausias Vitalijos rūpestis nuo 
pirmųjų darbo Paluknyje dienų. 

O gal meilę jai nulėmė genai... Vitalija 
kartais garsiai pagalvoja, kad gyvenimo ratas 
apsisukęs sugrąžino Tolvaišytę atgalios ne 
šiaip sau. Atgalios – nes protėviai bajorai 
Tolvaišos XVI a. turėjo ir savo giminės her-
bą, ir valdas Rykantuose – Trakų rajone, tad 
Dovydėnų šeimos atkilėliais vadinti nedera. 

Vitalija pastebėjo, kad pati Tolvaišų 
pavardė rodo protėvius gebėjus toli vaišinti 
Lietuvos priešus. Giminė per amžius meilę 
ir atsidavimą Lietuvai įrodinėjo darbais. Is-
torikai mini, kad Mikalojus Tolvaiša 1565 m. 
vadovavo Lietuvos kariuomenei kovoje su 
švedais ir sumušė juos Livonijoje, kiti protė-
viai dalyvavo 1863 m. sukilime (už tai caras 
atėmė iš giminės bajorų luomo privilegijas, 
tą faktą patvirtinantį dokumentą Dovydėnų 
šeima saugo vaikams ir vaikaičiams). Vitalijos 
tėvas buvo įtrauktas į sovietų valdžios priešų 
sąrašus. Visą dešimtmetį dirbti trikalbėje 
Paluknio vidurinėje mokykloje, kuri neugdė 
lietuvių, o sovietmečio valdžiai jie nerūpėjo 
visai, Vitalijai, jaunam, jautriam žmogui, 
buvo iššūkis.

Tuo metu respublikoje vis garsiau skam-
bėjo Meilės Lukšienės, žymios pedagogės ir 
edukologės, kvietimas kurti tautinę mokyklą 
Lietuvoje. Tad 1994 m. iš trikalbės Paluknio 
vidurinės mokyklos, išskyrus lietuviškąsias 
klases buvo atidaryta lietuviškoji vidurinė, 
teturėjusi vos 66 mokinius. Vitalija Dovydė-
nienė tapo josios direktoriaus pavaduotoja 
(beje, būtent Vitalija įžvalgiai rekomendavo 
direktoriumi Vytautą Gustą – tokio direk-
toriaus dabartinei „Medeinos“ gimnazijai 
pavydi ne vienos rajono ugdymo įstaigos 
kolektyvas). 

Pradžia nebuvo lengva. Kaimas į lietu-
viškąją vidurinę bei į jos apologetus žvelgė 
nepatikliai, tačiau Vitalija nenuleido rankų. 
Dirbo neskaičiuodama valandų, dienų, 

savaičių, analizavo kiekvieną reglamentą ir 
dokumentą, tarėsi, kūrė, prašė, reikalavo, 
spaudė – daugiausiai pati save. Sugebėjo 
suburti branduolį, kurį sudarė tuometinė 
tikybos mokytoja Gražina Židelienė ir litu-
anistė Aldona Gaidienė, ir švietė visus: rašė, 
kalbėjo, redagavo, visur dalyvavo. Kartu su 
tuometiniu Paluknio seniūnu Antanu Juch-
nevičiumi inicijavo Paluknio bendruomenės 
„Dienmedis“ įsteigimą, padėjo organizuoti 
įvairias bendruomenės akcijas, šventes, minė-
jimus, redagavo informacinį seniūnijos biule-
tenį „Paluknys iš arti“. Lietuviškoji vidurinė, 
kuriai „Medeinos“ vardą sumanė irgi Vitalija, 
ėmė stiprėti, daugėjo mokinių, jų pasiekimai 
rajone ir respublikoje neretai stebindavo. 
2008aisiais Vitalija inicijavo regioninį 5–8 
klasių mokinių diktanto konkursą „Rašyti 
taisyklingai lietuviškai – garbinga“, tapusį 
tradiciniu, pasiekė, kad mokykla vykdytų 
net dvi tarptautines prevencines programas, 
bendradarbiavo su šv. Jono kongregacijos 
auklėtojais, ypač O. Grigaite, gamtos mokslų 
daktare, 1997–2004 m. užsiėmusia karitaty-
vine veikla Jalovės k., Trakų r., pačiais au-
klėtiniais, kurių ne vieną išleido į gyvenimą. 
Tiktai 2012aisiais, kuomet bendruomenė 
„Dienmedis“ sumanė išleisti informacinį lei-
dinį apie Paluknį, jo autoriaus Henryk Mažul 
teksto vertimą į lietuvių kalbą Vitalija atsisakė 
redaguoti, nes autoriui norėjosi išsaugoti kuo 
daugiau autentiškų pasakymų, nederėjusių 
su lietuvių kalbos normomis. Vitalija taip ir 
pareiškė: „Aš negaliu išduoti lietuvių kalbos!“ 

Tai buvo vienintelė priežastis ir vienintelis 
kartas, kai ji atsisakė padėti.

Pripažinimas atėjo 2015aisiais, kuomet 
Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla tapo 
gimnazija. Vitalijos pareigos nepasikeitė – ji liko 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tačiau toks 
vos dvi dešimtis metų egzistuojančios kaimo 
mokyklos pajėgumas buvo aiškiausias įrody-
mas, kad dirbta ne veltui. Beje, po poros metų 
gimnazija panoro tapti ir tame pačiame pastate 
veikianti buvusios trikalbės Paluknio vidurinės 
mokyklos teisių perėmėja – lenkiškoji vidurinė. 
„Medeina“ padėjo kaimynei, sudarydama 
bendrą ugdymo planą, be kurio L. Komolovs-
kio gimnazijos nebūtų buvę. Tai pareikalavo 
Vitalijos darbo, energijos ir laiko, bet – ir vėl ne 
veltui. Taigi pirmiausiai V. Dovydėnienės dėka 
Paluknyje šiandien veikia net dvi gimnazijos. O 
Paluknys lietuviškėja. Paluknys, kuriame Vitali-
ja susilaukė trejeto vaikų ir tebegyvena su vyru 
Rimantu, žinomu dailininku karikatūristu. 
Vaikai – du sūnūs ir dukra – padirbėję užsie-
niuose, grįžo Lietuvon. Dukra dar netekėjusi, 
o sūnūs sukūrė šeimas, tad Vitalija ir Rimantas 
džiaugiasi ketvertu vaikaičių lietuvaičių, nors 
jiems teks palūkėti – Vitalija dar labai reikalinga 
„Medeinai“ ir Palukniui. Juk ji dabar dar ir TAU 
Paluknio skyriaus dekanė.

Tik gaila, kad, renkant žymiausias Lietu-
vai nusipelniusias moteris, nebuvo nominuo-
tos tos, kurios rūpinosi ir rūpinasi lietuvybės 
išsaugojimu Rytų Lietuvoje, nors išeivijai 
dirbančios įvertintos. Man tarp nominančių 
trūksta Vitalijos Dovydėnienės vardo. 

Vitalija Dovydėnienė: tikėjimas 
ir darbas gali viską

Leonora DAUGUDIENĖ, Paluknys, Trakų r.

Vitalija Dovydėnienė, švenčianti savo 60-metį su artimaisiais ir draugais kaimo turizmo sodyboje 
prie Dubingių. Rasos Dovydėnaitės nuotr.

Vitalija Dovydėnienė savo darbo kabinete. 
Stanislovo Samosionoko nuotr.
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Lietuvos istorijos knygos

Lietuvos pasipriešinimo istorija

Netikėta dovana iš praeities
Rimantas JOKIMAITIS, Vilnius

Pabaiga

Pradžia Nr. 6 (860)

Knygos įvade paminėta, kad P. Dogelis 
karo metais globojo gydytoją žydą Zyvą. 
Pats kanauninkas rašo, jog tas žmogus 
vokiečių policijos buvo sulaikytas 1944 m. 
gegužės 8 d. „Šv. Trejybės bažnyčioje, kur 
jis dienos metu sėdėdavęs“. Žinutėje apie 
suimtąjį yra užuominų, kad kanauninkas 
apie tą „aukštojo mokslo vyrą“ ir tai, kaip 
jam pavyko sulaukti 1944ųjų gegužės, žino 
gerokai daugiau, nei galima pagalvoti. Ka-
nauninkas baiminasi, jog Zivas „gali kai ką 
iš kunigų, jį šelpusių, įtraukti į pinkles. Jau 
yra išdavęs, kas jį šelpė“. Matyt, neišdavė, 
nes daugiau ta tema knygoje nieko nėra. O 
gal ir buvo? Kol kas nerasta nemažai karo 
metų užrašų. Tačiau gal ir tuose dingusiuose 
lapuose žydų gelbėjimo tema nieko nėra, nes 
P. Dogelis – gana atsargus dienoraštininkas. 
Saugotis reikėjo, nes už savo mintis ir žinias 
okupacinių valdžių būtų buvęs smarkiai 
pakratytas. Kai kurie užrašai jam ar jo prie-
teliams galėjo tapti nuosprendžio pagrindu.

Dienoraštyje kartkartėmis atrandi niekad 
negirdėtų dalykų. 1943 m. gruodžio 14 d. 
užrašyta sužinota, o vėliau ir pasitvirtinusi 
informacija, kaip Rusijoje gyvena buvęs 
prezidentas A. Stulginskis ir kai kurie kiti 
žinomi asmenys. Šias žinias atnešęs iš Rusi-
jos parsiradęs panevėžietis elektrotechnikas 
Polonskis. Arba kitas pavyzdys – radijo 
transliacijos iš Vatikano lietuvių kalba pir-
mosios sovietų okupacijos metais. Tų trans-
liacijų tema rašoma daug, net apie tai, kaip 
jos buvo nutrauktos sovietams pagrasinus 
Bažnyčios vadovams.

1944 m. artėjant sovietams P. Dogelis 
nebėga nuo likimo. Iš Kauno nesitraukia. 
Na ir pamato bolševikus iš arti. Jie kiek 
kitokie nei pirmuoju sovietmečiu. Karei-
viai prievartauja moteris, plėšia butus ar 
šiaip įstaigas, puldinėja žmones gatvėse. 
Štai Juozas Zikaras sutinka iš Ramygalos į 
Kauną atkeliavusį rašytoją, mokytoją Joną 
Graičiūną: „Tas Zikarui skundėsi, kad nuo 
jo raudonarmiečiai atėmę laikrodį. Zikaras 
paguodė Graičiūną, kad ir nuo jo laikrodis 
atimtas.“ J. Zikaras neilgai tvėrė tokį gyveni-
mą. Lapkričio 12 d. paminėta, kad skulptorių 
J. Zikarą laidojo kan. Stankevičius. O tas 
kitas laikrodžio netekęs inteligentas netru-
kus atsidūrė Sibire. Tokių kaip J. Zikaras ar  
J. Graičiūnas buvo tūkstančiai. Apiplėšimai, 
prievarta – tų laikų kasdienybė dabar be jo-
kių blogų intencijų prisimenama tik istorinių 
pasakojimų paraštėse. Ką ten koks prarastas 
laikrodis, batai, paltas ar kailiniai, jei vien 
per pirmus grįžusios sovietų valdžios metus 
Lietuvoje nužudyta daugiau kaip 10 tūks-
tančių žmonių.

Net vaikigaliai žino, kad dabar – „liau-
dies“ valdžia: akmenimis vis išdaužomi 
Bazilikos langai, sveiki išlikę per karo veiks-
mus 1944 m.“.

Tokia sovietinės tikrovės kasdienybė ir 
buitis. O kiti reikalai gerokai rūstesni. Sovie-
tai mobilizuoja vyrus. Mobilizacija boikotuo-
jama. Prasideda vyrų gaudymas, žudymas, 

sodybų deginimas. Represijos užgriūva 
ne vien vengiančiuosius mobilizacijos. Ir  
P. Dogelio giminaitis areštuojamas, net 
neaišku dėl ko. Po poros savaičių suimtąjį 
pamato žmona: „Stasius atrodė [...] lyg pa-
mišęs.“ Tokių kaip tas Stasius – tūkstančiai. 
„Kai iš Kauno kalėjimo neseniai gabeno ka-
linius, baisus buvo vaizdas. Kalinių rankos 
buvo užpakalį surištos. Galvas liepta visiems 
žemyn nulenkti ir nuo kalėjimo iki stočiai 
bėgte bėgti“, – rašo kanauninkas. 

Iš karto atėjus sovietams į P. Dogelį 
laiškais kreipiasi pažįstami ir nepažįstami  
1941 m. tremtiniai bei lagerininkai. Prašo 
maisto ar net imtis žygių, kad kaip nors 
pagelbėtų. Žydas gydytojas klausia žinių 
apie artimųjų likimą.

Maisto, nors ir labai stinga, siunčia, bet 
ką daugiau gali, jei kiekvieną dieną pačiam 
gresia būti suimtam ar išvežtam. 

1946 m. kovo mėn. Kauno senamiestį ap-
semia ištvinusi Neris ir Nemunas. Bazilikoje 
ir šventoriuje plaukioja įvairiausi rakandai, 
malkos, kiti daiktai. Baisūs nuostoliai, „vie-
nintelis džiaugsmas iš potvynio, kad žmonės 
yra saugūs dėl bolševikų išvežimo“.

Jau 1944 m. rudenį P. Dogelis pradeda 
užrašinėti žinias apie pasipriešinimą. 1944 
m. rugsėjo 11oji: „Pagirio valsč. Pradė-
jus vyrus gaudyti, buvo nušauta keletas 
enkavedistų. Tam kartui liovėsi gaudę.“ 
Pasipriešinimo tema rašoma daug, beveik 
kiekviename puslapyje. Kanauninkas mini 
ir „istrebitelius, lietuviškus šuniukus“.

Partizanai pasiekia buvusią laikinąją 
sostinę. Štai 1945 m. kanauninkas vardo 
dienos proga pusryčiais vaišina Antaną 
Kauną, „Bazilikos prietelių ir geradarį“. 
Svetys papasakoja, kad naktį pas jį prisi-
statė du ginkluoti vyrukai. „Ieškome tokio 
ir tokio. Kaip tik tas jų ieškomasis neseniai 
iš čia išvyko. Ir p. Kaunas nusiramino. 
Neradę ieškomojo jie pasitraukė. Jų būta 
daugiau negu du. Tas jų ieškomasis yra 
rusas, daug žmonių įskundęs“, – teigia 
P. Dogelis. Po kelių mėnesių dienoraš-
tyje paminimas Fredoje savo namuose 
nušautas komjaunuolis, mokinys, kuris 
„net dalyvavo miškininkų gaudyme Pa-
kuonio miškuose“. P. Dogelis jį vadina 
ne partizanų, o bolševikų auka. Mokiniai 
varu varyti į laidotuves. Tą kartą laidota 
komunistiškai, tačiau dienoraštyje ne sykį 
pasakojama, kad, partizanams nukovus 
kokį „skrebuką“ ar šiaip veikėją, jį valdžios 
nurodymu „su didžiausiomis iškilmėmis 
lydi į bažnyčią, iš ten – į kapus“.

1947 m. rugsėjo 24 d.: „Trys aukos. IX. 
22 prie namų Aleksoto g. N 15 – ties Rotuše 
gulėjo nušauti 3 žmonės – enkavedistai. 
Žmonių kalbomis, buvę taip. Enkavedistai 
suareštavę vieną šoferį namuose N 15 ties 
Rotuše, ir kas į tuos namus ateidavo, visų 
dokumentus tikrindavo ir areštuodavo. Įeina 
vienas vyras, liepia jam parodyti dokumen-
tus. Jis išsiima iš kišenės revolverį ir nudeda 
tris enkavedistus – du žydus ir rusą, ir pats 
pabėga. Bebėgantį vijosi jūrininkai. Ir į juos 
šovė. Tie atsitraukė.“

Panašią istoriją, o gal net tą pačią, jei 
neklystu, yra aprašęs Juozas LukšaDau-
mantas „Partizanuose“. Tokios čekistų 
pasalos suimto žmogaus namuose buvo 
įprastos, tik, suprantama, ne dažnai taip 
baigdavosi.

1948 m. sausio mėn. pasakojama apie 
kunigo Antano Trakinsko nužudymą Kaune. 
P. Dogelis žino, jog partizanai šį ir dar vieną 
kunigą per savo spaudą („Laisvės varpą“) 
įspėjo „paskutinį kartą, kad liautųsi juodus 
darbus darę“, t. y. nustotų bendradarbiavę 
su sovietų „organais“. 

Pogrindžio spauda pirmą kartą pami-
nima 1944 m. spalio 18ąją. Toks įrašas – ne 
vienas. P. Dogelis vis cituoja ar perrašo 
įdomesnį tekstą, tik jis, kitaip nei partizanai, 
nėra toks optimistiškas dėl ateities. 1945 m. 
sausio 25 d. partizanų spaudoje paskaitęs, 
kad „Laisvės rytojus jau švinta“, skliauste-
liuose pažymi: „(iš tikrųjų laisvės švyturio 
nesimato).“ 

1945 m. kovo 17 d. bazilikoje vyskupas 
Teofilius Matulionis „duoda šventinimus 11 
diakonų ir mažesniuosius. Vyskupas gerai 
atrodo. Ilgą laiką iškalėjęs pas bolševikus 
Vyskupas dabar į Lietuvos kentėjimus blai-
viai žiūri, pasitikėdamas Dievo Apvaizda“. 
Dienoraštyje daug įdomių pastebėjimų apie 
T. Matulionį kaip asmenį ir jo išskirtinai 
orią, drąsią laikyseną susidūrus su komunistų 
barbarybe. 

Partizanų tema tampa svarbiu iššūkiu 
bolševikų ir Katalikų bažnyčios vadovybės 
santykiams. 1944 m. spalio 25ąją dienoraš-
tyje užrašyta, jog enkavėdistai reikalauja 
„sudrausti tikinčiuosius per bažnyčias, 
kad liautųsi partizanai veikę. Nes būsią 
pasiųsti keli pulkai kariuomenės į Utenos ir 
Ukmergės apskritis ir visi gyventojai būsią 
išžudyti“. Suprantama, Bažnyčios vadovy-
bė, gavusi tokius perspėjimus, turi ką nors 
daryti, bet nedaro to, ko iš jostikisi čekistai. 

Komunistai labai nepatenkinti, kad 
Lietuvoje yra jų visagaliais viešpačiais nepri-
pažįstančių žmonių. Vyskupas T. Matulionis 
nesutinka „parašyti ganytojiško laiško prieš 
partizanus“. Tokios pat pozicijos laikosi ir 
kiti vyskupai. Kunigai, net gąsdinami gin-
klu, atsisako skelbti antipartizaniškus raštus. 
O vienas, priverstas perskaityti, įžangoje pa-
sako, kad „per mano lūpas kalba enkagebis-
tai“. P. Dogelis, gavęs nurodymą paraginti 
tuos „kurie slapstosi, mesti ginklą“, pasitaręs 
su kunigu P. Lažinsku irgi nutaria „Baziliko-
je tokio pamokslo nesakyti“. Ir kaip galėtų 
sakyti ką nors dviprasmiška, jei ne kartą apie 
partizanus parašo: „Stebiuosi nepaprastu 
žmonių pasišventimu Lietuvai Tėvynei.“ 
Kaip galėtų kelti žmonėms sąmyšį, jei kuo 
puikiausiai žino, kas, kodėl ir kaip kovoja. 
Ne vienas jam asmeniškai pažįstamas vyras 
paaukojo save tėvynei: „Žuvo mokytojas Alo-
yzas Rinkevičius V.18 d. Zapyškio miškuose 
nelygioje kovoje su rusais. Kelias dienas gu-
lėjo miške nepalaidotas. Už jo vėlę padariau 
Mišiose „Memento“.“ 

Kanauninkas suvokia pasipriešinimo 
tragizmą. Ne kartą apie tai užsimena. Bet 

kokia priimtina alternatyva? Ar ji apskritai 
buvo? 

Komunistai neatlyža. 1946 m. pradžioje 
„iš vyskupų reikalauja kolektyvaus gany-
tojiško rašto dėl partizanų, bolševikiškai ta-
riant, dėl banditų“. Valdžia pasirūpina, kad 
vyskupai būtų atvežti į pasitarimą. Kaip kiti, 
automobiliu vežamas ir vyskupas Vincentas 
Borisevičius. „Bet jį, užuot nuvežę į vyskupų 
posėdį, nuvežė į kalėjimą. [...] Vyskupai dvi 
dienas svarstė, redagavo tokį raštą, pagaliau 
suredagavo ir įteikė bolševikų skirtam atsto-
vui [...]“, – pasakoja kanauninkas. Vyskupų 
pastangas ir tą raštą bolševikai įvertino 
taip: „Kas jį laikys pas savęs, tas bus lygus 
nusikaltėliui už ginklų laikymą.“ P. Dogelis 
skaitė tą raštą. „Jame nieko ypatingo. [...] 
Visa to rašto blogybė, kad nėra jame to, ko 
norėjo bolševikai“, – rašoma dienoraštyje. 

Net ir labai spaudžiami vyskupai nesuti-
ko paskelbti valdžios reikalaujamų raštų. Nepa-
skelbė moralinės kapituliacijos. Komunistai 
vyskupams atsakė komunistiškai: Vincentą 
Borisevičių sušaudė, kitus išvežė į lagerius, 
ištrėmė, o tuos, kurie sugrįžo, visaip per-
sekiojo. Laisvėje liko vienintelis Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Taip ir gyveno kanauninkas, rašydamas 
savo „kroniką“, pasimelsdamas už žuvu-
siuosius dėl tėvynės, laukdamas geresnių 
laikų. Kasdien registravo Lietuvos vargus. 
Nuolat kalbėjo apie uždaromas bažnyčias, 
suimtus, ištremtus kunigus, vyskupus, 
žuvusius partizanus, kalinius, masinius 
trėmimus ir tremtinius: „Vis girdisi, kad 
tai čia, tai čia buvo kratos ir suėmimai. Kai 
pamatai enkagebe ar kitą kokį maskolių, ar 
jiems parsidavusį lietuvį, tai širdis labiau 
pradeda plakti ir kraujas į galvą muša nuo 
susierzinimo.“ Geros naujienos jį aplanky-
davo kur kas rečiau.

„Kronika“ baigta rašyti 1949 m., kai 
valdžia kanauninkui ir dar keliolikai kunigų 
nurodė kraustytis iš Kauno (tada – įprasta 
praktika), o kraustytis nebuvo kur. Žmonės, 
nors ir galbūt norėjo, bijojo priimti valdžios 
nemalonę užsitraukusį kunigą, kad patys 
nenukentėtų, kad neatsidurtų lageryje. Tik 
įdėjęs daugybę pastangų jis susirado vietelę 
Vandžiogaloje.

Kanauninkas per tarpininkus kreipėsi 
užtarimo į L. Giros našlę. Ši dėl to labai nu-
stebo, o „paskui atsipeikėjusi pasakė. Jokio 
tarpininkavimo čia negali būti. Komunistai 
tarpininkų nekenčia ir juos baudžia“.

Komunistai, kaip tas šėtonas, dar gundė 
P. Dogelį: atsisakyk kunigystės, dirbk mums, 
tada galėsi Kaune ramiai gyventi. 

Išsikraustęs iš Kauno ligotas ir senas kanau-
ninkas tais pačiais metais mirė, kaip ir numatė 
paskutiniame publikuoto dienoraščio sakinyje. 
Paliko mums įdomių, vertingų, daug metų 
rašytų istorijos liudijimų ir šviesų atminimą.

Šiandien telieka spėlioti, ar prieš mirtį 
sutarė su bičiuliais, kas ir kaip pasirūpins 
jo rankraščiais, ar šie patys suprato savo 
priedermę.

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žemaičių 
apygardos „Alkos“ rinktinės vado Kazimiero 
VenckausAdomaičio 1947 m. lapkričio 24 d. 
įsakyme Nr. 22 rašoma:

Buvusį LLA Mažeikių rinktinės „Alka“ 
štabo viršininką AMBO, šių metų rugsėjo 18 d. 
nukautą prie Židikų miestelio susišaudymo metu 
su enkavėdistų gauja, nuo mirties dienos išbraukti 
iš rinktinės sąrašų.

Kas buvo AMBO? Nei vardo, nei pavar-
dės, ir nežinia, kokiomis aplinkybėmis jis 
žuvo?

Židikų įgulos dvylikos kareivių grupė 
1947 m. rugsėjo 18 d. Židikų–Sedos kelyje, 
Osteikių kaimo ribose, susitiko iš krūmų 
vežimu išvažiuojančius keturis partizanus. 
Susišaudymo metu trys vežime sėdėję vyrai 
pabėgo. Šalia vežimo ėjęs vyras atsišaudyda-

Už Lietuvos laisvę kovojo ir ukrainiečiai
Albertas RUGINIS, Mažeikiai mas pasitraukė į krūmus. 

Išgirdę šūvius atskubėjo 
dar dvidešimt Židikuo-
se dislokuoto Vėtrovo 
MGB divizijos dalinio 
kareivių. Apsupę krū-
mus, jie liepė partizanui 
pasiduoti.

Kaip rašoma MGB 
ataskaitoje, apsuptasis 
sakęs: 

Kareiviai, gyvas aš 
nepasiduosiu, savo gyvybę aš atiduosiu už ne-
priklausomą Lietuvą. Jūs kareiviai ir aš kareivis. 
Nenumeskite mano kūno kur nors į pelkę, palai-
dokite mane Židikų kapinėse. Aš ukrainietis, bet 
kovojau už Lietuvą. Aš dirbau Minske elektros 
suvirintoju, ir mano gyvenimas buvo skurdus. 
Raudonoje armijoje karo metu buvau sužeistas 
į koją, bet gydytojas manęs gerai neišgydęs vėl 
pasiuntė į frontą. Aš nepatenkintas sovietų val-

džia, todėl įstojau į partizanus. Man suimtam bus 
blogai, todėl aš gyvas nepasiduosiu.

Paklaustas, kiek jų, kovotojų, esą, atsakė, 
jog daug, apie šešiasdešimt žmonių ir kad 
vežimą su arkliu paėmę iš dešimtininko.

Vykstant tokiam dialogui, prie apsuptojo 
prišliaužė kareivis ir metė granatą. Prie žuvu-
siojo rastas rusiškas automatas PPŠ, belgiškas 
revolveris „Brauning“, pasienio kariuomenės 
leitenanto antpečiai, medalis „Už pergalę 
prieš Vokietiją“, vokiškas kariškas žemėlapis, 
R. Frolovo, Alfonso Vinčos, Stasės Kupliaus-
kaitės pasai ir Adomo Plieno pažymėjimas. 
Taip pat užrašų knygelė ir nuotraukų.

MGB nustatė, jog žuvusysis buvo ukrainie-
tis, kariuomenėje tarnavęs nuo 1941 m. Iš rusų 
dalinio, dislokuoto Klaipėdoje, pabėgęs 1944 m.

Jo pavardė liko nežinoma. Atkeliavęs iki 
Plokštinės miško, vyras 1945 m. užmezgė ryšį 
su partizanais ir įstojo į Juozo JakumoSpalio 
būrį. Gavo AMBO slapyvardį.

Šarnelės kaimo gyventoja prisiminė, 
kad vieną žiemą keli kaimo gyventojai 
slapstė partizanus ir tarp jų buvęs toksai 
ruskelis, atrodo, pabėgęs iš kariuomenės, 
galbūt ukrainietis.

Vėliau, matyt, pramoko lietuvių kalbos. 
AMBO kaip patyręs kareivis (gal net karinin-
kas) buvo paskirtas „Alkos“ rinktinės štabo 
viršininku.

Žuvusiojo paskutinis noras tikriausiai 
nebuvo įvykdytas. Apie palaidojimą Židikų 
kapinėse jokių duomenų nėra. Ant bruko 
numestas irgi nebuvo.

Prie Židikų–Sedos kelio, dešinėje pusėje, 
miškelyje, vadinamame Klebono ąžuolynu, 
buvo užkastas nežinomas partizanas. Vietinė 
moteris tą vietą prižiūrėjo, pasodindavo gė-
lių. Moteris seniai mirusi, o partizano kapo 
žymės nėra.

Gal ten ir guli Ukrainos sūnus, „Alkos“ 
rinktinės štabo viršininkas AMBO?..

Albertas Ruginis
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Sibiro tremtinių likimai
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Kostas Vasiliauskas – Pažydės 
malūnininkas ir Sibiro tremtinys

Algirdas GRIGARAVIČIUS, Vilnius
Pradžia Nr. 7 (861)

1942 m. sausio 16 d. Musninkų vals-
čiaus savivaldybė pranešė apskričiai, kad 
savininkas, Bilotų dvare turėjęs 138,14 ha 
žemės, neatsišaukia, gyvena nežinia kur, 
prieš karą rezidavo Lenkijoje. 1940 m. žemės 
buvo išdalytos naujakuriams, šie tebevaldo 
gautus sklypus. Tačiau paskelbus, kad jie bus 
sujungti dvarui išnuomoti, žmonės išsivaži-
nėja. Lapkričio 10 d. informuota, kad 112 ha 
išsinuomojo Stasys Adomavičius41. Į 1940 m.
rugpjūčio mėnesio Musninkų valsčiaus ūki-
ninkų, kurių žemė imama žemės reformos 
reikalams, sąrašą įrašyti buvę savininkai 
Stasys ir Juzė Kilčiauskai, turėję Bilotų dvare 
128,29 ha žemės. Jiems palikta 30 hektarų. 
Pokario metais dvaras pateko į likusių be 
šeimininkų ūkių 1944–1948 m. sąrašą, iš kurio 
į valstybinį žemės fondą paimta 106,30 ha 
žemės, 27,85 ha miško, 3 gyvenamieji namai, 4 
tvartai, klojimas, svirnas42. 1942 m. kovo 20 d.
sudarytame sąraše nurodoma, kad Manti-
nionių dvaro savininkas Rubinas Kronikas 
pabėgęs, dabar ten šeimininkauja ūkvedžiu 
paskirtas Liudas Kvietkauskas43. Taigi dvarų 
likimai karo sąlygomis susiklostė skirtingi.

Iš K. Vasiliausko vaikaitės ir žento Juozo 
Vilkevičiaus dukros Reginos Rimkuvienės, 
gyvenančios Jonavoje, išsaugotų dokumentų, 
daugiausia – sumokėtų žemės mokesčio kvitų 
ir pranešimų apie privalomas vykdyti įvairias 
prievoles, keliasdešimt susiję su Pažydės 
malūnu. Jie turėjo įrodyti, kad su valdžia 
ūkininko atsiskaityta. 1938 m. sausio 30 d. 
nuomos sutartis su Julijono Vilkelio įgaliotine 
Salomėja EimontaiteRimkevičiene, kuria 36 
metams K. Vasiliauskui atiduodamas žemės 
rėžis prie Širvintos, sudaryta namie, daly-
vaujant liudininkams Stasiui Vasiliauskui 
ir Pranui Zilunskui. Būsimas malūnininkas, 
sumokėjęs 100 litų rankpinigių, pasižadėjo 
S. Rimkevičienei malti jos grūdus be atlygio, 
o įgaliotinė – neišnuomoti to rėžio kitiems ir 
nenutraukti sutarties. Tokius pasižadėjimus 
„iš abiejų pusių šventai pildyti“ sutvirtino 
savo ir liudininkų parašais. Galutinė sutartis 
turėjo būti surašyta gavus leidimą malūnui 
statyti. Iš Paširvinčių kaime gyvenusio Leo-
no Naraškevičiaus, kuriam 1933 m. Širvintų 
apylinkės taikos teisėjas iš S. Rimkevičienės 
priteisė 347 litus, 1938 m. kovo 10 d. pareiš-
kimo teisėjui, einančiam Širvintų notaro 
pareigas, aiškėja, kad jis neprieštarauja, jog iš 
J. Vilkelio maždaug 10 ha ūkio Pažydės kaime 
K. Vasiliauskui būtų išnuomotas 21 aro skly-
pas, sudarantis atskirą rėžį prie Širvintos upės 
šiaurės rytų pusėje. Išsaugoti verslo mokesčio 
Lietuvos bankui kvitai rodo, kad baigiantis 
1939 m. rudeniui malūnas jau veikė.

Šiek tiek žinių apie K. Vasiliausko ma-
lūną yra iš karo metų. 1942 m. vasario 13 d. 
rašte Musninkų savivaldybė rašo, kad iš 

penkių valsčiuje veikiančių vandens ma-
lūnų vienas Pažydės kaime priklauso jam. 
Kitame dokumente teigia, jog per dieną 16 
arklio jėgų turbinos varomos girnos pajėgios 
sumalti toną grūdų. Dar keliuose valsčiaus 
pramonės įmonių antrojo pusmečio sąra-
šuose K. Vasiliauskas tebenurodomas esąs 
malūno savininkas, o 1943 m. vasario mė-
nesį sudarytose žiniose sakoma, kad jame 
dirba vienas darbininkas44. Tačiau į „Malūnų 
centro ir prie jo prijungtų malūnų“ 1944 m. 
vasario 8 d. sąrašą yra įtrauktas Musninkų 
malūnas, kurio valdytojas – Kazys Šulskus, 
ir Broniaus Šimulionio malūnas „Gelvonų 
valsčiaus Mančišėnų (Mančiušėnų) kaime“45. 
Apie Pažydės malūną nekalbama, nes, matyt, 
buvo priskirtas vietinių, neturinčių didesnio 
pajėgumo, kategorijai. Jis įtrauktas į privačių 
malūnų Ukmergės apskrityje 1946–1947 m. 
sąrašą46. Iš R. Rimkienės išsaugotų doku-
mentų aiškėja, kad nuo 1947 m. pavasario 
malūnas priklausė valstybinei kooperacijai, 
o K. Vasiliauskas buvo tik jo vedėjas, perio-
diškai teikęs žinias apie sumaltą kiekį grūdų.

Ukmergės apskrities 1948 m. „buožinių 
ūkių sąraše“ yra įrašytas Kostas Vasiliaus-
kas, Prano, valdęs Moliupės kaime 10,13 ha 
ariamos žemės, 0,50 ha pievų, 1,05 ha ga-
nyklų ir turėjęs du arklius, dvi karves, du 
veršelius ar telyčaites, dvi kiaules, keturis 
paršelius, po tris rėminius bei kelminius 
avilius, arklinę kuliamąją. Pastaboje nuro-
dyta, kad „ūkis apkarpytas ir turėjo vandens 
malūną“47. Tokiame sąraše jis atsirado dėl 
Ukmergės apskrities darbo žmonių deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto 1948 m. liepos 
30 d. nutarimo. Kostas sprendimą apskun-
dė, tačiau rugsėjo 30 d. komitetas piliečio  
K. Vasiliausko pareiškimo dėl išbraukimo iš 
buožinių ūkių sąrašo nusprendė netenkinti, 
nes, tyrimo akto duomenimis, jis naudojosi 
samdoma darbo jėga. 1947 m. rugsėjo 9 d. to 
komiteto nutarimu broliai Stasys ir Kostas 
buvo įtraukti į buožinių ūkių, „apdėtinų 
žemės mokesčiu su primokėjimu“ sąra-
šą48. Todėl K. Vasiliauskas 1948 m. rudenį 
nutarė perleisti ūkį žentui J. Vilkevičiui ir 
pasitraukti iš Moliupės. Į Gelvonų valsčiaus 
Liukonių apylinkės „valstiečių ūkių 1949 
m. žemės apskaitos“ 1948 m. spalio 15 d. 
sąrašą įrašyti broliai Stasys ir Bronius, valdę 
Moliupėje atitinkamai 8 ir 19,78 ha žemės, 
bei J. Vilkevičius – 11,58 hektaro. Kosto 
nėra49. Jis dar įtrauktas į Gelvonų valsčiaus 
miškų ir žemių, perduotų miškų pramonės 
ūkio žinion, tų metų spalio 1 d. sąrašą kaip 
Moliupės dvare valdęs 15,45 ha miško. 
Nurodytas ir Stasys, iš kurio „apkarpyto 
ūkio“ paimta 5,59 ha miško50. 1944 m. iš 
Stasio, turėjusio Moliupėje 29,20 ha žemės, 
toks miško sklypas jau buvo paimtas, o 
į valstybinį žemės fondą perkelta 7,09 ha 
„viršnorminės“ žemės51.

Ukmergės apskrities darbo žmonių depu-
tatų tarybos vykdomasis komitetas 1948 m. 
gruodžio 17 d. nutarė netenkinti J. Vilkevi-
čiaus, Jurgio, pareiškimo išbraukti iš buožinių 
ūkių sąrašo, nes „pagal ūkio charakteristiką 
minimas pilietis visą laiką naudojosi samdo-
mąja darbo jėga, turi geram stovyje kuliamą 
arklinę mašiną, anksčiau turėjo vandens malū-
ną, be to, ūkis apkarpytas“52. Tik 1949 m. balan-
džio 12 d. jau Širvintų apskrities vykdomasis 
komitetas nusprendė iš buožinių ūkių sąrašo 
išbraukti, tačiau 1948 m. 8 097 rublių mokesčio 
už žemę apskrities finansų skyrius negrąžino, 
o įskaičiavo į 1949 m. mokesčio sumą. Sprendi-
mą nulėmė aplinkybė, kad Juozo pareiškime 
buvo nurodyta, jog mobilizuotas į Raudonąją 
armiją kovėsi fronte. 1948 m. pabaigoje Ukmer-
gės apskrities vykdomajam komitetui jis 
pareiškė, kad Moliupės kaime valdo 11,48 ha 
žemės, bet „dėl man nežinomų priežasčių esu 
apdėtas buožiniais mokesčiais“, iš Raudono-
sios armijos paleistas 1946 m. gruodžio mėnesį, 
apdovanotas medaliu „Už pergalę prieš Vokie-
tiją Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m.“, 
yra gavęs „Pabaltijo srities karinio vado ar-
mijos generolo Bagramiano padėkos laišką“.

Pavyzdinių žemės ūkio artelių nuostatų, 
išleistų 1949 m. Valstybinės politinės ir moks-
linės literatūros leidyklos atskira brošiūra, 
pabaigoje Širvintų apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininkas Rutkauskas įrašė, kad 
Vindeikių kaimo kolūkio „Auksinė varpa“ 
įstatai į apskrities kolūkių registracijos knygą 
įtraukti rugsėjo 14 d. ir turi juridinę galią53. 
Pasirašė ir apskrities Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Kostiukovas. Musninkų valsčiaus 
kolūkio „Artojas“ 1949 m. darbo apyskaitoje 
nurodyta, kad jame yra 70 kiemų, 271 gyvento-
jas, vyrų nuo 16 iki 60 metų – 65, moterų – 67, 
vyrų, kuriems per 60 m., ir moterų, vyresnių 
kaip 55 m., – 34, paauglių nuo 12 iki 16 metų – 
11, darbinių arklių – 56, karvių – 18. Kolūkio 
žmonės turėjo 61 plūgą, 60 „zigzag“ akėčių, 
70 arklinių grėbiamųjų, 56 vežimus, 52 roges, 
šienapjovę, 66 pakinktų komplektus, 837 ha že-
mės, iš kurios 470 ha buvo ariama. Apyskaitą 
pasirašė pirmininkas Bronius Leleckas, Petro, 
buhalteris Kazys Motiejūnas, Vlado, revizijos 
komisijos pirmininkas Česlovas Šeduikis54. 
Gelvonų valsčiaus kolūkio „Auksinė varpa“ 
1949 m. apyskaitoje rašoma, kad jam priklauso 
33 kiemai, 144 gyventojai, vyrų nuo 16 iki 60 
metų – 35, moterų – 41, vyrų, perkopusių 60 m., 
ir vyresnių kaip 55 m. moterų – 26, paauglių 
nuo 12 iki 16 metų – 12. Gyventojai turėjo 33 ar-
klius, 30 plūgų, 31 medines akėčias, 25 dalgius, 
35 vežimus, 30 pakinktų komplektų, 335 ha 
žemės, iš jų 247 ha – ariamos. Dokumentą pa-

sirašė pirmininkas Bronius Isikevičius, Juozo, 
buhalteris Bronius Maželis, Simo, ir revizijos 
komisijos pirmininkas Vladas Pašiulevičius, 
Juozo55. Musninkų valsčiaus kolūkio „Pirmyn“ 
1949ųjų metinėje apyskaitoje fiksuojama, kad 
yra 29 kiemai, 114 gyventojų, vyrų nuo 16 
iki 60 metų – 31, moterų – 38, vyrų, kuriems 
per 60 m., ir moterų, sulaukusių 55 m., – 
13, paauglių nuo 12 iki 16 metų – 10, taip pat 24 
plūgai, 22 „zigzag“ akėčios, 2 šienapjoves, 20 
vežimų, 22 roges, 39 pakinktų komplektai, 314 
ha žemės, iš jų 209 ha – ariamos, 37 ha pievų, 
59 ha ganyklų. Apyskaitą pasirašė pirmininkas 
Julius Vercinkevičius, Prano, buhalteris Juo-
zas Vilkevičius, Jurgio, ir revizijos komisijos 
pirmininkas Kazys Survyla, Juozo. Širvintų 
apskrities agronomas 1950 m. kovo 15 d. įrašė 
pastabą, kad sėjai trūksta 200 kg vasarinių 
kviečių, 400 kg avižų, 740 kg linų sėmenų. Už 
darbadienį žmogus galėjo gauti 2361 gramą 
grūdų. Buvęs K. Vasiliausko, o tuomet – 
kolūkio, malūnas 1949 m. jų sumalė 180,15 
tonos56. Taigi žmogaus pastangų vaisius dar 
buvo naudojamas kolektyvinėms reikmėms. 

Nelengvą tremtinių dalią parodo keletas 
išlikusių laiškų, siųstų iš Sibiro 1949 m. va-
sarą ir rudenį. Marijono žmona Helia (Elena, 
Helena) birželio 20 d. artimiesiems Moliupės 
kaime rašė: 

Miela Jadzia, Juozai, Raginute!! Širdingai 
diekojam jum už laišką, kurį gavau birželio 18, o 
buvo rašitas per sekmines, mes nuo jumi gavom 
2 laiškus ir Raginutės nuotrauką, kurią tu Jadzit 
taip šypsodama laikai ant rankų.

Brangioji mano, gal ir aš taip pat būčiau 
džiaugusis su savo vaikeliu, bet Dievas pagailėjo 
mum to džiaugsmo, man buvo du su puse mėnesio 
ranijau, žinoma, tokia didelė kelionė buvo, labai 
išvargau, susijaudinau, tas ir pakenkė, per Velykas 
gulėjau ligoninėj, didįjį šeštadienį atsiguliau, o 
trečiadienį po Velykų išrašė, nes reikėjo važioti į 
paskirtą mum vietą kolchozan, aš gavau leidimą 
nuo gydytojos dviem savaitėm, kol pasitaisiau, o 
paskui turėjau pradėt eit į darbą.

Miela Jadze, aš dabar laimingesnė, kad taip 
atsitiko, nes kolchoze ir naščios turi eit į darbą, tai 
būtų labai sunku, žinoma, kad taip tėviškėj būtų 
atsitikę, tai būtų labai gaila ir liūdna, žinoma, ir 
dabar gaila, Marijonas labai gailėjo, kad teko man 
tiek pergyvent skausmo ir vargo, nes tas ne visai 
lengvai buvo, darė operaciją išvalymą, labai skau-
dėjo, o dabar tai visai sveika einu kasdien į darbą.

Brangioji, mes buvom išvažiavę kelio taisyt 20 
km, turėjom kast ravus, kast labai sunku, ten mes 
buvom 10 dienų, gaudavom į dieną pusė kilogramo 
duonos avižinės, bulvių 1 kg, žinoma, mes savo 
valgėm ir spirgėm. Pakol valgom Moliupės duoną 
ir spirgas, tai dar nieko, bet toliau nežinom, kaip 
gyvensim. Pas mus nėra šventos dienos, tik kaip 
lietus lyja šventa, labai gaila, kad aš visus gerus 
rūbus atsivežiau, nes nėra kada pasipuošti, mes vi-
sas šventes liūdnai praleidžiam, vien tik su ašarom 
kiekviena diena, prisimindami savo linksmai pra-
leistą jaunystę, o dabar pasiliko vien atminimas. 
Prisimenam, kaip tik rūpėdavo vien tik apsirengt 
išvažiot, o dabar jau viskas atvirai ne tas galvoj, 
galvoji apie duonos kąsnį. Duonos 1 kg 3 rubliai, 
pieno litras 2 rubliai, karvė 4000 rublių, nuo 
mūsų kaimo 3 km į krautuvę ir paštas kartu. Mes 
gavom 35 sotkus [arus] žemės, pasodinom bulvių, 
daržovių, svogūnai jau nemaži, tik agurkai nelabai 
auga, nes naktys šaltos, kai kada ir pašąla, o dienos 
šiltos, labai miškai sužaliavo ir gėlelės sužydėjo, 
tik mus niekas neįdomina, mes už ašarų nematom 
gražumo. Bet nieko, nenusiminkim, turėkim viltį 
ir tikėkimės, kad vėl pasimatysim brangioj tėviškėj, 
nėra kas bloga, kad neišeitų į gera.

Aš sapnavau, kad gyvenau Markūnuose, 
buvo naktis, o paskui užtekėjo saulė, šviesi, aiški 
ir pasimatė graži saulė. Jadze, tu nežinai, kaip 
tave pasiilgau, ir tavo mažytės dukrytės, tankiai 
galvoju, kad būčiau namie, tai galėčiau su tavim 
pasikalbėti apie viską.

Marijonas dirba su traktoriu, mažai kada 
pareina namon. Pasijama maisto kokiom 8 dienom, 
pareina murzinas, tiesiog pažinti negalima, tiktai 
dantys žiba. Labai sunku jo rūbus išmazgot nuo 
alyvos. Vitkunienė kasdien ateina pas mumi, ir 
tokia pati šposininkė kaip ir namie buvo. Mūsų 
kaime yra daug visilencų nuo Vilniaus ir Nemen-
činės, kituose kolchozuose yra daug gelvoniškių, 
kur Vildžiūnai, nežinom, nes juos atkabino arčiau Stasė (viduryje) ir Kostas Vasiliauskai šalia savo namo Sibire, 1952 m. Nuotr. iš Reginos 

Vilkevičiūtės-Rimkuvienės šeimos archyvo

Kosto Vasiliausko ir jo motinos kapas Gelvonų 
(Širvintų r.) kapinėse. Juozo Vercinkevičiaus 

nuotr.
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nei mus, į Jurkucką [Irkutską] 70 km. Atiduokit 
linkėjimus Juljanovai, Juljanui ir Zagatauskam. 
Mes ir Juljanui išsiuntėm laišką, ir jum kelis. Tai 
sudien, linkėjimai nuo Bronislavo, bučiojam mes 
visi jumi visus, lauksim laiško, Helia.“ 

Marijonas liepos 25 d. iš Sibiro: „Brangūs 
Vilkevičiai!!! Širdingai dėkojame už laišką, kad dar 
mūs neužmirštat, mums labai linksma, kad gau-
nam iš Lietuvos laišką, dabar nors tuo pasidžiau-
gėm. Ir dėkoju už ženkliukus, kuriuos gavom, nes 
jau parduoti nieko neturiu, sunkiau su kapeikom. 
Kaip rašai, Juozeli, apie baiką? Tai jau užmirštas 
šitas numeris, nes jau dabar galvojam apie duoną, 
kad būtų kąsnių. Dar kol turi lietuviškos, tai dar 
jaučiamės stipriai, bet kaip pažiūri į savo kaimynus 
užsigyvenusius, tai labai liūdnas vaizdas, kad ne 
tik duonos, bet ir bulvių nebeturi. Dėl ištrėmimo 
tai dar ne tik baisu, bet labai gaila savo jaunystės, 
kur dabar už darbų nieko nematom. Kad nors būtų 
šventos dienos, o dabar tai be jokio poilsio, o apie 
maistą tai visai niekas ir nemini, tik dirbk ir dirbk. 
Dabar mane paskyrė jau vyresniu traktoristu, 
ir paskyrė kombainą vežioti, nes jau jie saviem 
mongolam nepasitiki.

Buvo nuvežę Kirovan išventiti [nesupranta-
mas žodis], o kitais metais tai žada paskirti trak-
toriu [neįskaitomas žodis] brigadiru, tai kaip 
nors ir suksimės, gal neprileisiu, kad mano šeima 
iš bado mirtų. Pas mus šįmet labai geras derlius, 
rugiai, kviečiai. Ypatingai miežiai ir bulvės, kurias 
kastuvais sodino labai retai, o dabar tai pereiti 
sunku. Pas mus labai dideli karščiai, karščiau kaip 
Lietuvoj, dabar uborka šieno. Jau ir mes karvutę 
nusipirkom, tik labai sena, pieno duoda (10) litrų, 
mokėjom 2000 [rublių], o iš pavasario tai buvo 
(4000), dabar su mokesčiais užspaudė, tai ir atpigo. 
Tai jau dabar bus biški lengviau, pirkome perpus 
su dėde. Brangus Juozai, parašyk, kokia dabar pas 
jus tvarka, turbūt tardymai baisiausi eina, nes 
kartu su Vildžiūnais važiavom, bet pusę [e]šalono 
paliko arčiau, tai ir išskyrė. Pasakojo, kad mūsų 
pajaunių draugų liko, ir daugiau tokių draugų, 
tai kur jie dabar randas...

Dar, kaip rašai, kad labai linksma džiaugtis 
su dukryte, tai man Dievas pagailėjo sūnelio, tat 
neturiu su kuo džiaugtis. Sudie, bučiuoju tave, 
Juozeli, Jadzę ir mažytę Raginukę.

Rugpjūčio 22 d. laišką vėl surašė Marijono 
žmona Helia: 

Miela Jadze, Juozai, Raginute! Brangieji mūsų, 
kodėl taip ilgai laiško mum neparašot, rodos, mes 
jum jau nemažai išsiuntėm laiškų, o mes nuo jumi 
gavom 4 laiškus. Mes ko tankiausia laukiam iš Lie-
tuvos laiškų, nors mum širdis atgaivina. Jadzia, tu 
nežinai, kaip aš pasiilgau tave ir savo krašto, rodos, 
kad galima būtų ir būčiau paukštytė, nuskrisčiau 
aš pas Jus ir papasakočiau viską viską, kiek mes 
pergyvenom. Labai liūdna, kad nėra šventų dienų, 
žmonės be jokio poilsio, šiandien turim pirmadienį, 
aš namie, galva skauda, tai rašau laiškus. Taip pas 

mus jau rugiapiutė, mes, moterys, miežius šenau-
jam, labai sunku šenaut, labai išgulė. Marijonas 
su traktoriu dirba, kombaina vežioja, kuri rugius 
piauna, kulia iškartos, o kokios trys mašinos stovi ir 
laukia grūdų, tiesiog pilia į mašinas ir veža duoklei. 
Derlius labai geras, tik nežinom, po kiek mum duos 
duonos. Kol kas duona dar savo valgom ir spirgom, 
kai pabaigsim spirgas, tai nežinom, kaip bus, nes 
pas juos mados nėra spirgit. Tiesa, vieną kartą 
miežius bešenaujant gavom pietus, labai skanūs, 
vos liežuvių neprarijom su skirstymu bulves ir ba-
tvinių lapais, 300 gramų grietinės ant dviejų katilų 
užspirgita ir bulves su druska dažit. Tai Vitkunienė 
ir sako, kad privalgiau taip, kaip ant žolinės atlaidų, 
žinoma, prie tų pietų turėjom išsinešus buterbrodus 
iš namų, tai linksmiau buvo šenaut. Brangieji, pas 
jus jau atlaidai baige slenkt, neužilgo ir ruduo, tiesa, 
per žolinę buvo naktį šalnela, pakando agurkus, 
daugiau kol kas nėra, bet vietiniai sako, kad tojau 
pradės šalt. Šviežias bulves jau valgom ir morkas 
jau galima graužt, nes obuolių nekur neparagausi, 
suodų nėra. Tai matot, brangieji, tokius sodus pa-
likus Bartaškam, daug nocju [nokių] buvo laukinių 
braškių, tik laiko nebuvo rinkt, tiesa, ir su pienu 
jau valgėm, nupirkom karvę perpus su Bronislovu, 
mokėjom 2000 rublių, jau nebejauna, pieno duoda 
apie 10 litrų. Šiandien biški lietus linoja, tai ir 
Marijonas namie, kombaina negali pjauti, tai nors 
kartą kartu pietus valgėm, o taip mažai namuose 
ir būna, retai ir matomės. Tai mat, Jadzia, kas per 
gyvenimas liūdnas, mamai ranka skaudėjo, 3 savai-
tes tvinko, važinėja pas giditoją, pas mus giditojai 
vaistų mažai ir turi, dabar jau gerėja ir jau gali 
valgit išvirt dėdienė, taip pat namie papai koją irgi 
skaudėjo, dabar jau eina darban, Bronislavas irgi 
sveikas, su vaikais. Jadzia, tavo Raginukė irgi turbūt 
nemaža, jau šposų padaro. Vieną laišką turėjau nuo 
Juljanovos, pasveikinkit Juljanus Zabarauskus, 
sudie, bučioju jus visus. Helia. 

Lape nepalikta tuščios vietos, tik dar 
pridurta: 

Nuoširdžiausius linkėjimus atiduokit Isikevi-
čiams ir savo tėveliams, Raginai, Kostantui, ido-
mu, kodėl jie visi mum laiško neparašo, parašičiau 
daugiau, nes jau temsta, mama zacirką verda su 
dedene, sudie sudie, lauksiu laiško labai.

Spalio 23 d. Marijonas, pasiųstas į viduri-
nę mechanizatorių mokyklą ir atskirtas nuo 
šeimos, guodėsi: 

Brangus Švageri ir Sesutė!!! Sveikinu jūsų 
šeimynėlę, linkiu daug laimės gyvenime. Mano 
brangioji, aš jau atsiskyriau nuo šeimos, man 
dabar labai liūdna, laiškų iš niekur negaunu. Tik 
viena laimė, kad dar kartu su manim yra Grygas 
iš Pavitynės, tai biski linksmiau. Mes gyvename 
bute, nes bendrabuty vietos nebuvo, už butą 
mokykla apmokės. Mūsų mokykla miestely, ir 
ten lietuvių yra, kur tik nevažiuoji, visur po 
biski išmėtyta. Mano brangioji, aš kolchoze var-
gau, bet dabar dar daugiau vargstu, labai daug 
pamokų, mokina matematikos, agrotechnikos, 
šaltkalvystės, tekinimo, visų markių traktorių, 

visų markių kombainų, visų markių motorų, tai 
labai sunku, atlyginimas į mėnesį 180 rub[lių]. 
Pragyvenimas labai brangus, gal pasiseks Alytę 
iškovoti kartu, tai būtų lengviau, nors ekonomiš-
kiau valgyt paruoštų. Jeigu pasiseks laimingai 
egzaminą išlaikyti, pirmūnu aukso medaliu, tai 
tikrai niekas neužlaikys kelionei, dokumentų aiškių 
turėsiu, o jeigu teks dirbti toliau, tai nors šeimai 
bus lengviau, dabar tai baigia juos kuomoti [taip 
parašyta laiške] brigadierių su pirmininku. Tada 
aš jau galėsiu atsispirt. Jau aš viską, švogeriau, 
užmiršau, visus linksmumus, baikų tai jau visai 
neprisimenu, kokia [j]inai yra, rūkyti mečiau, 
nes reikia sveikata čėdyt Sibire. Kinas yra, bet 
mes visai neinam, vienas dalykas, 3 rub[lius] 
kainuoja, antras dalykas, liūdesys ant širdies, 
nemalonu niekas. Tik pagalvoji apie savo gimtinę, 
tai ir tuo pasitenkini, kad buvo kada linksma, gal 
dėvas duos kada nors pasilinksminti, bet mes jau 
visi labai nustoją vilties. Susirenkam, prieteliškai 
pasikalbam, ant to ir pasibaigia.

Mano brangieji, dovanokit, kad taip mažai 
parašiau, labai mintys išsklaidytos, nežinau, kaip 
mano kolchoznikai verčias, aš kiekvieną dieną apie 
juos galvoju. Sudie, bučiuoju visus tūkstančius 
kartų. Prašau parašyti gromatą, prašau pasvei-
kinti piršlį ir kitus pažystamus. Jūsų išsiilgęs 
Marijonas.

Kaip 2019 m. liepą pasakojo Kosto vaikaitė 
Regina VilkevičiūtėRimkuvienė, su šeima 
gyvenanti Jonavoje, iš tremties K. Vasiliauskas 
grįžo į šį miestą ir pradėjo dirbti Varnutės 
vandens malūne (dabartinėje Sodų gatvėje). 
Ji spėja, kad tokį sprendimą lėmė giminys-
tės ryšiai, nes žmonos Stasės tėviškė – šalia 
Žeimių. Dirbdamas malūne gyveno tame 

pačiame pastate buvusiame bute, tačiau ne-
trukus Jonavoje, Klaipėdos gatvėje, nusipirko 
nedidelį namelį. Po kurio laiko įsidarbino 
malūne, veikusiame miesto centre. Jo girnas 
suko elektros variklis. Dabar ten įsikūręs suau-
gusiųjų švietimo centras. Dirbdamas susirgo 
vėžiu, buvo paguldytas į Kauno klinikas, po 
atliktos operacijos grįžo namo, į savo namelį, 
kuriame 1963 m. rugpjūčio 23 d. ir mirė. Atgulė 
Gelvonų (Širvintų r.) kapinėse, šalia motinos. 
Kosto žmona Stasė su šiuo pasauliu atsisvei-
kino 1992 m. rugpjūčio pabaigoje, ji palaidota 
Jonavoje. Visada buvo namų šeimininke. 
Kostas abiejuose malūnuose vienas dirbo ir 
vedėju, ir darbininku. Ko gero, tai tiksliausiai 
apibūdina malūnininkų vienatvę.

Pabaiga

41 LCVA, f. 1696, ap. 3, b. 17, l. 6, 28, 159, 167.
42 LCVA, f. R764, ap. 1a, b. 211, l. 20 a. p.; f. R61, ap. 2, b. 
42, l. 57, 358 a. p.
43 LCVA, f. 1696, ap. 3, b. 17, l. 26
44 LCVA, f. 1696, ap. 3, b. 19, l. 18, 61 a. p., 94, 110; b. 64, l. 22.
45 LCVA, f. R1301, ap. 1, b. 18, l. 6.
46 Vilniaus regioninis valstybės archyvas [toliau – VRVA], f. 
144, ap. 1, b. 8, l. 12.
47 VRVA, f. 144, ap. 1, b. 14a, l. 2 a. p.3.
48 VRVA, f. 144, ap. 1, b. 9, l. 303; b. 14, l. 378; f. 21, ap. 1, 
b. 4, l. 28.
49 VRVA, f. 105, ap. 1, b. 26, l. 10 a. p.
50 VRVA, f. 105, ap. 1, b. 27, l. 18 a. p., 19 a. p..
51 VRVA, f. 105, ap. 1, b. 19, l. 11.
52 VRVA, f. 21, ap. 1, b. 4, l. 66.
53 VRVA, f. 261, ap. 1, b. 1, l. 14 a. p.
54 VRVA, f. 241, ap. 1, b. 1, l. 1, 5, 7–8; LCVA, f. R764, ap. 
33a, b. 4451, lapai nenumeruoti.
55 LCVA, f. R764, ap. 33a, b. 4557, lapai nenumeruoti.
56 LCVA, f. R764, ap. 33a, b. 4652, lapai nenumeruoti.

Kosto Vasiliausko laidotuvių procesija, 1963 m. rugpjūtis. Nuotr. iš Reginos Vilkevičiūtės-
Rimkuvienės šeimos archyvo

Rudens proga „Tele2“ skelbia nuolaidas 
telefonams, o kartu su jais vos už vieną centą 
dovanoja išmanius įrenginius. Nuo išmaniosios 
apyrankės iki papildomo išmaniojo telefono – 
dovaną išsirinkti galima pačiam.

„Rudens pradžioje tėvams padaugėja išlaidų, 
be to, dažnai būtent prieš naujus mokslo metus 
moksleiviai gauna savo pirmąjį išmanųjį, todėl 
paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų, su 
kuriais kartu įgyjama dar ir dovana, o taip pat – 
viliojantį mokėjimo plano pasiūlymą“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė. 

Telefonai su nuolaida ir dovanomis

Šiuo metu atsinaujinti arba įsigyti pirmąjį 
išmanųjį – ypač verta. Kaip tik dabar „Tele2“ 
klientai, įsigydami daugelį „Samsung“ ir „Hu-
awei“ telefonų su bet kuriuo 24 mėn. planu iš 
skelbiamų www.tele2.lt, kartu gauna neįtikėtinas 
dovanas vos už 1 ct! Nuo išmaniųjų apyrankių ar 
laikrodžių iki išmaniųjų telefonų – dovaną rinktis 
tikrai yra iš ko.

Vienas tokių pasiūlymų skirtas išmaniajam 
„Samsung Galaxy A50“. Sumokėjus 27 Eur 
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.
lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
6,33 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, 
jis kainuos 179 Eur, o dovanų gausite išmaniąją 
apyrankę „Samsung Galaxy FIT“. Telefono kaina 

be sutarties – 349 Eur.
Iš daugiau dovanų galima rinktis įsigyjant 

išmanųjį „Samsung Galaxy A70“. Sumokėjus 57 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį 
su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.
tele2.lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
13,41 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis 
kainuos 379 Eur, o dovanų galima gauti išmaniąją 
apyrankę „Samsung Galaxy FIT“ arba laikrodį 
vaikams „Gudrutis R10“. Telefono kaina be 
sutarties – 399 Eur.

Neįtikėtinas pasiūlymas paruoštas ir šiais 
metais pristatytam „Samsung Galaxy S10“. 
Sumokėjus 117 Eur pradinę įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, 
skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB 
atmintine kainuos 27,58 Eur/mėn. Perkant iš-
manųjį su sutartimi, jis kainuos 779 Eur, o rinktis 
galima net iš 3 dovanų: apyrankės „Samsung 
Galaxy FIT“, laikrodžio vaikams „Gudrutis R10“ 
arba „Galaxy A20e“ išmaniojo. Telefono kaina be 
sutarties – 909 Eur.

Norintiesiems dar didesnio ekrano – verta 
rinktis „Samsung Galaxy S10+“. Sumokėjus 132 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį 
su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.
tele2.lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
31,12 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis 
kainuos 879 Eur, o rinktis galima net iš 4 dova-
nų. Už centą įsigyti galima apyrankę „Samsung 
Galaxy FIT“, laikrodį vaikams „Gudrutis R10“, 
išmanųjį „Galaxy A20e“ arba laikrodį „Galaxy 
Active“. Telefono kaina be sutarties – 1 009 Eur.

Ir tai dar ne viskas – pasirinkę planus su 20 
GB ir neribotais GB, gausite papildomą 100 Eur 
nuolaidą telefonų įmokoms!

„Huawei“ gerbėjams: antras išmanusis – 
dovanų

Pasiūlymų paruošta ir „Huawei“ gerbėjams. 
Ypač suskubti turėtų svajojantys apie modelį 
„P30“. Sumokėjus 97 Eur pradinę įmoką ir suda-
rius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, 
skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB 
atmintine kainuos 23 Eur/mėn. Perkant išma-
nųjį su sutartimi, jis kainuos 649 Eur, o dovanų 
gausite išmanųjį „Huawei Y5“. Telefono kaina 
be sutarties – 699 Eur.

Norintieji didesnio „Huawei“ telefono, 
turėtų rinktis modelį „P30 Pro“. Sumokėjus 127 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį 
su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.

tele2.lt, šis telefonas su 128 GB atmintine kainuos 
30,08 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, 
jis kainuos 849  Eur, o dovaną galima rinktis iš 2 
išmaniųjų: „Huawei Y5“ arba „Huawei P Smart 
2019“ su 64 GB atmintine. Telefono kaina be 
sutarties – 899 Eur.

Šiame pasiūlyme dalyvauja ir daugiau „Hu-
awei“  bei „Samsung“ išmaniųjų modelių, apie 
visus juos sužinoti galite www.tele2.lt, visuose 
„Tele2“ salonuose arba paskambinę 117.

Palyginamoji kaina yra kaina ne akcijos metu, 
perkant be sutarties. Telefonams ir išmaniesiems 
aksesuarams papildomai taikomas vienkartinis 
laikmenos mokestis. Pasiūlymo laikas, įrenginių 
ir dovanų kiekiai riboti. 

Reikia naujo plano? Gaukite daugiau už mažiau

Jei žvalgotės tik naujo mokėjimo plano – kaip 
tik dabar yra puikus metas jį įsigyti. Šiuo metu 
„Tele2“ siūlo vietoje 5 GB kiekvieną mėnesį gauti 
visus 9 GB. 

Norintiesiems naršyti daugiau už mažiau 
skirtas neribotų pokalbių ir SMS planas su 9 GB 
šiuo metu kainuoja tik 9 Eur/mėn. Pasiūlymas 
galioja sudarius 12 arba 24 mėn. sutartį, o 2,8 GB 
duomenų kiekis iš suteikiamų 9 GB, gali būti 
išnaudojamas ES/EEE šalyse.

Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir jo są-
lygas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinę 117. 
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saugomos

Voruta

Dėl istoriko, „Vorutos“ publikacijų autoriaus  
prof. dr. Algimanto LIEKIO mirties nuoširdžiai  

užjaučiame jo šeimą, artimuosius.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“, 
„Vilnijos“ draugija, „Vorutos“ redakcija

Pro memoria

Kitas numeris išeis rugsėjo 28 d.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Pirmosios Lietuvos Respublikos palikimas šiandien.

Knygos

Šmaikštus, puikiai iliustruotas pasakojimas apie Salaspilio mūšį, 
vieną žymiausių Lietuvos istorijoje, kai lietuviai sutriuškino beveik 
keturis kartus gausesnius švedus. Skirta jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams.

Vydo Asto knygą „Salaspilis“ galima įsigyti leidykloje „Homo 
liber“ adresu: J. Baltrušaičio g. 11126, Vilnius, tel. 8 5 279 3976, arba 
užsisakyti paštu – žr. www.homoliber.lt. 

Išleista nauja Vydo Asto knyga

Rugpjūčio 13 d., vėlai vakare, eidamas 76-uosius metus, mirė 
didelis Lietuvos patriotas, publicistas, žurnalistas, knygų apie 
Lietuvos valstybės raidą autorius, Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos narys, istorikas dr. Algimantas Liekis.

Algimantas Liekis gimė 1943 m. spalio 16 d. Stokaičiuose (Žy-
gaičių vlsč., Tauragės apskr.), 1966 m. baigė Kauno politechnikos 
institutą (KPI). 1968–1984 m. dirbo „Mokslo ir technikos“, „Sparnų“, 
„Statybos ir architektūros“ žurnalų skyriaus vedėju ir jų vyriau-
siuoju redaktoriumi. 1982 m. apgynė istorijos mokslų kandidato 
(dabar – daktaro) disertaciją. 1984–1991 m. Istorijos instituto Moks-
lo ir technikos teorijos skyriaus vedėjas ir tęstinių leidinių „Lie-
tuvos mokslas“ 1990–1997 m. iniciatorius ir leidėjas, nuo 1997 m. 
jo iniciatyva atkurto leidinio „Lietuvių tauta“ (1907–1936) leidėjas 
ir vyriausiasis redaktorius; 1996–2003 m. dėstė Vilniaus universite-

to Komunikacijos fakultete, nuo 2003 m. – Tarptautiniame žinių vadybos ir ekonomikos 
centre, nuo 1997 m. dar ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU), nuo 2002 m. 
VGTU Mokslotyros centro direktorius, docentas (2003), profesorius. Stažavo Amerikos 
universitetuose 1993, 1995, 1998, 2001 m.

A. Liekis parašė, sudarė ir išleido knygas: „Lietuvos šaulių sąjungos istorija“ (Jonas 
Matusas, sud. A. Liekis (1992), „Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomy-
bė“ (aut. ir sud., 1993), „Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 1943–1993“ (aut. 
ir sud., 1993), „Nenugalėtoji Lietuva“ (6 t., 1996–2002; t. 2, 3, 4 (sud.), t. 1, 5 (aut.), „LKP 
agonijos kronika“ (2 t., 1996–1997), „Lietuvos sienų raida“ (2 t., 1996–1997; 1 t. sud., 
2 t. aut. ir bendraaut.), „Lietuvos Respublikos prezidentai“ (1995–1997), „Signatarai. 
Vasario 16oji“ (1996), „Lietuvos karo aviacija. 1919–1940“ (1999), „Lietuvos Laikinoji 
vyriausybė. 1941.06.22–08.05“ (2000), „Amerikos lietuvių kultūros archyvas. ALKA“ 
(2001), „Lietuvos mokslų akademija: 1941–1990“ (2001), „Lietuvių karyba ir ginkluotė“ 
(2002), „Akademikas Algirdas Gaižutis“ (2003), „Lietuvių tautoslietuvių kalbos likimas. 
Lietuvių spauda tėvynėje ir svetur“ (3 t., 2004–2005), „Sąmokslo kronika“ (2003–2005; 
2005 – sud.), „Vainutas“ (2006), „Lietuvių tautos prisikėlimas: Šviesuoliai inteligentai 
lietuvių tautos istorijoje iki 1920 metų“ (2007), „Teisė ir teisingumas Lietuvoje“ (2008), 
„Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“ (2009), „Lenkų skriaudų lietuviams istorijos 
apžvalga“ (2011, „Lietuvių tauta. Svetimi lietuvių namuose“ (2014), „Prezidentas Antanas 
Smetona (1874–1944): Tauta ir nepriklausomybė jo raštuose, kalbose“ (2018), minėtini  
1 500 jo straipsnių viešojoje spaudoje.

Su velioniu atsisveikinta Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22), rugpjūčio 17 d. palai-
dotas Antakalnio kapinėse.

Šaltinis – www.alkas.lt

Netekome garsaus publicisto, istoriko 
prof. dr. Algimanto LIEKIO (1943–2019)

Prof. dr. Algimantas 
Liekis (1943–2019)

Vladas Tautvidas RAČIŪNAS
(1935–2019)

Yra žmogus – yra ir jo problemos,
Nebus žmogaus – problemos visos žus.
Nebus tautos – nebus jokios problemos:
Kalbos, tikybos, rašto ir minties.
                                                Vyt. Cinauskas

Laisvės kovų dalyvis Vladas Tautvidas Račiūnas gimė 1935 m. 
rugsėjo 28 d. Šiauliuose. 1950 m. įstojo į Naujosios Lietuvos jaunimo 
sąjungą (NLJS), kuriai vadovavo Romualdas Šimeliūnas.

Dirbdamas Šiauliuose, „Titnago“ spaustuvėje, V. T. Račiūnas 
išnešė 7 kg 750 g šrifto, dažų, klišių. Platino mieste antitarybinius 
atsišaukimus, ragino jaunimą kovoti su okupantu.

Susekus buvo suimtas ir po tardymo teisiamas Šiaulių srities 
Valstybės saugumo ministerijos (MGB) karinio tribunolo. 1952 m. birželio 29 d. buvo 
nuteistas pagal 581 „a“ straipsnį 25eriems metams laisvės atėmimo su turto konfiskacija.

Po Stalino mirties buvo reabilituotas. 1955 m. grįžęs į Lietuvą, negalėjo įsidarbinti, 
sunkiai gaudavo darbą. Sūnui nebuvo leidžiama vykti žaisti su „Žalgirio“ futbolo ko-
manda į užsienį dėl tėvo praeities.

Tiek iškentėjęs liko ramus, tylus, darbštus, draugiškas. Mėgo medžioti, gamtą. Buvo 
tikras ąžuolas, ne drebulė. Toks jis liks mūsų atmintyje. 2019 m. liepos 28 d. išėjo Lietuvon 
amžino poilsio. Ilsėkis.

Šeima, artimieji, draugai,
Pagirių tremtinių bendrijos nariai

Pro memoria

Vladas Tautvidas Ra-
čiūnas (1935–2019)

... Žeme, kodėl prie savęs priglausti skubi
Tuos, kurie teikia viltį, paguodą,

Kurie tauria ir jautria širdimi
Kitiems save atiduoda...

Dėl istoriko dr. Algimanto LIEKIO mirties nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą, artimuosius.

Su didžia pagarba dr. Algimantui LIEKIUI –
Jonas Užurka, Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacija; 

Lietuvos atsargos karininkų sąjunga

Netikėtai mirus energingajam Mažosios Lietuvos 
ir jos senųjų kapinių gynėjui 

Algirdui ŠVEIKAUSKUI (1938–2019) 
užjaučiame jo artimuosius ir bendražygius.

                                                      Martynas ir Marija Purvinai

2019-aisiais skaitytojus pasiekė dvi nau-
jos istoriko, kraštotyrininko, poeto, Lietu-
vos žurnalistų sąjungos nario, hum. m. dr. 
Algirdo Kavaliausko knygos – „Jaunystės 
ypatumai“(Vilnius, 2019, 124 p.) ir „Palie-
kantys pėdsaką“ (Vilnius, 2019, 96 p.).  

Publicistikos, poezijos ir prozos knygoje 
„Jaunystės ypatumai“ nagrinėjamos mūsų 
valstybės, o ypač Rytų Lietuvos regiono, gy-
venimo aktualijos. Dalis šios knygos tekstų, 
kaip ir 2018 m. jo išleistos knygos „Atskirai ir 
kartu“ (Vilnius, 2018, 142 p.), buvo spausdinti 
periodinėje spaudoje. Knyga baigiama nuo-
traukų rinkiniu „Apie juos rašoma knygoje“. 
Tai dvidešimta šio autoriaus išleista knyga.

Įžanginiu straipsniu apie atsakomybę 
pradedama kita publicistinė knyga „Palie-
kantys pėdsaką“. Joje rašoma apie Vilniaus 
universiteto 1965–1969 m. istorikų kursą, 
pasitelkti kurso draugų prisiminimai. Kny-
gos pabaigoje pateikiamas studijų univer-
sitete metus menantis nuotraukų rinkinys. 
Paminėtina, kad šiame leidinyje pateikiama 
ir gausi dr. A. Kavaliausko 2016–2018 m. 
publikacijų bibliografija. 

Dr. A. Kavaliauskas gimė 1941 m. spalio 24 d. 
Rokiškyje. Mokslo kelią pradėjo Paškonių 
pradinėje mokykloje, teko mokytis ir Vilniaus 

Trumpai apie naujas dr. A. Kavaliausko knygas

9ojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, 
Vilniaus technikos mokykloje. 1965–1969 m. 
studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istori-
jos fakultete, vėliau – aspirantūroje Vilniaus 
universitete, 1990–1991 m. doktorantūroje 
Maskvoje. Dėstė aukštosiose mokyklose, 
dirbo Visagino savivaldybėje, mokytojavo. 
1996–1997 m. išvyko į JAV, pusę metų dirbo 
laikraščio „Laisvoji Lietuva“ (Čikaga) redak-
toriaus padėjėju. Keliavo po JAV, rinko me-
džiagą ir spausdino reportažus apie jaunuo-
sius lietuvius imigrantus. Kūrybą, mokslinius 
ir publicistinius straipsnius aktyviai skelbė 
spaudoje – leidiniuose „Gimtasis kraštas“, 
„Gimtasis Rokiškis“, „Galvė“, „Komjaunimo 
tiesa“, „Kultūra“, „Kultūros barai“, „Laikas 
ir įvykiai“, „Laisvė“, „Lietuvos aidas“, „Li-

teratūra ir menas“, „Mokslas 
ir gyvenimas“, „Nauja Vaga“, 
„Savivaldybių žinios“, „Sugar-
das“, „Šeimininkė“, „Šluota“, 
„Voruta“, „Tautinė mokykla“, 
„Tiesa“, „Vilnis“, „Visagi-
no laikraštis“ ir kt. 2017 m. 
dr. A. Kavaliauskui įteikta Sta-
nislovo Rapolionio premija, 
2015 m. Gabrielės Petkevičai-
tėsBitės atminimo medalis 
„Tarnaukime Lietuvai“, 2018 m. 
jis pripažintas nusipelniusiu 
Lietuvos kaimo rašytoju.

„Vorutos“ informacija
1965–1969 m. Vilniaus universiteto istorikų kursas. Viršutinėje 
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