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IŠLIKIMAS. 1990-IEJI

Galima įsiminti ir pakartoti faktus, bet dažniausiai nepavyksta su-
stabdyti ir pasilikti ilgesnei atminčiai jausmus. Jie išblunka, netenka to 
žavesio ir spindesio, kuriuo šildė kažkada išgyventas akimirkas. Ar pri-
simenate tuos Atgimstančios Lietuvos mitingus, kuriuose tryško patys 
tyriausi patriotiniai jausmai ir viltis netrukus pasitikti naujo gyvenimo 
aušrą? Dauguma jausmingų, įkvepiančių jų dalyvių kalbų nugrimzdo 
į neatkuriamą praeitį – tik ne šie anykštėno Eligijaus SMETONOS žo-
džiai.

Žinių iš uždraustų knygų sėmęsis, vien tik sudėtingo gyvenimo uni-
versitetus baigęs laisvės kovotojas, ruošdamasis viešai kalbėti, kaskart 
kruopščiai ant popieriaus lapelių surašydavo savo mintis. Paskui šalia 
dažniausiai pasižymėdavo, kur ir kada tos jo mintys nuskambėjo. Lai-
mei, tie užrašai išliko šeimos archyve. Dabar tai – pats tikriausias jau-
nosios Lietuvos jausmų proveržis, pasklidęs kaip vieno doro žmogaus 
ir ištikimo Lietuvos patrioto širdies balsas.

Eligijus SMETONA

Kalba perlaidojant žuvusių laisvės gynėjų palaikus         

Brangūs broliai ir sesės lietuviai,
nuo senų amžių prie Baltijos krantų, Nemuno, Neries, Šventosios ir kitų upių 

baseinuose, gyveno rami, darbšti ir taiki mūsų lietuvių tauta.
Per tuos šimtmečius lietuviai giliai įleido į šią žemę šaknis, sukūrė savo tau-

tines tradicijas ir papročius, lietuviai visais laikais tauriai mylėjo gimtąją žemę, 
jautė su ja ryšį, laikė save jos sūnumis.

Ypatingai tą meilė ir pagarba savo gimtajam kraštui ir garbingai praeičiai, 
tautinei kultūrai ir tradicijoms išaugo Nepriklausomos Lietuvos metais.

Tada mūsų tautos žiedas – jaunimas pynė gražiausias svajones ilgai gyventi 
laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje ir negalvojo, kad ateis tokia diena, kuri visa 
tai iš pagrindų sugriaus, visa, kas geriausia, iš tautos atims. Jos geriausius sūnus 
žudys ir degins, o jų kūnus mėtys pakelėse ir miestelių aikštėse.

Toji diena į mūsų laisvą Lietuvą atėjo su raudonųjų okupantų tankais 1940 
metų birželio mėnesį. Jau tada prasidėjo lietuvių tautos naikinimas – masiniai 
areštai ir geriausių žmonių trėmimai į Sibirą. Šitą siaubingą prievartos bangą nu-
traukė prasidėjęs vokiečių-rusų karas.

Pokario metai, 1944 metų vasarą, vėl atėjus antrai sovietų okupacijai, su 
ja grįžo ir visi pakalikai, kurie tęsė mūsų tautos naikinimo darbą. Ypatingai 
žiaurūs buvo Berijos sutelktos mūsų tautos padugnės su kitataučiais. Šventva-
giškai pasivadinę liaudies gynėjais, iš tikrųjų jie buvo vagių ir žudikų gaujos 
– skrebai.

Tokios mūsų tautos tragedijos negalėjo ištverti daugumas mūsų dorų lietuvių. 
Jie pasirinko partizanų kelius, nes jų meilė Lietuvai, savo tėvų žemei, buvo apsis-
prendimas geriau žūti savo Tėvynėje, negu kariauti už svetimųjų reikalus.

Partizaninėse kovose žuvo daugiau kaip 40 tūkst. jaunų, tauria dvasia žy-
giams pasiryžusių Lietuvos sūnų ir dukterų. Jie savo krauju balsavo už Lietuvos 
Nepriklausomybę, už okupacinės kariuomenės išvedimą. Nors partizanų mūšis 
ir buvo pralaimėtas, bet rezistencijos kova buvo tęsiama kitomis priemonėmis. Ir 
ji išvedė mus į Lietuvos Nepriklausomybę.

Bemaž pusę amžiaus kentėjusi lietuvių tauta buvo maitinama melu, šmei-
žiant kritusius už Lietuvos laisvę didvyrius. Ne tik jų palaikai buvo slepiami, bet 
ir vardai, kovos idealai dar neseniai buvo paslėpti nuo lietuvių tautos KGB ar-
chyvuose.

Pagaliau atėjo diena, kad lietuvių tauta drąsiai atstatė istorinę tiesą ir pažadi-
no istorinę atmintį apie mūsų partizanų kovas ir jų tragišką likimą.

Čia mes stovime prie kapų tų, kurie žuvo, būdami dar visai jauni vyrai, kurių 
dar daug net ir vardų nežinome, perlaidodami dar vieno iš jų kaulelius. Žemai 
lenkiu galvą jiems paskutinei pagarbai ir kviečiu visus čia susirinkusius reikšti 
amžiną pagarbą jų atminimui ir kartu su jais prisiekti Lietuvai poeto Petro Vai-
čiūno žodžiais:

Žodžiai iš tyros širdies

Eligijus SMETONA (1924–2009) 
– laisvės gynėjas, politinis kalinys ir 
tremtinys, visuomenininkas. Gimė  Jus-
tinavos kaime (Panevėžio r.), o tėvams 
persikėlus į vienkiemį, nuo 1930 m. 
augo Užubalių viensėdyje (Panevėžio 
r.). Motinai 1934 m. mirus, užaugo su 
tėvu ir pamote. 1935 m. baigęs Milie-
šiškių (Panevėžio r.) pradžios mokyklą, 
dirbo ūkio darbus šeimos ūkyje. 1938 
m. E. Smetona su kitais vietiniais jau-
nuoliais įkūrė Šilų jaunųjų ūkininkų 
ratelį, 1938–1940 m. buvo jo valdybos 
pirmininkas. 1940 m. jis buvo išrinktas 
delegatu į Jaunųjų ūkininkų ratelių 
kongresą, bet toks renginys dėl sovieti-
nės okupacijos nebeįvyko. 1938 m. jis 
davė šaulio priesaiką ir buvo priimtas į 
Lietuvos šaulių sąjungą jaunuoju šau-
liu Šilų šaulių būryje. 

Viena pirmųjų Eligijaus Smetonos nuo-
traukų: 1928 m. pavasarį gimtajame kai-
me jis nusifotografavo su tėvu Kazimieru 
Smetona (1896–1956) ir motina Veroni-
ka Balčiūnaite-Smetoniene (1900–1934) 
bei dvejų metukų sesute Marija, kuriai 
buvo lemta sulaukti vos 12-os...
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 „Atgimusi Lietuva, mūsų Tėvynė,
 Prisiekiam krauju mes, kurį tau audringai aukojam,
 Kad kartą nuo priešų didžiai apsigynę
 Jau niekad ir niekad vergauti nepulsim po kojų“.

Kalba šventinant kryžių

Mieli tautiečiai,
šiandien mes susirinkome prie Šv. Kryžiaus, kad grąžintume skolą Lietuvos 

kankiniams, didvyriams gynėjams.
Nuo amžių amžių lietuvis mirusį draugą ar priešą, artimą ir nepažįstamą, 

palaidodavo, gražesnę vietą parinkęs. Mirę buvo visi lygūs. Už savo kaltes jie 
atsakydavo tik prieš Aukščiausiąjį. Kapus visados papuošdavo kryžius, o nelai-
mių vietoje atsirasdavo Rūpintojėlis, pakilęs į koplytstulpį.

Niekas netikėjo, kad ateis toks laikas, kai motina negalės prieiti prie šalia 
gulinčio išniekinto sūnaus kūno, žmona – prie vyro, sesuo – prie brolio, kai 
bendroje duobėje pamiškėje ar pelkėje suguls ir ginklu kovojęs už Tėvynę ka-
rys, ir nesupratęs to laiko jaunuolis, ir moteris, nešusi valgį savo artimiesiems. 
Kiek turėjo galios piktasis demonas, jog sugebėjo įbaiminti beveik visą Tautą 
tiek, kad ji užmirštų savo artimųjų kapus.

Kaip stebuklas vienur ar kitur, niekam nežinomoje vietoje, sužaliuodavo 
ąžuoliukas, atsirasdavo kryžius, pražysdavo gėlės. Tautos dvasia buvo gyva. 
Už Tėvynę pralieto kraujo prigėrusioje, sudegintų sodžių pelenais patręštoje 
žemėje augo duona, kuri maitino ir ugdė tuos, kurie turėjo išgelbėti mirusius 
pasmerktuosius, padėti vargstantiems gyviesiems. Šventoje Lietuviškoje žemė-
je augo duona, išlaikiusi mūsų kūną, o Dievo namuose – Bažnyčioje – buvo 
išsaugota tiesa, kuri pakėlė mus į žygį už laisvę.

Todėl ir vakar, ir šiandien mes susirinkome čia, susirinksime čia ir rytoj, 
nežiūrint, kokie bus laikai, – šviesūs ir ramūs ar tamsūs ir kruvini. Šis kryžius 
skirtas visiems tautos sūnums ir dukroms. (...)

Kalba, pasakyta Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime 1990 m. balandžio 20 d.

Gerb. delegatai, gerb. svečiai,
istorija savo žingsnius matuoja šimtmečiais, su ja koja kojon žengia ir mūsų 

maža tauta, kurdama ir prarasdama savo valstybingumą, statydama miestus ir 
mažas gyvenvietes, puoselėdama nacionalinę kultūrą ir savitas tradicijas.

Nuo žilos senovės laikų nelengvas buvo lietuvių tautos kelias, nužymėtas 
kančiomis ir trumpalaikiais džiaugsmais, praradimais ir laimėjimais, baudžia-
vomis ir žemės ūkio suklestėjimais, fiziniu genocidu ir tautos pakilimu naujam 
gyvenimui.

Iš istorijos žinome, į kokią baisią priespaudą pateko mūsų tauta po paskutinio 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės padalinimo. 120 metų mūsų taiki ir maža 
tauta buvo pasmerkta sėdėti tamsiame Rusijos tautų kalėjime, iš kurio, atrodė, 
nėra jokios vilties išsiveržti.

Ir tokiomis beviltiškomis sąlygomis pažadinta laisvės riterių tauta ėjo į sukili-
mus, kurie carinės Rusijos armijos buvo žiauriai numalšinti. Po jų mūsų tėvynėje 
siautėjo sužvėrėję Muravjovo Koriko baudžiamieji būriai, buvo uždraustas lie-
tuviškas žodis, spaudos draudimas tapo raštijos genocidu. Tačiau vieši sukilėlių 
korimai ir šaudymai, nacionalinė priespauda, religinis persekiojimas, lietuviško 
rašto ir mokyklų draudimas sukėlė neregėtą pasipriešinimą, pažadino tautos 
atsparumą. Atsirado niekur negirdėta profesija – knygnešystė. Knygnešių takai 
išraizgė visą Lietuvą gyvybingom kraujo gyslom. Jomis tekėjo knygų šviesa ir 
viltis vėl sulaukti laisvos Lietuvos.

Kaip brėkštanti aušra, lydima gaivinančios saulutės, žadina jauną pavasario 
gamtą, sukeldama gyvybę ir džiaugsmą, taip 1918 m. vasario 16-oji prikėlė lais-
vam ir nepriklausomam gyvenimui. 

Vasario 16-osios akto paskelbimas dar nesuteikė Lietuvai laisvės ir nepavertė 
jos juridine valstybe. Dar daug reikėjo milžiniškų pastangų, nepalaužiamos ener-
gijos, pasišventimo, kad tas aktas būtų įgyvendintas.

Nors ir labai apkarpyta, apiplėšyta net ir kaimynų, laikančių mūsų tautos šir-
dyje įsmeigtą durklą, Lietuva palyginti per labai trumpą laiką atsigavo, sustiprėjo, 
lyg pasiruošdama naujai okupacijai, naujiems išbandymams. Būdama rami ir tai-
kinga, nesusidėjo su kaimynų grobikiškais veiksmais patirtai neteisybei atstatyti, 
priėmė labai skausmingas sąlygas – mūsų didžiojo kaimyno reikalavimus. Ir mes 
jau visi matėm ir pajutom, kas buvo per 50 komunizmo rojaus metų. To nepatyrė 
nė viena tauta per Antrąjį pasaulinį karą.

Galima drąsiai teigti, kad lietuvių tauta visa tai atlaikė tiktai dėka to, kad turė-

1941 m. birželį E. Smetona buvo 
lietuvių sukilimo dalyvis. Jis subūrė Šilų 
(Panevėžio r.) sukilėlių būrį ir buvo jo 
vyresnysis, palaikė ryšius su Vadoklių 
(Panevėžio r.) sukilėliais, koordinavo 
veiklą, trukdydamas sovietinės kariuo-
menės atsitraukimui ir ruošdamas kelią 
spartesniam vokiečių kariuomenės 
žy giui į Rytus. Antrojo pasaulinio karo 
metais jis dirbo šeimos ūkyje, 1943 m. 
lapkritį įstojo į Lietuvos Laisvės Armiją. 
Karui baigiantis, 1944 m. vasarą slaps-
tydamasis nuo mobilizacijos į sovietinę 
kariuomenę jis pasitraukė į pogrindį, 
tapo partizaninės kovos dalyviu, pla-
tino pogrindinę spaudą.

„Kada nušvis mums laisvė, sugrįžę visi 
į savo namus, nušluostę vargo dulkes, 
prisiminsim tuos kančių laikus“, – taip 
1955 m. kovo 14 d. užrašė ant šios nuo-
traukos, adresuotos pusseserei Vandai, 
Vorkutos politinis kalinys Eligijus Sme-
tona. Iki 1990-ųjų kovo dar buvo likę 
35-eri metai...

„Praleistų mūsų gyvenimo dienų nelais-
vėje prisiminimas tegul stiprina mūsų jė-
gas ir meilę mūsų suvargusiai Tėvynei!“ 
– toks 1956 m. rugsėjo 22 d. įrašas pa-
lydėjo artimiesiems į Lietuvą iš Čiunos 
(Irkutsko sritis) išsiųstą šį E. Smetonos 
portretą. 
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jo tuos 22 Nepriklausomo gyvenimo metus.
Tautos kova už išsilaisvinimą vyko įvairiom priemonėm ir būdais: ginkluota 

ir diplomatinė rezistencija išeivijoje, tremtyje ir gulaguose, atvira ir konspiratyvi 
kova, ir pagaliau pastarųjų dvejų nepilnų metų, pasivadinusi Atgimimo Sąjū-
džiu.

Kada istorikai išsamiai tyrinės pastaruosius 50 mūsų tautos gyvenimo metų, 
bus galima matyti, kad visi išsilaisvinimo sąjūdžiai, jų pasipriešinimo procesai, 
yra glaudžiai vienas su kitu susiję, ir visi buvo labai reikalingi, prisidėjo ir atvedė 
prie taip seniai mūsų lauktos mums 1990 m. kovo 11-osios.

Dabar mums labai svarbus momentas, kuris iš mūsų pareikalaus parodyti, kas 
mes esame ir ko mes verti. Tam čia ir turėtų tarnauti mūsų suvažiavimas.

Sąjūdis, sėkmingai pradėjęs savo misiją, turi visą laiką valstybės ir mūsų tau-
tos gyvenime egzistuoti. Jį atrado tauta, jis yra unikalus reiškinys tautų gyvenime, 
neleiskim jam užgesti.

Sąjūdis – tai kaip mūsų buvusio (deja, šiandien jau sunaikinto) ūkininko šei-
moje senukas. Tas, kuris nors ir ant pečiaus būdamas, visą ūkį ir visą šeimyną 
matė ir duodavo visiems patarimus bei nurodymus, kur eiti ir ką dirbti, ir visi jo 
klausydavo, ir buvo laimingi tie namai.

Taip ir Sąjūdis tautoje turi žiūrėti ir kontroliuoti, kad kokių piliečių ar jų grupių 
reiškiami interesai arba siekimai būti laiku pastebėti, kad jie nekenktų valstybės 
garbei ir tautos atsparumui.

Kiekviena valdžia ar parlamentas, kad ir palankiomis tautos gyvenimo są-
lygomis įstatytas darbui į tam tikras vėžes (kurias mes vadiname programa), po 
tam tikro laiko padaro nukrypimų. O mūsų tautoje visose gyvenimo srityse per 
50 metų padarytų deformacijų, ir, aišku, dar priešiškų jėgų bus daroma įvairių 
kliūčių, stabdančių mūsų tautos gyvenimo progresą.

Čia ir būtų toks organas, institucija, kuriame dirbtų gerų tautiečių ir piliečių, 
kurie laiku pamatytų, demaskuotų arba patartų, kaip iškilusias gyvenimo negero-
ves šalinti. Sąjūdis ar kitaip pavadintas visuomeninis-tautinis judėjimas dirbtų ir 
tarnautų mūsų tautos labui. (...)

Kalba iškilmingame Tautos šventės minėjime Anykščiuose 1991 m. 
rugsėjo 8 d. 

Mieli anykštėnai ir gerb. svečiai!
Vyresniosios kartos žmonės, išauklėti patriotiška dvasia, gerai prisimena, kaip 

iškilmingai buvo švenčiama Rugsėjo aštuntoji diena – Tautos šventė prieškarinėje 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Iš pat ryto visi namai miestuose ir kaimuose, įstaigos, organizacijų būstinės 
būdavo papuošiamos tautinėmis vėliavomis, iliuminacijomis, gėlėmis, žaliais 

vainikais. Miestų aikštėse vykdavo iškilmingi paradai, eisenos, 
o salėse buvo rengiami iškilmingi posėdžiai su gražia menine 
dalimi. Posėdžiai prasidėdavo, pagerbiant jau mirusius tautos 
vyrus, kurie savo darbais žadino lietuvių tautos sąmonę arba 
žuvo, kovodami už tautos Nepriklausomybę.

Tautos šventės kultūriniuose renginiuose aktyviai daly-
vaudavo Lietuvos savanoriai, kariuomenė, šauliai, studentai, 
moksleiviai ir patriotinės jaunimo organizacijos – skautai, jau-
nalietuviai ir kiti. Visose Lietuvos bažnyčiose būdavo laikomos 
iškilmingos pamaldos, kurių metu buvo dėkojama Dievui už 
suteiktą lietuvių tautai Laisvės ir Nepriklausomybės malonę.

Lietuvių Tautos šventės renginiuose aktyviai dalyvaudavo 
ir tautinių mažumų atstovai: žydai, lenkai, karaimai, rusai ir 
kiti, nes Nepriklausoma Lietuvos respublika visada buvo ir 
jiems tikra motina.

Tragiškiausią nelaimę lietuvių tauta ir su ja šimtmečiais ra-
miai ir taikiai gyvenusios tautinės mažumos patyrė 1940 metų 
vasarą, kada tris mažas Pabaltijo valstybes okupavo raudonoji 
armija, pradėdama tautų genocidą. Per penkis okupacijos de-
šimtmečius netekome šimtų tūkstančių ištremtų ir nukankin-
tų. O kas suskaičiuos, kokius dvasinius nuostolius mūsų maža 
tauta patyrė, išdraskius ir išdeginus sodybas ir ištisus kaimus, 
išrovus ir sudeginus pakelėse ir sodybose stovėjusius kryžius 
ir koplytstulpius, buldozeriais nuvertus paminklus, sunaikinus 
kapines, uždarius bažnyčias, uždraudus tradicines šventes ir 
papročius.

Eligijus Smetona 1959 m. vasarą: vie-
na tremtinio darbo diena Irkutsko srities 
taigoje.

Gimtajame Šilų krašte su bendražygiais anykštėnais šauliais, 
1990 m. birželio 28 d. atstačius ir šventinant paminklą Šilų 
savanoriams (iš kairės): J. Petravičius, E. Smetona, A. Žarskus 
ir J. Kavoliūnas.
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Žodžiai iš tyros širdies

Suardę visą mūsų tautos gyvenimo būdą, komunistiniai okupantai tikėjosi 
gražioje mūsų žemėje sukurti mankurtų visuomenę, vergiškai vykdančią visus 
jų nežmoniškus nurodymus. Tačiau, kaip paaiškėjo po rugpjūčio 19-21 dienų 
pučo numalšinimo, įvyko tikras stebuklas. Pradėjo ir visoje šėtoniškoje imperi-
joje pildytis žymiausio lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio pasakyti pranašiški 
žodžiai: 

 „Žus visam pasaulyje komuna;
 Iš vergijos stos išlaisvintas žmogus, –
 Neteisybė greit pakyla, greit ir žūna, –
 Jos nelaimina nei žemė, nei dangus“.
Komunistinė sistema, kuri taikos metais paklojo gyvybių daugiau, negu jų 

nusinešė paskutinis Pasaulinis karas, griūna lyg kortų namelis.
Lietuvos sąjūdžio prikelta mūsų tauta vėl išėjo į Nepriklausomo gyvenimo 

rytmetį, kurio siekėme daugiau nei 50 metų. Mūsų valstybės laisvę ir Nepriklau-
somybę pripažino daugiau nei keturiasdešimt užsienio valstybių. Šios mūsų tau-
tos pergalės proga Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos vardu sveikinu 
visus čia susirinkusius ir kviečiu dirbti taip, kad mūsų visų veikla ir darbai būtų 
verti kilniausių tautos idealų – Laisvės, Demokratijos ir Nepriklausomybės. Tai 
pilnai pasiekti tepadeda mums Dievas.

Kalba 1992 m. vasario 16-osios šventėje Anykščių kultūros rūmuose

Šauliai, savanoriai, gerb. anykštėnai, svečiai!
Mūsų tautos kelias į Nepriklausomybę buvo ilgas ir sunkus, pareikalavęs visų 

lietuvių pasišventimo, atkaklios kovos ir didelių aukų.
1795 m. nustojusi politinės nepriklausomybės, Lietuva, nors okupuota ir val-

doma svetimų valstybių, niekada netapo vergų arba klusniųjų pavaldinių tauta. 
Priešingai – lietuviai sunkiausiomis sąlygomis visuomet brandino savyje bei savo 
tautiniuose žygiuose Nepriklausomybės atgavimo norą ir pasiryžimą.

Sunku buvo anuomet tuojau ir atvirai išeiti į kovą už Nepriklausomybę ir 
grumtis su okupantais, kurie, pasidalinę mūsų valstybę, dėjo pastangas išnaikinti 
net Lietuvos vardą ir lietuvių kalbą bei tikybą. Pirmiausia reikėjo tautiškai išsilai-
kyti, sustiprėti ir kiekviena gera proga stoti į kovą už politinę savo laisvę. 

Pirmoji tokia proga buvo Napoleono žygis į Rytus. 1812 metais lietuvių tautai 
prašvinta vilties žvaigždė išsivaduoti iš carinės Rusijos priespaudos, nes Napo-
leonas buvo sudaręs Vilniuje laikinąją vyriausybę, iš dalies tenkinančią ir mūsų 
tautines aspiracijas.

Minėtam Napoleono žygiui nepavykus, seka 1831 ir 1863 metų sukilimai 
prieš caro valdžią, kurie parodė, kad kuo didesnė okupantų priespauda, tuo dau-
giau švento pasiryžimo kovoti atsiranda mūsų tautoje.

1905 m. vėl suskamba visoje tautoje laisvės šūkiai, kurie greit nutyla.
Spaudos draudimo metais didžiulę tautinio švietimo reikšmę turėjo žurnalai 

„Aušra“ ir „Varpas“ ėję Tilžėje ir Ragainėje. Juos ir kitus lietuviškus leidinius bei 
knygas po visą Lietuvą platino tikri tautos didvyriai – knygnešiai.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mūsų tauta šventai tikėjo, kad po visų 
karo sunkumų, priespaudos, neapsakomai nepakeliamos okupacijos, išauš aušra 
ir suskambės laisvės varpai visoje išvargintoje tėvynėje.

Kovodami dėl savo Nepriklausomybės, lietuviai 
didelės paramos susilaukė iš savo tautiečių, gyvenan-
čių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie mūsų tautos 
vaikai, gyvendami laisvėje ir geresnėse sąlygose, dar 
1915 m. balandžio 20 dieną sudarė Tautos tarybą, ku-
ri paruošė peticiją, reikalaujančią Lietuvai laisvės. Šią 
peticiją pasirašė daugiau nei vienas milijonas mūsų 
tautiečių.

Šia jų peticija, nuolatiniais susirinkimais ir mitin-
gais bei spaudos pagalba buvo išjudinti visi lietuviai, 
gyvenantys Amerikoje. Jie rinko aukas, dideles pinigų 
sumas skyrė tam, kad Lietuva atgautų laisvę ir Nepri-
klausomybę. 

Kitas didelis kovotojų už Lietuvos laisvę būrys Pir-
mojo pasaulinio karo metais veikė laisvoje Šveicarijo-
je. Čia buvo sušaukta konferencija, ir lietuvių delegatai 
Lozanos mieste, prie žavingojo Lemano ežero krantų, 
1916 m. birželio 27-liepos 2 dienomis reikalavo Lie-
tuvai visiškos Nepriklausomybės.

Sulaikytas ir mobilizuotas 1945 
m., iki 1947 m. E. Smetona atliko pri-
valomąją karinę tarnybą sovietinėje 
kariuomenėje, 1945–1946 m. dirbo 
darbo batalione Kozelske (Pamaskvė, 
Rusija) – valė karo nusiaubtas teritori-
jas. Dėl pablogėjusios sveikatos kaip 
nebegalintis dirbti fizinių darbų jis 
buvo perkeltas į karinį dalinį ir 1946–
1947 m. tarnavo 16-ojoje Lietuviško-
joje divizijoje Lietuvoje.

1947 m. pavasarį E. Smetona grįžo 
į gimtinę ir 1948 m. vėl išėjo partiza-
nauti, surinko Lietuvos Laisvės Armijos 
likučius ir organizavo partizanų būrį, jį 
apginklavo ir buvo paskirtas jo vadu, 
turėjo Strazdo slapyvardį. E. Smetonos 
būrys teikė paramą kitiems partiza-
nams, aprūpino maistu. Vykdydamas 
Vyčio apygardos vado Alfonso Sme-
tonos-Žygaudo įsakymą, 1949–1951 
m. jis buvo partizanas-slapukas, 
rezervinio būrio vadas, partizanų pus-
karininkis. Išdavus šnipams, 1951 m. 
jis buvo susektas ir suimtas, beveik 
metus tardomas kankinimais Panevė-
žio ir Vilniaus kalėjimuose. 1952 m. E. 
Smetona už antisovietinę veiklą buvo 
nuteistas 25 metus kalėti ir išvežtas į 
Vorkutos (Komija, Rusija) lagerį, ten 
1952–1954 m. dirbo šachtose. 

Kalėdamas jis su kitais lietuviais 
bendražygiais 1954 m. jis įkūrė Lietu-
vos laisvės kovotojų sąjungą ir organi-
zavo Vorkutos lagerio kalinių sukilimą, 
sulaukusį plataus rezonanso visoje 
Sovietų Sąjungoje. E. Smetona kiek 
laiko buvo Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos vadas, diversinio skyriaus 
viršininkas. Numalšinus sukilimą, E. 
Smetona 1954 m. iš 4-osios šachtos 
buvo perkeltas į ypatingo režimo 62-ąjį 
Vorkutos lagerį. Kalėdamas šiame spe-
cialiajame vyrų lageryje, nuo 1955 m. 
liepos iki spalio jis kartu su bendra-
žygiais leido pogrindinį politinių kali-
nių laikraštėlį „Protėvių takais“, kuris 
padėjo organizuoti 1955 m. rudenį 

Iškilmingas 1992 m. Vasario 16-osios minėjimas Anykščių kultūros 
rūmuose. Šaulių būrio vadas E. Smetona skaito šventinį praneši-
mą.
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Tuoj po to tokia konferencija buvo Švedijoje, Stokholme, kurioje išreikšti ana-
logiški reikalavimai.

Reikia pažymėti, kad tose konferencijose aktyviai dalyvavo ir Anykščių krašto 
sūnus Juozas Tumas- Vaižgantas.

Pagaliau išaušo 1918 metų Vasario 16-oji. Vilniuje Tautos taryba paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuris apvainikavo pergalės vainiku 
123 metus trukusią sunkią lietuvių tautos kovą dėl savo šventų teisių būti tikrais 
savo krašto šeimininkais. 

Savo trumpą pranešimą norėčiau užbaigti Lietuvos prezidento A. Smetonos 
žodžiais, pasakytais 1939 m. vasario 16 d.:

„Kovodama dėl savo Nepriklausomybės lietuvių tauta nesiblaškė ir nestovi-
niavo kryžkelėse. Ji prieš akis turėjo savo Laimės žiburį, jo siekė ir pasiekė. Kaip 
toje J. Biliūno apysakoje, kelias į Laimės žiburį buvo žmonių lavonais nuklotas. 
Taip ir mūsų tautos kelias į savo laisvą gyvenimą neapsiėjo be stambių aukų.

Mūsų tautinės sąmonės žadintojai, sukilimų dalyviai, knygnešiai, o Nepri-
klausomybę paskelbus jos gynėjai – savanoriai, kariai, partizanai ir šauliai, – tai 
mums visiems brangūs vardai, kurių darbu, kančiomis ir kruvina auka buvo pa-
siektas mūsų tautos Laimės žiburys. Jų visų žinomi ir nežinomi vardai gyvybe al-
suoja mūsų tautinėje sąmonėje, jie kursto Tėvynės meilę mūsų širdyse, jie mūsų 
kiekvieną šaukte šaukia: nebūk savanaudis, sąžiningai dirbk ir ištikimai tarnauk 
Lietuvai! Būk pasišventęs jai aukoti savo jėgas ir gyvybę, kaip kad mes dirbom 
ir aukojamės tam, kad tu būtum laisvos ir Nepriklausomos valstybės garbingas 
pilietis“.

Šie prezidento A. Smetonos žodžiai prasmingai skamba ir šiandien, kada viso 
pasaulio lietuvių aukščiausias idealas yra nepakitęs – įtvirtinti Lietuvos Nepri-
klausomybę.

Minėdami Vasario 16-osios 74-ąsias metines, privalome prisiminti ir susikau-
pimu pagerbti tuos tautos sūnus ir dukteris, kurie sudėjo ant Tėvynės aukuro savo 
gražiausius troškimus, viltis ir gyvybes per penkiasdešimtmetį trukusią bolševi-
kinę okupaciją. O ši okupacija – su niekuo nepalyginama, nes buvo vykdomas 
fizinis lietuvių tautos genocidas, nusinešęs šimtus tūkstančių gyvybių.

Reikšmingiausios Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių šventės proga sveikinu S. 
Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos šaulius, savanorius-karius, visus anykštėnus ir 
jų svečius, linkėdamas tvirtai stovėti po vidurdienio varsomis spindinčia trispalve 
Laisvės vėliava ir vieningoje sargyboje budėti, kad niekada į mūsų ramią ir šventą 
žemę neateitų klaikioji vergijos naktis.

Kalba, pasakyta Latvijoje, šventinant 1919 m. savanorių paminklą, 
1993 m. birželį

Paskelbus 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės aktą, mū-
sų tautos žingsniai į realią laisvę ir nepriklausomybę buvo labai sunkūs.

Tuo laiku Europoje, o ypač griūvančioje Rusijos imperijoje, buvo neramu. 
Pakeitę erelį į raudoną žvaigždę, bolševikai visais būdais bandė išlaikyti impe-
riją, visų vadinamą tautų kalėjimu.

Tuo metu visoms trims Pabaltijo tautoms keliantis iš ilgametės vergijos ir 
didžiojo karo gaisrų pelenų, Lietuvą dar stengėsi pavergti ir lenkai, ir bermon-
tininkai. Visi trys priešai buvo nepalyginamai skaitlingesni. Mūsų savanorių 
jėgos buvo dar silpnos, ir tas pačias dėl priešo gausumo dar reikėjo skaldyti, 
permetant tuos pačius dalinius iš vieno priešo fronto į kitą.

Lietuvos padėtis ypač pasunkėjo, kai saujelė tautos išdavikų, pasivadinusių 
bolševizmo rojaus kūrėjais, vadovaujamų Vinco Mickevičiaus-Kapsuko, 1918 
m. gruodžio 16 d. paskelbė kurianti tarybų valdžią (tai yra, bolševikų) Lietuvoje 
ir pasikvietė iš Pskovo raudonosios armijos divizijas. Sužvėrėję raudonosios 
armijos daliniai atsiliepė į išdavikų kvietimą ir nedelsdami pradėjo veržtis į 
Lietuvą. Jau 1919 m. pradžioje didelė dalis Lietuvos teritorijos buvo bolševikų 
okupuota.

Vyresniosios kartos žmonės dar prisimena tas siaubingas okupacijos dienas 
ir ištisus mėnesius. Tada šventą Lietuvos žemę trypė kruvini okupantų batai ir 
vietinių liumpenproletarų kojos. Prasidėjo nekaltų žmonių žudynės, areštai, 
prievartavimas, plėšikavimai ir kiti nusikaltimai.

Pamatę tokius baisius bolševikų žiaurumus, jauni mūsų tautos vyrai nesvy-
ruodami išėjo savanoriais ginti 1918–1920 m. Lietuvos laisvės ir Nepriklau-
somybės. Daugeliui savanorių teko stoti į kovą, pirmą kartą paėmus ginklą į 
rankas, todėl bolševikų buvo užgrobta didesnė pusė Lietuvos.

Tačiau mūsų savanorių pasišventimas ir ryžtas vaduoti tėvų žemę nuo gro-

Anykščiuose 1993 m. liepą susitiko 
šauliai veteranai E. Smetona ir iš Kana-
dos grįžęs Juozas Šiaučiulis.

Anykščių šaulių kuopos vadas E. Smeto-
na 1994 m. liepos 14 d. kalba Pagojės 
kaime, atidengiant paminklą 1944 m. 
liepos 14 d. čia vykusiam mūšiui tarp 
Anykščių-Švenčionių šaulių savanorių 
būrių ir okupacinės Sovietų kariuome-
nės atminti.

lageryje surengtą kalinių streiką. Po 
streiko likvidavus 62-ąjį lagerį, 1955 
m. spalį E. Smetona buvo pervežtas į 
sunkesnio režimo buvusį karo belais-
vių Andziobo lagerį „Ozerlag“ netoli 
Bratsko (Rusija), kur kalėjo iki 1958 m. 
sausio. Pakeitus bausmę, 1958-1962 
m. jis liko gyventi kaip tremtinys be 
teisės grįžti į Lietuvą, dirbo Rytų Sibire 
miško kirtimuose.

1962 m. spalį E. Smetona grįžo į 
Lietuvą, buvo apsistojęs Panevėžyje, 
Kupiškyje, vėliau apsigyveno Biržų 
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bikų pasibaigė, laimėjus karą su bolševikais. Lietuvos išvadavimas buvo sė-
kmingai baigtas 1919 m. rugpjūčio 25 d. Zarasų operacijos metu, kada buvo 
išvytas paskutinis bolševikų ir jų pakalikų kareivis. Tačiau dar teko vos ne metus 
Lietuvos savanoriams kovoti ir mušti pakrikusias bolševikų gaujas jau gražioje 
mūsų brolių latvių žemėje, kol juos nustūmė už Dauguvos upės.

Taip Lietuvos Nepriklausomybė buvo ginklu apginta nuo didžiausio lietu-
vių tautos priešo – bolševizmo.

Nepriklausomybės kovų laukuose žuvo apie 2000 Lietuvos savanorių, šau-
lių ir partizanų. Jų kapais išpuošta visa Lietuva.

Lietuvos didvyrių kapų yra ir gražioje mūsų brolių tautos Latvijos žemėje. 
Čia Lietuvos savanoriai atėjo žūti ne kaip okupantai, o kaip bebaimiai kovoto-
jai prieš bendrą mūsų abejų tautų priešą – bolševizmą.

Tegul padėtas gėlės vainikas sušildo žuvusių Lietuvos savanorių šaltą ant-
kapių betoną, o mums, gyviesiems, jų ant tėvynės aukuro sudėta brangiausia 
auka tesuteikia naujų jėgų ateities darbams ir žygiams, kad į mūsų kraštus dau-
giau neateitų okupantai, kad galėtų mūsų didvyriai ramiai ilsėtis šventoje mūsų 
brolių latvių žemėje. 

Baigdamas norėčiau padėkoti visiems čia susirinkusiems pagerbti žuvusius 
Lietuvos savanorius, tikėdamas, kad ir ateityje brolių latvių širdyse neišblės 
Lietuvos karių atminimas.

Kalba, pasakyta 1994 m. vasario 16-osios proga Svėdasų bažnyčioje

Mieli Svėdasų krašto žmonės, parapijos tikintieji,
Stovėdamas Jūsų šventovėje, Dariaus ir Girėno Anykščių šaulių kuopos var-

du noriu padėkoti klebonui Vladui Rabašauskui ir visiems parapijiečiams, ne-
pagailėjusiems lėšų ir pastangų bažnyčios interjerui ir jos aplinkai taip gražiai 
išpuošti.

Bažnyčia visais laikais buvo neišsenkančio gėrio, grožio ir tiesos versmė ti-
kintiesiems. Iš šios versmės visada galėdavo pasisemti ir netikintys mūsų tautie-
čiai. Prisikeliančiai tautai, šiandien mininčiai Lietuvos Nepriklausomybės 76-ąją 
sukaktį, labai reikalingas šventas ganytojiškas žodis, kviečiantis visus prisikelti ir 
sąžiningai dirbti Dievo ir Tėvynės labui.

Sveikindamas Jus Vasario 16-osios proga, noriu palinkėti, kad Lietuva visada 
būtų Marijos žemė, kad šios žemės niekada netryptų purvini, o dažnai ir kruvini 
okupantų batai.

Kelias į Nepriklausomybės paskelbimą buvo sunkus ir ilgas. Nuo 1795 metų 
nustojusi politinės nepriklausomybės, lietuvių tauta nors faktiškai imperinės Ru-
sijos pavergta, niekada netapo vergų arba paklusniųjų pavaldinių tauta. Priešin-
gai – visuomet savyje bei savo tautiniuose žygiuose augino ir moraliai stiprino 
Nepriklausomybės atgavimo norą ir pasiryžimą.

Nepaprastai sunku buvo anuomet 
atvirai su ginklu kovoti už Nepriklauso-
mybę, nes okupantas buvo šimteriopai 
gausesnis, ginkluotas ir labai žiaurus, 
pasiryžęs išnaikinti ir Lietuvos vardą, jos 
kalbą bei tikybą.

Tačiau šviesiausi ano meto lietuviai 
dėjo visas pastangas, kad tauta išsilaikytų, 
sustiprėtų ir, geresnei progai pasitaikius, 
vėl galėtų stoti į kovą už politinę savo 
laisvę. Daug vilčių teikę didžiojo karo 
genijaus Napoleono Bonaparto žygis į 
Rytus 1812 metais bei 1831 ir 1863 metų 
sukilimai prieš rusų valdžią baigėsi nesė-
kmingai.

Po žiauraus sukilimų numalšinimo 
tautinė priespauda Lietuvoje dar pa-
sunkėjo. Prasidėjo sukilėlių korimai ir 
trėmimai į Sibirą. Buvo uždrausta lie-
tuviška spauda. Keturis dešimtmečius 
truko spaudos karžygių kova su caro 
žandarais. Tą šventą kovą organizavo ir 
rėmė kunigai, o spausdintą žodį nešė ir 
platino jų parapijose pasišventę žmonės 
– knygnešiai.

krašte, Kateliuose, dirbo fizinį darbą, 
buvo sovietinės valdžios stebimas 
ir persekiojamas. Nuo 1973 m. iki 
gyvenimo pabaigos jis gyveno Anykš-
čiuose. Ir čia jis visą laiką buvo sovieti-
nės valdžios stebimas ir persekiojamas. 
Tik 1990 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiasis teismas E. 
Smetonos represavimą bei kalinimą 
pripažino neteisėtu ir jį reabilitavo.

E. Smetona nuo 1988 m. aktyviai 
dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, 
buvo vienas iš atviriausių patriotų ora-
torių, 1988 m. buvo išrinktas pirmuoju 
Anykščių Tremtinio klubo pirmininku. 
Jis buvo aktyvus 1991 m. sausio įvy-
kių Vilniuje, masinio pasipriešinimo 
ginkluotiems išpuoliams dalyvis, karys 
savanoris, 1999–2002 m. – Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Utenos 
7-osios rinktinės Anykščių 74-ojo 
bataliono 741-osios kuopos dimisijos 
pulkininkas leitenantas. 

Nuo 1990 m. rugsėjo 5 d. tęsda-
mas iki 1940 m. buvusią narystę Lietu-
vos šaulių sąjungoje, E. Smetona kartu 
su bendražygiais šauliais Juozu Petra-
vičiumi ir Alfonsu Kavoliūnu 1991 m. 
liepos 24 d. subūrė Anykščiuose šaulių 
būrį, buvo išrinktas pirmuoju jo vadu. 
Vėliau, suformavus šaulių kuopą, iki 
1997 m. jis buvo Anykščių S. Dariaus 
ir S. Girėno šaulių kuopos pirmasis 
vadas, kol 1997 m. pasitraukė iš par-
eigų Šaulių sąjungoje dėl solidaus 
amžiaus, iki gyvenimo pabaigos liko 
dimisijos majoras. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras E. Smetonai 1997 
m. pripažino rezistento (pasipriešinimo 
okupaciniams režimams dalyvio) vardą.

„Smetonos kryžiai“, paženklinę daugumą laisvės gynėjų kapaviečių Anykščių 
krašte, tarp jų – ir šią prie Kavarsko. Paminklų kūrėjas E. Smetona stovi trečias iš 
dešinės, penktas – atkurtosios Algimanto partizanų apygardos vadas kavarskietis 
Jonas Kadžionis.
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Visi tie mūsų tautinės sąmonės žadintojai, sukilimų dalyviai, knygnešiai, o 
1918 m. vasario 16 dieną paskelbus Nepriklausomybę, ir jos gynėjai – savano-
riai, kariai, partizanai ir šauliai – tai mūsų mažos tautos tikrieji didvyriai. Savo 
darbu, kančiomis, kova ir kruvina auka jie prikėlė lietuvių tautą Atgimimui ir 
apgynė politinę Lietuvos Nepriklausomybę. 

Nemažai tokių tautos didvyrių užaugo ir Svėdasų žemėje. Ryškiausias iš 
jų – tai kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, Lietuvos tautiškumo Prometė-
jas. Jo tauri asmenybė ir kūryba buvo, yra ir bus mums neišsenkantis tautinės 
stiprybės šaltinis. Dar 1907 metais Vilniuje susitikę du Aukštaitijos ąžuolai 
– Juozas Tumas-Vaižgantas ir Antanas Smetona – įsteigė ir redagavo tautinės 
krypties katalikų laikraštį „Viltis“, ėjusį iki 1915 metų rudens. Šis laikraštis daug 
prisidėjo prie tautinio ir dvasinio lietuvių tautos atgimimo ir parodė, kad Tautos 
ir Bažnyčios vienybė gali atvesti tautą į tikrą demokratinę Nepriklausomybę. 

Iš Vilniaus atvykęs į Kauną 1920 metų pavasarį J. Tumas-Vaižgantas tuoj stoja 
į šaulių eiles ir pavaduodamas kitus suredaguoja „Trimito“ žurnalo antrą numerį. 
Bet ir pirmame numeryje randame jo straipsnį „Pulti ar gintis“, iš kurio spindi 
jo aštrus apsisprendimas visą gyvenimą būti šauliu ir vesti visą tautą tuo keliu. 
Savo straipsnį jis užbaigia tokiais žodžiais: „Lietuviai, jei norite nepaliečiami bū-
ti, mes, maža tautelė, gyvendami ant tako, kuriuo iš visų keturių pasaulio šalių 
maklinėja, būkime visi šauliai, kad ir mūsų vaikai jau pasigimtų šauliais“.

Kalba Viešintose, perlaidojant 9 partizanus, 1994 m. rugsėjo 10 d.

Mieli viešintiškiai ir jų svečiai,
partizaninis karas, vykęs prieš bolševikinius okupantus, – didvyriškiausias ir 

tragiškiausias mūsų Tautos istorijos lapas. 
Dešimtys tūkstančių Lietuvos sūnų ir dukterų daugiau kaip dešimt metų ko-

vojo su sužvėrėjusiu, šimtus kartų galingesniu, iki dantų apsiginklavusiu priešu.
Partizanai nepralaimėjo – jų ginkluotą kovą pakeitė dvasinis lietuvių tautos 

pasipriešinimas.
Miškuose, laukuose pralietas kraujas, taip gausiai patręšė mūsų Tėvynės 

žemę, kad ji amžiais ugdys tikrus Lietuvos piliečius ir patriotus.
Mūsų, partizanų, lieka vis mažiau, todėl mes turime skubėti kiek galime 

padėti savo žuvusiems broliams – juos surasti, krikščioniškai palaidoti ir gražiai 
prižiūrėti jų kapus. Tai mūsų pareiga – kovos priesaikos vykdymas. Ko mes 
nespėsime padaryti – tikimės, padarys jaunoji nepriklausomos Lietuvos karta.

Šiandien su Dievo palaima pagaliau atguls į šventus kapus Viešintų ir 
jo apylinkių partizanai. Jiems tik dabar pasibaigia kovos ir klajonių laikas. 
Pasibaigia pergale, nes tie, su kuriais jie kovojo, sužlugo, sunyko ar bailiai 
slepiasi. O Lietuvos partizanai lieka gyvi net ir žuvę – tie, kurių kančios ir 

aukos sudėtos už Tėvynės laisvę. Šian-
dien, stovėdami prie iškastų mūsų Tau-
tos didvyrių palaikų, prisiminkime, kad 
tos tautos, kurios sūnūs ir dukros žūsta 
savo Tėvų žemėje šventame kare su 
priešu atėjūnu ir plėšiku, – tos Tautos 
niekas negali nugalėti.

Todėl prieš daugelį metų žuvusieji 
nelygioj kovoj nešė ant savo pečių mū-
sų Tautos laisvę. Dabar mes juos laido-
jame, bet iš tikro jie tapo nemirtingais.

Tegul Jie ramiai ilsisi šventoje mūsų 
Tėvynės žemėje, už kurios laisvę atida-
vė savo jaunas gyvybes.

Tegu Šimonių giria ir visi mūsų kraš-
to šilai ošia amžiną „Requiem“ visų kri-
tusių laisvės gynėjų garbei.

Dariaus ir Girėno Anykščių šaulių 
kuopos vardu nuoširdžiai dėkoju Vie-
šintų iniciatyvinei grupei, kuri atvertė 
dar vieną tikros Lietuvos kančių ir kovų 
istorijos puslapį, atkasdama didvyrių pa-
laikus ir juos iškilmingai perlaidodama 
Viešintų kapinėse.

Reiškiu užuojautą artimiesiems atsi-
naujinusio skausmo valandą.

Jis buvo įvairių visuomeninių 
patriotinių organizacijų narys ir daly-
vis. E. Smetonos iniciatyva 1988–2002 
m. Anykščių rajone buvo nustatyta ir 
paženklinta daug pokario partizanų 
veiklos, žūties ir palaidojimo atmin-
tinų vietų, jose pastatyti paminklai. Jis 
pats sukūrė tipinio paminklo projektą, 
kuris buvo panaudotas, gaminant 
ir statant atminimo ženklus. Tokie 
paminklai ant partizanų kapų pasta-
tyti Šapio (1990 m.), Sliepšiškio (1991 
m.), Klaibūnų (2002 m.) ir kituose 
kaimuose, taip pat Troškūnų miestelio 
kapinių teritorijoje, kur buvo laido-
jami laisvės gynėjai. 

E. Smetona apdovanotas Sausio 
13-osios atminimo medaliu (1992 
m.), Parlamento gynėjo Garbės žen-
klu (1995 m.), Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.). 
E. Smetonai buvo suteiktas Lietuvos 
šaulių sąjungos Garbės šaulio vardas 
(1995 m.). Jis apdovanotas Lietuvos 
šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu 
„Parlamento gynėjams“ (1991 m.), 
Šaulių Žvaigždės ordino medaliu (1994 
m.), Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio 
medaliu „Už tarnystę Tėvynei“ (2009 
m.), Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje padėkomis.

Su žmona Ona Ladigaite-Sme-
toniene (1938–1972) auginęs sūnų 
Robertą ir dukterį Reginą, jis liko 
našlys, vienas užaugino vaikus ir mirė 
2009 m. rugsėjo 10 d. Anykščiuose, 
palaidotas Šilų kapinėse šalia tėvų. 
Laisvės gynėjo kapą ženklina jo paties 
sukurtas tipinis Lietuvos partizano 
paminklas su įrašu.

Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno kuopos šauliai prie savo globėjų paminklo 1991 
m. vasarą (iš kairės): A. Kadžionis, A. Trumpa, A. Urbšys, E. Smetona, A. Žarskus, J. 
Petravičius, V. Juodzevičius ir P. Simanavičius. Foto: Eligijaus Smetonos archyvas. n
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„Tą naktį padariau gal didžiausią savo gyvenimo klaidą, bet tuo metu 
buvau įsitikinęs – Anykščiuose manęs reikia“, – prisimindamas vieną 
1988 m. lapkričio naktį, kai staiga teko apsispręsti, prasitarė Kaune gy-
venantis verslininkas 70-metis Juozas DAILYDĖ, 2012-ųjų pabaigoje vėl 
užsukęs į Anykščius. Matyt, reikia atidžiau pažvelgti į šį žmogų, Anykš-
čių krašte XX a. pabaigoje įmynusį ryškių pėdsakų, kad suprastum, kodėl 
jis prisipažįsta suklydęs. Kas jis buvo Lietuvai lemtingais 1990-aisiais? 
Galbūt keletas jo prisiminimų fragmentų padės atsakyti į šį klausimą.

Juozas DAILYDĖ

Protestas, iš kurio išaugau

Dabar jau tik su šypsena tenka prisiminti kai kuriuos savo jaunystės poel-
gius. Gerais pažymiais baigiant Dapkūniškio septynmetę mokyklą, kurioje tada 
mokėsi Trakinių, Klabinių, Didžiakaimio kaimų vaikai, buvo sumanyta visus 
keturiolikmečius, visą mūsų klasę urmu priimti į komjaunimą. Aš atsisakiau, 
nes girdėjau, kad mūsų klasės auklėtojos brolis žuvo miške, jis partizanavo, o 
jinai, sesuo, – raudonų raudoniausia... Toks tada buvo mano pirmasis galbūt 
grubokas paauglio protestas.

Tuo metu buvau tvirtai sudėta, todėl beveik du vasaros sezonus, dėdei – 
mano motinos broliui pasirūpinus, dirbau Anykščių MSV pagalbiniu darbinin-
ku įvairiuose kaimuose ir, žinoma, džiaugiausi tuo metu palyginti geru darbo 
užmokesčiu. Taip bedirbant viename melioruojame objekte kažkur netoli 
Švenčionių po eilinio atlyginimo rugpjūtį vyrai šventė jį su dainom, o aš, vaikis, 
daržinėj ant šviežio kvepiančio šieno prėslo skaičiau „Valstiečių laikraštį“. Ten 
radau skelbimą, kad priimami moksleiviai į vieną seniausių Salų žemės ūkio 
technikumą.

Apie Salas, Salų dvarą buvau girdėjęs iš savo tėvo, kuriam ūkvedžiaujant, 
matyt, teko pasimokyti ir žemės ūkio kursuose, bendrauti su jaunais agrono-
mais Petru Vasinausku, J. Krikščiūnu ir kitais. Tas skelbimas man iš galvos ne-
išėjo: kelias dienas pamąstęs, pasakiau darbų vykdytojui, kad važiuoju laikyti 
stojamųjų egzaminų į Salas. Jis labai nustebo, mat jau buvo kalbėta, kad stosiu 
į melioracijos technikumą...

Iki Salų nusigavau pakeleivingomis mašinomis, nes autobusų nebuvo. Nuo 
Kamajų į Salas teko ir pėsčiom nupėdinti. Egzaminus išlaikiau gerai, tačiau 
direktorius buvo nustebintas labai nekokia mano charakteristika, – matyt, dėl 
to protesto prieš komjaunimą...

O po daugelio metų, kai teko apie tą charakteristiką su buvusiu technikumo 
direktoriumi pasikalbėti, jis prisimindamas juokėsi: „Buvai, Juozai, politiškai 
nepatikimas, religinių prietarų neatsikratęs, bet viską mokėjai, gerai atrodei, tai 
vis dėlto priėmėm!“

Dabar man atrodo keista, kaip susiklostė, kad jau pirmame Salų technikumo 
kurse mane į komjaunimą nukreipė kurso auklėtoja, vieno vyskupo dukterėčia. 
Įstojau, visus ketverius metus buvau kurso seniūnas, mokiausi gerai, baigiau su 
raudonu diplomu. Tada labai daug skaičiau, 
kaip niekad anksčiau ėmė patikti istorija – 
ta tema viską ne tik iš technikumo, bet ir iš 
miestelio bibliotekos perskaičiau. Mokyklos 
vadovybė vienu metu net pasiūlė pagalvoti, ar 
nevertėtų man rinktis istoriko kelio.

Bet nuėjau kitu keliu. Mane labiau traukė 
tėvo – buvusio Klabinių dvaro ūkvedžio – pa-
vyzdys, nuo mažens įsiminęs: norėjau būti 
geru ūkio vadovu, pavyzdingu gaspadorium, 
ne mokslininku...

Ligonis, netapęs sovietiniu karininku

Dar vienoje kryžkelėje labai laiku man 
pagalbos ranką ištiesė dabar jau miręs buvęs 
ilgametis Anykščių ligoninės vyriausiasis gy-
dytojas Bronius Šimkūnas.

Tik kelis mėnesius dirbęs kolūkyje, buvau 
paimtas į kariuomenę, tarnavau Latvijoje, prie 

Vienos nakties klaida

Juozas DAILYDĖ (g. 1941 m. 
rugsėjo 24 d.) – valstybės tarnautojas, 
kultūros organizatorius, verslininkas. 
Gimė ir augo Klabinių dvare ir kaime 
(Molėtų r.) šešių vaikų šeimoje su 
dviem broliais ir trim seserimis, buvo 
vyriausias. Anksti netekęs tėvo, nuo 
paauglystės dirbo namų ūkio darbus. 
1958–1962 m. mokėsi Salų (Rokiškio 
r.) žemės ūkio technikume, įgijo agro-
nomo specialybę.

1962 m. nuo birželio iki lapkričio 
J. Dailydė dirbo Anykščių rajono „Už 
taiką“ kolūkyje padalinio vadovu, 
Leliūnuose jis dalyvavo meno savivei-
kloje, grojo kaimo kapeloje klarnetu. 
1962–1965 m. jis atliko privalomąją 
karinę tarnybą sovietinėje kariuome-
nėje. Grįžęs į Lietuvą, 1965–1968 m. J. 
Dailydė dirbo Anykščių rajono Jakšiš-
kio tarybinio ūkio Jokūbavos skyriaus 
valdytoju, 1968 m. laikinai ėjo šio tary-
binio ūkio direktoriaus pareigas. 

1968–1972 m. J. Dailydė studi-
javo Aukštojoje partinėje mokykloje 
Vilniuje, ją baigė su pagyrimu ir įgijo 
aukštąjį išsilavinimą. 1972–1984 m. J. 
Dailydė gyveno ir dirbo Anykščiuose. 

Juozas Dailydė – dar Anykščių rajono vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas (antras iš dešinės) su anykštėnėmis Vida Guščaite (Zasiene), 
Terese Mikeliūnaite ir Ona Galiauskaite 1979 m. rugsėjo 29 d. pasitiko 
svečią – rašytoją Juozą Baltušį. Foto: Antanas Dilys, VŽM fondai.
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Ventspilio, buvau amfibijos vairuotojas-instruktorius. Tada aš, jaunas seržantas, 
buvau ruošiamas karininko karjerai, visiškai mano norų neklausiant.

Grįžau atostogų, galvodamas, kaip išsisukti nuo tos ilgalaikės karo tarnybos. 
Tąkart padėjo B. Šimkūnas – jis nustatė man labai sunkią ligą... Su tokia dia-
gnoze grįžusiam į karinį dalinį karininku būti nebesiūlė...

Jau vėliau, kai dirbau Anykščiuose įvairiose pareigose, labai artimai su juo, 
ligoninės vadovu, bendravau. Bet apie tai, kaip jis man, tuomet jaunam karei-
vėliui, padėjo, nėkart ir neužsiminiau, nebepadėkojau, o jis pats, žinoma, tokio 
atvejo gal ir nebeprisiminė...

Buvau įsitikinęs, kad Anykščiuose manęs reikia

Anykščiuose prabėgo gražiausi ir darbingiausi mano brandžios jaunystės 
metai, čia augo, mokėsi mano sūnūs. Daug kartu man buvo siūloma skubiau 
daryti tarnybinę karjerą – iš Anykščių buvau siunčiamas į Prienus, paskui į Ute-
ną – bet vis atsisakinėjau, nenorėjau sutikti būti rajkomų pirmuoju sekretoriu-
mi. Atsilaikiau tol, kol pasiūlė į Kauno rajoną Vykdomojo komiteto pirmininku, 
ten ir išvažiavom su žmona.

Po poros metų vėl mane judina: važiuok į Marijampolę rajkomo pirmuoju 
sekretoriumi. Atsisakiau – tuo metu jau buvo tokia galimybė, jei šeima užsispir-
davo ir nesutikdavo kraustytis. Taip likau Kaune. Iki tos lemtingos nakties.

Tą 1988 m. lapkritį įvykiai Anykščiuose, per ataskaitinę rinkiminę partinę 
konferenciją, sukėlė nerimą toli nuo Anykščių kultūros rūmų salės, kur vyko 
neprognozuojamas posėdis. Žmonių minia su plakatais, reikalaujančiais Daily-
dės pirmuoju rajkomo sekretoriumi, buvo svarbus argumentas, reikalavęs greit 
apsispręsti – važiuoti atgal į Anykščius ar palikti viską likimo valiai.   

Tada nulėmė mano apsisprendimas važiuoti ir nuraminti žmones – tai atro-
dė svarbiausia. Tai ir padariau.

Euforija buvo trumpa. Žmona atsisakė 
pasiduoti mano avantiūrai, tad Anykščiuo-
se gyvenau vienas, vis grįždamas į Kauną, 
kur liko mano namai. 

Jaučiausi įskaudintas ir įsižeidęs, kada 
1990 m. pavasarį, per pirmus demokra-
tiškus rinkimus į Anykščių rajono tarybą 
nebuvau išrinktas net ir Troškūnuose – ten 
mane įveikė vietinis statybininkas...

Jeigu tektų iš naujo pragyventi tuos 
1988-uosius metus ir vėl spręsti, dabar ti-
krai žinau – į Anykščius nebevažiuočiau.

Akis į akį su Albertu Talačka

Jau man būnant Anykščių rajkomo 
pirmuoju sekretoriumi, gana artimai ir ne 
kartą teko bendrauti su dekanu Albertu 
Talačka.

Pažįstami mudu buvom seniai, nes dar 
dirbant Anykščių rajono Vykdomajame 
komitete kartą per metus kviesdavom vi-
sus dvasininkus į pasitarimą, po kurio tai 
vienas, tai kitas iš jų dar likdavo ilgesniam 
pokalbiui, ne kartą ilgiau pasikalbėdavom 
ir su dekanu.

Tačiau tada, kai jau buvau Anykščiuose 
tas apipešiotas rajkomo pirmasis sekreto-
rius, Anykščiuose prie senųjų kapinių buvo 
atidengiamas neeilinis kryžius. Jo kūrimą ir 
man teko remti, bet per iškilmes į pirmą ei-
lę nelindau. Po mitingo prie manęs priėjo 
dekanas A. Talačka, pasisveikinome, pasi-
teiravo, kaip sekasi, pasisiūliau jį parvežti 
iki klebonijos, drauge parvažiavome. Bu-
vau pakviestas arbatos, bet mandagiai atsi-
sakiau, nes netrukus turėjau pasitarimą.

Dvejus metus man viengungiaujant 

Po keletą metų jis buvo Lietuvos 
komunistų partijos Anykščių rajono 
komiteto Propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas, Anykščių rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko pava-
duotojas ir Lietuvos komunistų partijos 
Anykščių rajono komiteto sekretorius. 
Jo rūpesčiu Anykščiuose buvo pastatyti 
nauji Kultūros rūmai. Kartu su  Terese 
Mikeliūnaite jis organizavo iškilmingas 
rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio 
100-osios metines, ta proga inicijavo 
paminklo rašytojui statybą. J. Dailydė, 
remdamas Petro Vasinausko idėjas, 
globojo Arklio muziejaus steigimą ir 
veiklos pradžią.

1984–1988 m. J. Dailydė dirbo 
Kauno rajono Vykdomojo komiteto pir-
mininku. Lietuvos Atgimimo metais kai 
kurių anykštėnų iniciatyva J. Dailydė 
buvo grąžintas į Anykščius, rajono par-
tinėje konferencijoje, vykusioje 1988 
m. lapkričio 11–12 dienomis, išrinktas 
Lietuvos komunistų partijos rajono 
komiteto nariu, 1988–1991 m. buvo 
Lietuvos komunistų partijos Anykščių 

J. Dailydė su bičiuliais rašytoju Antanu Drilinga ir geografu Česlovu Kudaba 
prie Didžiulių kapų Padvarninkų kapinėse apie 1978 m. Foto: Juozo Dailydės 
archyvas.
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Anykščiuose ir gyvenant taip vadinamam „medžiotojų namelyje“ Žemiečių ga-
tvėje, A. Talačka, grįždamas nuo Pašventupių, ne kartą buvo užsukęs ir mano 
svečiu buvęs. Vaišindavomės kava, arbata, vaisiais, viena kita taurele.

Vieno tokio pokalbio metu jis pasiteiravo, ar ne laikas būtų man pradėti lan-
kytis bažnyčioje, nes daug buvusių rajkomiečių nuolankiai meldžiasi (pavar-
džių verčiau neminėsiu). Atsakiau jam, kad tokia reklama man netinka. Nesu 
kietas ateistas, mano mama labai nuoširdžiai tikinti, o aš, kaip ir mano tėvas, 
daugiau laisvamanis, nes ir tokie žmonės Lietuvai, mano kraštui, labai daug 
davė – ir iš karto kelis tokius dekanui išvardijau. Jis patylėjo, atrodė, kad sutiko 
su mano nuomone. 

Bendrauti su šituo dvasininku buvo lengva ir įdomu. Kunigą labai domino 
situacija rajone, mitingai, žmonių susirinkimai, jų nuotaikos. Jis vis klausinė-
davo manęs, kaip gi su tais, kurie nusprendė likti su TSKP, nenuėjo su Lietuvos 
komunistais. Stebėdamasis, kad dvasininkui tai įdomu, pasakodavau, kaip tie 
„Matulaičio komunistai“ vis paskui mus sekioja ir iš šalies stebi, tarsi laukdami, 
kaip čia toliau bus...

Seno dvarininko atminimas

Dar vienas labai įsimintinas, įdomus ir man asmeniškai labai malonus susiti-
kimas įvyko 1992 metų vasarą mano motinos namuose. Ten apsilankė buvusio 
Klabinių dvaro, kuriame du dešimtmečius ūkvedžiavo mano tėvas, savininkas 
Jokūbas Sližys. Tuo metu jam jau buvo per 90 metų.

Iki šiol apmaudu, kad tąkart verslo reikalais buvau išvykęs į Lenkiją ir nega-
lėjau su juo susitikti – liko tik mamos įspūdžiai, bet ir jie maloniai sušildė.

Iš Amerikos grįžęs ponas atrodė dar labai gerai, jis mielai bendravo su se-
nute mama, buvusia jo dvaro šeimininke-kulinare, vaišinosi jos išvirta kaimiška 
arbata, sūriu, medumi. Prisimindamas mano tėvų tarnystę, 
jis juokais prasitarė galvojęs ūkvedžio vaikams dvarą pa-
likti už ištikimą tarnybą...

Klabinių dvarą atsiėmęs Jokūbas Sližys palikuonių ne-
turėjo. Netrukus jis mirė, dvarą paveldėjo keliolika gimi-
naičių, kurie iki šiol tarpusavy nesutaria, o tuo tarpu dvaras 
baigiasi...

„Ten, kur gyva dvasia...“

Trečią dešimtmetį gyvenant Kaune, nublunka nemalo-
nūs prisiminimai ir išlieka tik sentimentai Anykščiams, ku-
riuos kaskart išreiškiu, draugams dovanodamas anykštie-
tiškų knygų. Dažniausiai jose atsiranda toks mano įrašas: 
„...Anykštijai atminti – kur kalnai kalnuoti, girios ir pievos 
žaliausios, kumeliai eikliausi, mergos gražiausios, kur gyva 
mūsų literatūros Ąžuolų dvasia...“

rajono komiteto pirmasis sekretorius. Jis 
buvo pirmasis tokias pareigas užėmęs 
po demokratinių rinkimų ir paskutinis 
tokias pareigas ėjęs faktinis Anykščių 
rajono vadovas. 1991 m. likvidavus 
komitetą, J. Dailydė grįžo į Kauną ir 
pasitraukė į privatų verslą.

Jis buvo kelių bendrovių, užsiė-
musių autodetalių prekyba ir degalinių 
eksploatavimu, steigėjas ir direktorius, 
dirbo bendrovėje „Audėjas“, buvo 
„Audėjo prekybos centro“ vadovas, 
dabar yra šios įmonės konsultantas.

J. Dailydė yra Lietuvos socialdemo-
kratų partijos narys, šios partijos Kauno 
rajono skyriaus tarybos narys. Laisva-
laikiu mėgsta skaityti knygas, keliauti, 
kaip sodininkas augina juoduosius 
serbentus.

Vedęs 1968 m., su žmona Brone 
Tamošiūnaite-Dailydiene (g. 1948 m.), 
iš Jakūnų kaimo (Anykščių r.) kilusia 
medike, užaugino du sūnus: ekono-
mistą ir valstybės tarnautoją Nerijų 
(g. 1971 m.) ir verslininką Aurimą (g. 
1978 m.).

Šventinis minėjimas Anykščių kultūros rūmų scenoje 1989 
m. Kalba rajkomo pirmasis sekretorius Juozas Dailydė. Foto: 
Alfredas Motiejūnas, VŽM fondai.

Vienos nakties klaida

Partinis mitingas Dainuvos slėnyje 1989 m. vasarą: kalba Są-
jūdžio rajono tarybos pirmininkė Irena Andrukaitienė, sėdi 
Juozas Dailydė, Vilius Juodelis, Alfonsas Platkevičius ir Ge-
novaitė Ražanienė. Foto: VŽM fondai.

J. Dailydė kalba paminklo Antanui Vienuoliui atidengimo iš-
kilmėse Anykščiuose 1982 m. balandį. Foto: Juozo Dailydės 
archyvas.

n
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Vytautas SRIUBAS (g. 1929 m. 
lapkričio 9 d.) – inžinierius elektrome-
chanikas, aviatorius, tarptautinės kla-
sės sklandymo sporto teisėjas. Gimęs 
ir augęs Sindriuose šalia Debeikių 
(Anykščių r.), namuose tėvo išmoky-
tas skaityti, 1941 m. baigė penkias 
klases Debeikių pradžios mokykloje, 
paskui mokėsi Utenos gimnazijoje, 
o 1948 m. aukso medaliu baigė 
Anykščių gimnaziją 5-ojoje jos lai-
doje. 1953 m. Kauno politechnikos 
instituto Elektrotechnikos fakultete jis 
įgijo pramonės įmonių elektros įren-
gimų inžinieriaus išsilavinimą ir gavo 
diplomą su pagyrimu.  

 1953–1954 m. V. Sriubas dėstė 
Kauno politechnikos instituto Elek-
trotechnikos fakultete, buvo Aukšto-
sios matematikos katedros asistentas. 

Vytautas SRIUBAS

Kiekviename reportaže apie „Baltijos kelią“ matome skrendantį lėktuvą AN-2, 
iš jo byrančias gėles ir iš oro filmuotus vaizdus. To AN-2 pilotas buvo Kauno aero-
klubo auklėtinis Vytautas Tamošiūnas. 

Ši techniniu požiūriu nesudėtinga akcija mūsų aviatoriams buvo nelengvas 
uždavinys. Tais laikais tikraisiais oro erdvės šeimininkais buvo SSRS Karinės oro 
pajėgos (KOP). Be jų leidimo joks skraidantis aparatas Sovietų Sąjungos teritorijoje 
neturėjo teisės kilti į orą. Kiekviena skraidymų diena Kauno aeroklubo aerodrome 
Pociūnuose irgi prasidėdavo nuo skambučio į Rygą.

„Baltijos kelio“ organizatoriai taip pat suko galvas, kaip įamžinti šį masinį ren-
ginį, nufilmuojant jį iš oro. Apie oficialų kreipimąsi į Vilniaus arba Kauno Civilinės 
aviacijos padalinius su prašymu skirti lėktuvą negalėjo būti jokios kalbos. Jų vado-
vai tuo metu buvo Maskvos paskirti žmonės, priešiški Sąjūdžio idėjoms. Lengviau-
sia būtų buvę susitarti su kuriuo nors Lietuvos aeroklubu – visi jie priklausė pusiau 
karinei sportinei organizacijai DOSAAF.

Bet tuometinis Lietuvos DOSAAF vadas, nors ir lietuvis, bet aršus antisąjūdinin-
kas generolas Ginutis Taurinskas 1989 m. rugpjūčio 23 d. skraidymus uždraudė ir 
paprašė Rygos, kad niekam iš Lietuvos lėktuvų nebūtų duotas leidimas kilti į orą. 

Vytautas Tamošiūnas tuo metu buvo jo paties įkurto kooperatyvo „Aviapaslau-
ga“ direktorius. Jis jau turėjo pasirašytą sutartį su Sąjūdžio atstovu Virgilijumi Če-
paičiu dėl paslaugų teikimo. Kadangi tokio kooperatyvo nei Lietuvos civilinės avia-
cijos padalinių, nei DOSAAF sąrašuose nebuvo, Rygoje jo paduotą paraišką skristi 
rugpjūčio 23 d. iš Pociūnų į Kauno Aleksoto aerodromą bei iš ten kilti patenkino.

Dar išvakarėse per Kauno televiziją buvo paprašyta kauniečių atnešti į aero-
dromą gėlių, kurios bus barstomos iš oro „Baltijos kelyje“. Kai Vytautas su draugais 
atskrido iš Pociūnų į Kauną, jie ten rado atvežtus kelis sunkvežimius gėlių, kurias 
krovė į lėktuvą ir barstė iš jo šakėmis.

Kartu su V. Tamošiūnu skrido režisierius Robertas Vėbra, žurnalistė Laima Pan-
gonytė – ji viską filmavo, „Aviapaslaugos“ pilotas Petras Bėta su žmona Irena ir 
kiti – jie barstė gėles.

Be Vytauto AN-2, tą dieną dar skraidė vilniečių „Anuška“ (taip mes, lakūnai, 
tarpusavyje vadindavome AN-2) iš Paluknio aerodromo. Abu lėktuvai pakaitomis 
skraidė virš kelio tarp Vilniaus ir Panevėžio.

Iš Panevėžio Stetiškių aerodromo iki Latvijos sienos skraidė Biržų aeroklubo 
AN-2 ir keli savadarbiai lėktuvai, tarp jų ir Vlado Kensgailos „Aušra“, su kuria jis tik 
prieš kelias valandas buvo parskridęs iš Maskvoje vykusios žemės ūkio aviacijos 
parodos.

Vėliau sužinojome, kad netoli „Baltijos kelio“ skraidė dar vienas AN-2 su „fir-
mos“, kurią mes juokais vadindavome „Kontora Glubokovo Burenija“ (pirmosios 
trys raidės – visiems gerai pažįstamas sutrumpinimas KGB) žmonėmis. Jie arti ne-
sirodė, bet klausėsi mūsų lakūnų radijo pokalbių. Kitą dieną į Pociūnų aerodromą 
prisistatė tos „Kontoros“ atstovai. Jie apžiūrėjo tą V. Tamošiūno AN-2, kuris dar 

buvo visas pažaliavęs nuo gėlių, bet griežtesnių 
sankcijų nesiėmė.

Šioje istorijoje yra dar viena įdomi detalė. 
1989 metų gruodžio mėnesį Vilniuje vykstant 
DOSAAF plenumui, šios draugijos vadui gene-
rolui G. Taurinskui buvo pateiktas klausimas: 
„Kodėl nebuvo duotas lėktuvas gėlėms barstyti 
„Baltijos kelyje“?“ Jis atsakė, kad jie, neva, buvo 
pažadėję duoti lėktuvą ir net suderinę su Mas-
kva, bet, girdi, Ryga neleido.

Tuomet Prienų gamyklos „Sportinė Aviacija“ 
direktorius Aleksandras Jonušas pareiškė, kad G. 
Taurinskas sako netiesą. „Skraidymus uždraudė 
jis pats ir tuo Draugijos (suprask, DOSAAF) auto-
ritetą nusmukdė iki nulio“, – pasakė A. Jonušas. 
Jį palaikė ir tuometinis Lietuvos DOSAAF CK na-
rys žinomas automobilistas Stasys Brunza.

Anos „Kontoros“ darbuotojai ir jų sėbrai 
Lietuvoje šio Vytauto Tamošiūno akibrokšto 

Atlygis už gėles – smėlis į tepalą

Istorinio skrydžio akimirka: V. Tamošiūno pilotuojamas An-2 virš Baltijos 
kelio dalyvių grandinės 1989 m. rugpjūčio 23-ąją. Foto: Virgilijus Usina-
vičius.
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neužmiršo ir tik laukė progos atsiskaityti. Tokia proga, nors ir negreit, bet pa-
sitaikė.

1992 m. du amerikiečiai pilotai mėgėjai: Vermonto klinikos ir medicinos aka-
demijos profesorius, pasaulinio garso širdies ir kraujagyslių elektroninės tyrimo 
aparatūros specialistas George Coy ir visur jį lydintis jo draugas aviamechanikas 
bei kartu poetas ir fotografas Edwin James Lietuvoje nusipirko lėktuvą AN-2, kurį 
V. Tamošiūnas turėjo padėti nuskraidinti į JAV.

Kol amerikiečių lėktuvas buvo pertvarkytas (senas variklis pakeistas nauju, 
įmontuotas papildomas degalų bakas, įrengta nauja navigacinė aparatūra, įsigytos 
gelbėjimosi priemonės, atlikti bandomieji skraidymai ir kt.), atėjo 1993 m. vasara.

1993 m. birželio 1 d. V. Tamošiūno pilotuojamas AN-2 anksti rytą pakilo iš 
Pociūnų aerodromo. Trumpam nutūpę Karmėlavoje dėl muitinės formalumų, 9 
val. 50 min. jie pakilo skrydžiui į Vakarus. 

Pirma kelio atkarpa iki Alborgo aerodromo Danijoje – apie 1800 km. Nuo 
Baltijos kranto nuskridus apie 25 km, lėktuvas paniro į debesis ir iki Alborgo skrido 
debesyse dviejų kilometrų aukštyje. Pernakvoję Alborge ir pasipildę degalų bei 
tepalo atsargas, pakilę 6 val. ryto, vėl nėrė į debesis. Iki Šetlando salos Lerviko 
aerouosto daugiau kaip 1000 km jie skrido trijų kilometrų aukštyje debesyse. 

Po Šetlando kitas tūpimo taškas už maždaug 400 km, Farerų salyne. Likus apie 
16 km iki numatyto oro uosto, dėl pablogėjusių oro sąlygų jis užsidaro, ir lėktuvui 
reikia skristi toliau – į Reikjaviką, dar apie 1000 km. Kai iki Reikjaviko oro uosto li-
ko apie 500 km, beveik 3 valandos skridimo, Vytautas pastebėjo, kad tepalo slėgio 
manometro rodyklė nuslinko iki nulio.

Variklio darbas pilnu galingumu be tepalo skaičiuojamas minutėmis, o po 
lėktuvo sparnais – Atlanto vandenynas. Vytautas nedelsdamas sumažino variklio 
sūkius iki minimumo ir įjungė nelaimės signalą. Jau po 30 sekundžių Islandijos 
Skrydžių valdymo centras perdavė artimiausio atsarginio aerodromo koordinates, 
kursą į jį, tikslią Vytauto lėktuvo buvimo vietą ir atstumą iki aerodromo. Tai įvyko 
birželio 3 dieną 3 val. 33 min. Lietuvos laiku. Dar po 3 minučių dispečeris pra-
nešė, kad iš Reikjaviko jau pakilo gelbėjimo tarnybos sraigtasparnis ir lėktuvas jų 
pasitikti, paprašė įjungti visas savo lėktuvo šviesas, kad lengviau būtų juos surasti. 
Be to, kas minutę nurodydavo, kokį laikyti kursą, greitį, aukštį. Vytautas pilotavo 
lėktuvą, o amerikiečiai ruošė net ir gelbėjimosi priemones tūpimui ant vandens. 

Kai pagaliau lėktuvas 600 metrų aukštyje išniro iš debesų, jie pamatė prie 
pat jūros kranto 2200 metrų aukščio kalnų apsuptą aerodromą ir tiksliai priekyje 
tūpimo taką. Jeigu kilometras dešiniau ar pora kilometrų kairiau, atsitrenkimas į 
kalnus būtų neišvengiamas. Pamatęs, kad tūpimui aukščio pakanka, Vytautas dar 
250 metrų aukštyje išjungė variklį ir netrukus jau riedėjo aerodromo taku. 

Apžiūrėjus variklį, buvo greit nustatyta gedimo priežastis: tepalo radiatorius 
buvo visas užkimštas smėliu. Dėl pakilusio slėgio prieš radiatorių nuo prijungimo 
antgalio buvo nuplėšta žarna, ir visas tepalas ištekėjo lauk.

Kieno rankos į lėktuvo variklio tepalo baką pripylė smėlio, tą mes vargu ar 
kada nors sužinosime. Bet atspėti, kur tai galėjo būti padaryta, gali padėti Šerloko 
Holmso dedukcinis metodas. Kad tai būtų nutikę kitų valstybių tarptautiniuose ae-
rouostuose – neįtikėtina. Karmėlavoje jų lėktuvas buvo nutūpęs tik trumpam ir visą 
laiką nebuvo paliktas be priežiūros. Gi Pociūnų 
aerodromas – tai atviras laukas, po kurį gali vaikš-
čioti, kas tik nori, kada tik nori ir kiek tik nori.

Naujas variklis tik liepos 9 d. laivu iš Klaipė-
dos pasiekė Islandiją. Pirmiausia reikėjo surasti, 
kokiame Islandijos uoste tas variklis atsidūrė. Po 
to teko jį atsigabenti 460 km kalnų keliais iki ae-
rodromo, kur buvo sugedęs lėktuvas. Čia Vytautui 
ir jo draugams amerikiečiams labai daug padėjo 
vietinis islandas, turintis nuosavą lėktuvą. Jis ne tik 
talkininkavo atgabenant variklį, bet ir apgyvendi-
no visus keliautojus savo namuose. Kai Vytautas 
po variklio pakeitimo turėjo apskraidyti lėktuvą, 
jis kartu pasiėmė ir tą islandą. Islandui lakūnui tai 
buvo ypatingas įvykis, nes jis niekada gyvenime 
tokio lėktuvo nebuvo pilotavęs. Apie šį bandomą-
jį skrydį rašė net ir Islandijos laikraščiai.

Liepos 10 d. suremontuotas lėktuvas perskri-
do į Reikjaviką, o iš ten per Grenlandiją ir Kanadą 
liepos 13 d. sėkmingai pasiekė JAV ir nusileido 
Vermonto valstijoje.

Gaila, kad šis V. Tamošiūno skrydis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose buvo paminėtas žymiai pla-
čiau, negu gimtojoje Lietuvoje.

Viena svarbiausių ilgo ir turiningo Vytauto Sriubo gyvenimo akimirkų: 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus jį 2002 m. liepos 6 d. 
apdovanoja Dariaus ir Girėno medaliu. Foto: V. Sriubo archyvas.

Vėliau 1954–1966 m. jis dirbo Kauno 
gamykloje „Neris“ inžinieriumi 
elektriku, buvo Lietuvos mokslų 
akademijos Energetikos ir elektro-
technikos instituto Automatikos ir 
telemechanikos laboratorijos jaunes-
nysis mokslinis bendradarbis, Kauno 
radiotechninių matavimų instituto 
„Elektronika“ vedantysis inžinierius, 
atsakingas už kuriamų karo pramonės 
prietaisų patikimumą. 1966–1976 m. 
jis buvo Kauno F. Dzeržinskio staklių 
gamyklos inžinierius konstruktorius, 
Staklių elektros įrangos projektavimo 
biuro viršininkas. Jis kūrė aukščiausio 
tikslumo stakles Sovietų Sąjungoje, 
demonstravo sukurtas stakles tarptau-
tinėse parodose Kaire (Egiptas, 1972 
m.) ir Vakarų Berlyne (Vokietija, 1973 
m.).

1976–1982 m. V. Sriubas buvo 
Kauno chemijos-farmacijos fabriko 
„Sanitas“ konstruktorių biuro kons-
truktorius. 1982–2000 m. jis gyveno 
Vilniuje, dirbo sostinės įmonėse kons-
truktoriumi, kol išėjo į pensiją. Nuo 
2000 m. iki šiol jis vėl gyvena Kaune. 

V. Sriubas yra aviatorius ir sklan-
dymo sporto teisėjas. 1952 m. rudenį 
Kauno politechnikos instituto Elektro-
technikos fakultete susikūrus sklandy-
tojų grupelei, jis tapo jos nariu ir pra-
dėjo mokytis  skraidyti sklandytuvu 
Kulautuvoje (Kauno r.), 1962–1978 
m. buvo Kauno sklandymo klubo 
narys, aktyvus sklandytojas, sklan-
dymo varžybų teisėjas. Pasitraukęs iš 
aktyvaus skraidymo, nuo 1979 m. iki 
šiol V. Sriubas yra sklandymo sporto 
teisėjas. Jis apdovanotas Dariaus ir 
Girėno medaliu (2002 m.).

Buvo vedęs, su žmona archyvare 
Regina (1931–1984) užauginęs sūnų 
Arvydą (g. 1957 m.) – muzikantą 
gitaristą, buvusį grupių „Hiperbolė“ ir 
„Veto Bank“ narį, liko našlys.
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Stanislovas ADAMONIS (g. 1937 
m. lapkričio 4 d.) – kariškis pulkininkas 
leitenantas, inžinierius statybininkas, 
visuomenininkas. Gimė ir augo Palu-
kniuose (Anykščių r.) mažažemių vals-
tiečių šeimoje, kuri užaugino keturis 
sūnus. 1955 m. baigęs Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą, neturėjo 
lėšų studijuoti aukštojoje mokykloje, 
todėl pasirinko karybą ir 1955–1958 
m. studijavo Kaliningrado (Rusija) 
aukštojoje artilerijos karo mokykloje, 
ją baigė, turėdamas leitenanto karinį 
laipsnį.

1958–1960 m. S. Adamonis 
gyveno Dagestane (Šiaurės Kaukazas, 
Rusija) ir tarnavo sovietinės kariuo-
menės artilerijos daliniuose Machač-
kaloje ir Buinakske, paskui iki 1969 
m. tarnavo artilerijos dalinyje Slucke 
(Baltarusija). Siekdamas gyventi ir 
auginti vaikus Lietuvoje, jis daug kartų 
kreipėsi su prašymais pervesti į tarnybą 
Lietuvoje dislokuotuose daliniuose, 
tačiau jo prašymai nebuvo patenkinti. 
1969 m., turėdamas kapitono karinį 
laipsnį, jis buvo paleistas į atsargą.

1969–1986 m. S. Adamonis 
gyveno Jonavoje ir dirbo statybų 
vadovu, neakivaizdžiai mokėsi ir įgijo 

 „Garbė žuvusiems už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, 
garbė Tėvynei, kuri turi kam už ją žūti“.

Stanislovas ADAMONIS

Praėjusieji Lietuvos Atgimimo metai – kova dėl laisvės ir nepriklausomybės 
– lieka vis toliau ir toliau praeityje. Iš atminties išblėsta kai kurių įvykių detalės, 
nueina užmarštin žmonės, jų veiksmai ir charakteriai, kovų dalyviai, jų darbai ir 
pastangos nustumiami į antrą planą.

Tai kaskart jausdamas, tuos įvykius, kurių dalyviu aš buvau. Šiuo Lietuvos isto-
rijos momentu buvau mažas sraigtelis: Sąjūdžio dalyvis, atkurtos Krašto apsaugos 
sistemos karininkas, tragiškų 1991 m. Sausio įvykių metu – parlamento gynėjas 
savanoris. 

Politinė situacija ir rinkimai

Lietuvos politinis ir visuomeninis gyvenimas kunkuliavo lyg garo katilas. 1988-
ųjų rudenį įvyko Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Jau tada mes, keletas akty-
vistų bendradarbių, įkūrėme įmonės Sąjūdžio grupę – daugiau kaip 100 žmonių. 
Numatėme konkrečius planus ir juos įgyvendinome: platinome Sąjūdžio spaudą, 
rašėme straipsnius į to meto pažangią spaudą, kiek tuo metu įstengėme, kontrolia-
vome administracinių savivaldos organų veiklą.

Artėjo 1990-ieji metai – permainų ir naujų vilčių metai. Mat tų metų vasario 24 
d. buvo numatyti rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą.

Mane Sąjūdžio grupė delegavo labai atsakingai misijai – į Kauno Pramonės 
apygardos rinkimų komisiją. Buvau išrinktas 33-osios rinkimų apylinkės komisijos 
pirmininku. Apylinkę sudarė Palemono gyvenamasis rajonas, o būstinė įsikūrė vi-
durinės mokyklos patalpose.

Užgriuvo milžiniški darbai, nes komisija turėjo surengti rinkimus naujomis 
sąlygomis. Jos kardinaliai skyrėsi nuo ankstesniųjų sovietinių rinkimų. Mes žino-
jome, kad naujiems išrinktiesiems patikėsime tolimesnę Lietuvos ateitį. Kauno 
Sąjūdžio taryboje buvome perspėti apie galimas imperinių sovietinių jėgų provo-
kacijas. Turėjome būti pasiruošę užkirsti kelią, net jeigu būtų bandoma rinkimus 
sužlugdyti.

Atėjo lemtingoji ir lauktoji diena. Šventiškai papuoštos patalpos, parengtos bal-
savimo kabinos ir balsadėžės, iškelta Trispalvė, laukiami rinkėjai. Komisijos nariai 
šventiškai pasipuošę, šypsosi, bet veiduose – ir nerimas. Iškilmingai pradedu rin-
kiminės apylinkės darbą. Visi savo vietose. Ėmė plūsti pirmieji rinkėjai, apie 8 val. 
jų dar labiau pagausėjo. Mūsų darbą kontroliavo atstovai iš įvairių visuomeninių ir 
politinių organizacijų. Pažeidimų nebuvo, viskas vyko sklandžiai.

Apie 19 val. rinkėjų beateidavo vos vienas kitas, nuo 20 val. jau išvis nieko 
nebebuvo. Iki vidurnakčio dar buvo labai daug laiko, tačiau balsadėžių atidaryti 
mes dar negalėjome. Su nerimu laukėme rezultatų.

Atidarę balsadėžes ir suskaičiavę balsus, sužinojome, kad dalyvavo apie 86 
proc. mūsų apygardos rinkėjų. Laimėjo visi iškelti Sąjūdžio kandidatai. Suskaičia-
vome, užantspaudavome biuletenius ir užpildėme protokolą. Buvau gavęs nuro-
dymą vežti rinkimų dokumentus į centrą Laisvės alėjoje, apsaugai buvo paskirtas 
vienas milicininkas. Iš anksto suplanuotą maršrutą teko keisti, nes buvo baimina-

masi, kad nebūtume užpulti, kad rinkimų dokumentai 
nebūtų sunaikinti. Tik paryčiais atsiskaitėme ir išvyko-
me ilsėtis.

Krašto apsauga

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Aukščiausioji 
Taryba aktyviai diskutavo dėl Krašto apsaugos sistemos 
sukūrimo. Dar Sąjūdžio rinkiminėje programoje vidaus 
politikoje vienas iš svarbiausių uždavinių buvo sukurti 
Krašto apsaugos sistemą.

Aukščiausiosios Tarybos nutarimu 1990 m. ba-
landžio mėnesį buvo įkurtas Krašto apsaugos depar-
tamentas, pirmuoju jo direktoriumi paskirtas Audrius 
Butkevičius.

Kario užrašai

2001 m. išleistame rinkinyje „Parlamento gynėjai“ – šimtai laisvės 
karių, 1991 m. sausį davusių priesaiką Lietuvai. S. Adamonis jame 
įrašytas trečiuoju.
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iš pradžių statybos meistro specialybę, 
o 1982 m. – ir inžinieriaus statybininko 
išsilavinimą.

Nuo 1986 m. iki šiol S. Adamo-
nis gyvena Kaune. 1986–1990 m. jis 
dirbo vienos Kauno įmonės direkto-
riaus pavaduotoju statybai. Lietuvos 
Atgimimo metais įsijungęs į Lietuvos 
Sąjūdžio veiklą, kartu su bendramin-
čiais savo įmonėje organizavo Sąjū-
džio grupę su kuria dalyvavo visuose 
patriotiniuose renginiuose.

1990 m. jis išėjo savanoriu į atkurtą 
Krašto apsaugos sistemą ir buvo paskir-
tas Lietuvos karininkų kursų viršininko 
pavaduotoju, nuo pradžios organizavo 
šių kursų veiklą. 1991 m. sausio įvykių 
dienomis S. Adamonis dalyvavo Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos rūmų gynyboje, sausio 11 d. buvo 
prisaikdintas ir paskirtas išorės žvalgy-
bos vadu. Atslūgus karinio perversmo 
grėsmei, jis grįžo į Kauną ir atnaujino 
Karininkų kursų veiklą, 1991–1992 m. 
ėjo Lietuvos karininkų kursų viršininko 
pavaduotojo pareigas, buvo majoras.

1992–1995 m. S. Adamonis 
tarnavo Savanoriškos krašto apsau-
gos tarnybos Kauno rinktinės vado 
pavaduotoju. 1993 m. savanorių 
nepaklusnumo akcijos metu jis atvi-
rai pasipriešino provokacijoms, galė-
jusioms sukelti valstybinį perversmą, 
siekė suvaldyti išprovokuotus savano-
rius, kad jie sudėtų ginklus ir sugrįžtų 
į kareivines. Jis dalyvavo išvedant 
Rusijos kariuomenę iš Lietuvos. 1994 
m. jam buvo suteiktas pulkininko lei-

Kai kurių partijų programiniuose dokumentuose tuo metu vyravo nuomonė, 
kad Lietuvai kariuomenės išvis nereikia, be to, jos išlaikymas gultų sunkia našta.

Tik 1990 m. lapkričio 2 d. po ilgų svarstymų buvo priimtas Krašto apsaugos 
tarnybos įstatymas.

Aš dar 1955–1958 metais mokiausi ir baigiau Karaliaučiaus (Kaliningrado) arti-
lerijos karo mokyklą, todėl ir 1989 m. lapkričio 18 d. dalyvavau Lietuvos atsargos 
karininkų sąjungos (LAKS) Steigiamajame suvažiavime. Kai 1990 m. balandžio 
pabaigoje ši Sąjunga pagaliau buvo įteisinta, parašiau prašymą Krašto apsaugos 
departamento vadovybei dėl savanoriško priėmimo į besikuriančią Lietuvos ka-
riuomenę. Tuo metu Krašto apsaugai buvo labai reikalingi karininkai, reikėjo kuo 
skubiau juos paruošti.

Premjerės Kazimieros Prunskienės pasirašytu Vyriausybės nutarimu buvo 
įsteigti Lietuvos karininkų kursai. Jų užduotis – greit perkvalifikuoti sovietinius kari-
ninkus savanorius besikuriančiai Lietuvos kariuomenei. Man buvo pasiūlyta užimti 
Lietuvos karininkų kursų viršininko pavaduotojo pareigas. Kursų viršininku buvo 
paskirtas atsargos pulkininkas Bronislovas Vizbaras – buvęs Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Karinės katedros viršininkas, kuriam SSRS gynybos ministras Dmitrijus 
Jazovas atėmė karinį laipsnį ir pensiją.

Be manęs ir B. Vizbaro kursų branduolį sudarė: Vytautas Latkauskas – buvęs 
tiekimo įmonės transporto skyriaus viršininkas, Jonas Veselka – Žemės ūkio aka-
demijos Karinės katedros dėstytojas, Algis Liorentas – Žemės ūkio akademijos 
finansininkas, Povilas Skrivelis – tos pačios Akademijos dėstytojas, taip pat mo-
kytojas Kazimieras Skrinska, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojas Algimantas 
Jurevičius, kariškis Arūnas Virbyla, transporto specialistas Antanas Staliūnas, Kauno 
politechnikos instituto laboratorijos darbuotoja Eleonora Kajackienė ir Žemės ūkio 
akademijos kanceliarijos darbuotoja Birutė Semerdokienė.

Vyriausybė skyrė patalpas Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, buvusiose 
DOSAAF automokyklos bazėje.

1990-iesiems baigiantis, tuoj po Kalėdų, buvo paskelbta priėmimo mandatinė 
komisija. Jos pirmininku paskirtas Krašto apsaugos departamento darbuotojas at-
sargos pulkininkas Jonas Paužolis, nariu buvau ir aš. Iš viso buvo priimti 55 kursų 
klausytojai, suformuoti du jų būriai. Aktyvumas nedidelis, dauguma klausytojų 
buvo sovietinės armijos eiliniai, seržantai ir atsargos karininkai su viduriniu bei 
aukštuoju išsilavinimu.

Kursai buvo formuojami, jau iškilus sovietų karinei grėsmei. Taip buvo sukurtas 
nedidelis savanoriškas būsimos kariuomenės karininkų branduolys.

Labai greit, vos po poros savaičių, šis karinis mokomasis vienetas buvo pasiren-
gęs bet kokia kaina ginti savo Valstybę, jos Aukščiausiąją Tarybą.

Visi – į Vilnių

Šalta 1990-ųjų gruodžio pabaiga ir 1991-ųjų sausio pradžia. Virš Lietuvos 
kaupėsi grėsmės ir nerimo debesys. Politinė padėtis nėra stabili – juk dar tęsiasi 
ekonominė blokada, sklinda Kremliaus grasinimai, į Lietuvą įvedami papildomi 
sovietinės kariuomenės smogiamieji daliniai, kuriasi antivalstybiniai judėjimai ir 
organizacijos. Vakarų didžiosios valstybės tyli, palaikymo iš ten neturime.

Taip sutikome 1991-uosius metus.
Sausio 8 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Mo-

tieka telefonu kreipėsi į kursų viršininką B. Vizbarą ir paprašė savanoriškos pagal-
bos – visiems atvykti ginti parlamento. Nė vienas iš mūsiškės komandos, tik ką 
suformuotos, tą dieną neatsisakė.

Iš Kauno atvykome ir Parlamentą pasiekėme jau po incidento su kolaboranto 
Valerijaus Ivanovo draugovių „Jedinstvo“ („Vienybė“) parlamento šturmo. Mūsų 
savanoriai buvo dislokuoti Parlamento rūmų sparno prie dabartinės A. Goštauto 
gatvės pirmajame aukšte. Antrajame aukšte įsitaisė Šaulių sąjungos vyrai. Tuo metu 
jau buvo suformuotas Parlamento gynybos štabas, vadovaujamas Jono Gečo. Ga-
vome konkrečias gynybines užduotis.

Pagrindinės gynybos priemonės buvo labai primityvios: padegamieji mišiniai – 
Molotovo kokteiliai, šaltieji ginklai – įvairūs peiliai, armatūros gabalai užaštrintais 
galais bei viena kita ugnies priemonė – savadarbės granatos, dar medžiokliniai 
šautuvai ir keletas Antrojo pasaulinio karo vis dar veikiančių ginklų.

Sausio 11 d. daugiau nei tūkstantis vyrų iš visų Lietuvos kampelių buvo išri-
kiuoti Parlamento koridoriuose ir prisaikdinti ginti atkurtos Lietuvos valstybės laisvę 
ir nepriklausomybę. Tarp jų – Krašto apsauga, Aukščiausiosios Tarybos apsaugos 
skyrius, pasieniečiai, muitininkai, Šaulių sąjunga, Sąjūdžio aktyvistai ir pavieniai 
asmenys bei organizacijos. Kartu su mumis savanorių priesaiką davė ir keletas 
ukrainiečių iš Kijevo ir Lvovo. Prisiekusiųjų sąrašus pasirašėme visi. Jie buvo išvežti 
ir paslėpti saugumo dėlei. Tik 2011 metais Nepriklausomybės gynėjų iniciatyva jie 
buvo išleisti atskiru leidiniu.

Lietuvos karininkų kursų viršininkas 
pulkininkas B. Vizbaras (dešinėje) ir jo 
pavaduotojas majoras S. Adamonis iš-
kilmingame parade Karo muziejaus so-
delyje Kaune apie 1992 m.
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IŠLIKIMAS. 1990-IEJI

Agresija

Sovietų armijos pajėgos 1991 m. sausio 13-osios išvakarėse vieną paskui kitą 
užėmė Krašto apsaugos departamento pastatus Antakalnyje ir Viršuliškėse. Įtampa 
augo. Mūsų žvalgybos duomenimis iškilo reali grėsmė ir Parlamentui. Buvo toliau 
užimami ir kiti svarbūs valstybės objektai: paštas, oro uostas, geležinkelio stotis, 
radijo centras S. Konarskio gatvėje.

Kaune buvo užgrobta ir mūsų Karininkų kursų bazė. Apie 10 val. pastatą ap-
supo apie 250 sovietų desantininkų smogikų. Jie pagrobė asmens bylas, sąrašus, 
dokumentus, kursų antspaudą ir kitą inventorių. Bazėje buvo likę pora dėstytojų 
vyrų ir dvi moterys – E. Kajackienė ir B. Semerdokienė. Jie iškeltomis rankomis 
buvo pastatyti kelioms valandoms prie sienų, apieškoti ir tardyti. Vėliau ne kartą 
per užgrobtą televiziją – „kasperviziją“ – buvo rodomi tie dokumentai kaip na-
cionalistinių sąmokslininkų planai. Kai kurie iš jų buvo atrinkti ir rodomi net per 
centrinę to meto Maskvos televiziją.

Kruvinoji sausio naktis

Laukimo ir nerimo vakarą Aukščiausiosios Tarybos gynėjai pritilo kaip prieš 
audrą. Parlamente buvo užgesintos šviesos. Ore tvyrojo sumišęs benzino ir tabako 
dūmų kvapas. Visi klausėmės Parlamento radijo transliacijos. Palikti savo disloka-
cijos vietas ir postus buvo draudžiama, nebent tik ypatingais tarnybos reikalais ir 
griežtai su slaptažodžiais.

Kunigas Robertas Grigas, vėliau Garbės savanoris, laikė Šv. Mišias. Jis suteikė 
Parlamento gynėjams visuotinį nuodėmių atleidimą – paskutinį patepimą. Pagal 
bažnyčios kanonus šios apeigos atliekamos tik mirties akivaizdoje, kai išsigelbėti 
beveik neįmanoma. Suklupusi tūkstantinė savanorių minia žegnojosi. Kai kurie – 
gal išvis pirmą kartą gyvenime.

Buvo gautas Gynybos štabo leidimas norintiems pasišalinti, jie atleisti nuo duo-
tos priesaikos. Kai kurie pasinaudojo tokia galimybe. Jų poelgis buvo pateisinamas, 
nes Parlamente tuo metu buvo per daug žmonių, apie 1,2–1,5 tūkst., neturėjome 
tinkamos ginkluotės, tai galėjo būti didelis beprasmių aukų skaičius.

Po vidurnakčio žvalgyba pranešė, kad iš karinio Šiaurės miestelio pajudėjo tan-
kai ir šarvuočiai Parlamento link. Sulaikę kvapą, laukėme atomazgos.

Karinės technikos kolona pravažiavo šalia Parlamento po tiltu ir pasuko tele-
vizijos bokšto link. Po keliolikos minučių ten pamatėme šūvių pašvaistes ir tra-
suojančių kulkų raižomą tamsą, išgirdome automatinių ginklų kalenimą. Netrukus 
nutilo diktorės Eglės Bučelytės balsas. Lietuvos televizijos transliacija nutrūko.

Po kiek laiko ta pati šarvuočių kolona pravažiavo pro mus ir sugrįžo į karei-
vines, jau atlikusi kruviną darbą. Mus pasiekė pirmosios žinios apie sužeistus ir 
nužudytus televizijos bokšto gynėjus.

Iškart po tragiškos nakties buvo stiprinama Parlamento gynyba. Kursų vado-
vybė ir visi ten esantys dėstytojai organizavo savanorių apmokymus koviniams 
veiksmams, vadovavo inžinerinių įtvirtinimų įrengimui. Pastato viduje langų ir 
durų angos buvo tvirtinamos smėlio maišais, išorėje buvo įrengiamos barikados 
iš statybinių blokų, armatūros ir spygliuotos vielos, kasami prieštankiniai grioviai. 
Stogo prieigos buvo užminuotos, išdėstyti priešdesantiniai savadarbiai dygliai. Par-
lamentas virto tvirtove.

Man buvo pavesta organizuoti Parlamento išorinę žvalgybą ir jai vadovauti. 
Tam buvo paskirti 32 kursų klausytojai. Kas 4 valandas instruktuodavau dvi poras 
žvalgų. Turėjome leidimus išeiti į Parlamento prieigas. Žvalgai prie laužų ir kitose 
žmonių susibūrimo vietose stebėdavo aplinką, įsiklausydavo į kalbas, stebėdavo 
įtartinus asmenis, norėdami išvengti būsimų provokacijų. Po keturių valandų su-
grįžę į vidų, jie smulkiai raštu išdėstydavo rezultatus ir pateikdavo man. Ataskaitos 
saugumo dėlei nebuvo pasirašomos, tik įrašoma data. Surinkęs tokias ataskaitas, aš 
jas apibendrindavau ir pateikdavau Gynybos štabui.

Ne visi pranešimai buvo profesionalūs, neturėjome patirties, dirbome kaip mo-
kėjome ir supratome tokios užduoties svarbą. Kai kuriuos pranešimus man pavyko 
išsaugoti ir išvykstant išvežti. Originalus 1992 m. perdaviau į kursų archyvą.

Kovinė būsena

Po žudynių prie televizijos bokšto nuotaika buvo slogi. Kai kurie iš mūsų daly-
vavome žuvusiųjų laidotuvėse. Mūsų ateitis išliko miglota. Kiekvieną vakarą, vos 
pradėjus temti, žvalgyba vis pranešdavo, kad šarvuočių kolona pajudėdavo Parla-
mento link, tačiau pasivažinėjusi po miestą sugrįždavo į Šiaurės miestelį.

Du S. Adamonio portretai, kuriuos ski-
ria dveji įtampos ir nerimo metai: 1991 
m., ką tik gavęs karinį laipsnį, ir 1993 
m. – tarnyboje savanorių Kauno rinkti-
nės štabe.

Savanorių Kauno rinktinės vado pava-
duotojas S. Adamonis 1992 m. priima 
savanorio Bakučio priesaiką prie Ne-
žinomo kareivio kapo Karo muziejaus 
sodelyje.
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tenanto laipsnis, o 1995 m. jis buvo 
išleistas į atsargą, yra dimisijos pulki-
ninkas leitenantas.

Jis dalyvauja visuomeninėje 
veikloje, yra Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos narys, 
šios sąjungos Garbės teismo pirmi-
ninko pavaduotojas, nuo 2012 m. – ir 
Kauno anykštėnų draugijos steigėjas, 
revizorius.

S. Adamonis yra Paluknių kaimo 
kraštiečių sambūrių, reguliariai ren-
giamų nuo 1999 m., nuolatinis orga-
nizatorius. Jo iniciatyva ir pagal jo 
projektą iš kaimo teritorijoje surinktų 
akmenų 1999 m. birželio 19 d. Palu-
kniuose buvo pastatytas paminklas-
kryžius „Gyviems ir mirusiems palu-
kniečiams“.

Su žmona Genovaite Andriškevi-
čiūte-Adamoniene, pirmojo Lietuvos 
kariuomenės vado generolo Jono 
Andriškevičiaus vyresniąja sese-
rimi, jis užaugino sūnus mechanikus 
Robertą ir Genadijų.

Taip tęsėsi psichologinis teroras. Visada jautėme Aukščiausiosios Tarybos par-
lamentarų palaikymą. Jie vykdė savo pareigas visą parą, nepalikdami Parlamento. 
Tarp jų buvo ir kelios moterys, davusios priesaiką kartu su mumis. Taip pat buvo 
keletas deputatų, kurie garsiai reikšdavo nepasitenkinimą savanoriais: tai jiems 
trukdoma tualete, tai dvokia kojos, tai patalpos prirūkytos. Bet tokių buvo tik ke-
letas. 

Jautėme didelę visuomenės paramą. Mus rėmė karštu maistu ir kava. Gerano-
riškai atiduodavo medžioklinius šautuvus ir šovinius, nuo Antrojo pasaulinio karo 
likusius ir paslėptus ginklus. Kiekvieną dieną į Parlamento prieigas buvo atvežama 
rąstų, liepsnodavo laužai dieną ir naktį. Prie jų šildėsi žmonės, ginantys Parlamentą 
iš išorės.

Buitinės sąlygos buvo patenkinamos. Po sausio 13-osios jau gavome čiužinius, 
tad galėjome neblogai pailsėti ir ant grindų. Maitinomės to meto Profsąjungų rūmų 
valgykloje, buvo skiriami maitinimo talonai. Apatinius ir pakaitinius drabužius at-
veždavo artimieji. Praustis teko tik kriauklėse, nes dušų nebuvo. Tad higienos būklė 
buvo gana prasta.

Parlamento gynėjams tekdavo suteikti ir psichologinę pagalbą. Kai kuriems, 
tarp jų ir man, artėjant sutemoms, pasireikšdavo nerimo sindromas. Net ir po to tai 
vis dar jausdavau apie pusmetį.

Gynėjai moraliai buvo palaikomi, gaudami Sąjūdžio spaudą: laikraščius, atsi-
šaukimus, laiškus. Klausėmės vietinio radijo ir užsienio radijo stočių transliacijų. 
Buvo rengiami susitikimai su įžymiais žmonėmis: rašytojais, menininkais, politi-
niais kaliniais, partizanais. Buvo organizuojamos įvairios parodos, vyko profesio-
nalių bei meno saviveiklos kolektyvų koncertai. Parlamente nuolat buvo laikomos 
Šv. Mišios. Centrinių rūmų pirmajame aukšte ištisą parą veikė dabar jau šviesios 
atminties Jadvygos Bieliauskienės (1929–2009), vėliau buvusios Sausio 13-osios 
brolijos pirmininke, knygynėlis su religinio turinio relikvijomis.

Barikadų sienų blokai buvo išmarginti piešiniais, šūkiais ir karika-
tūromis. Labai gaila, kad tuo metu neturėjau fotoaparato. Dabartinis 
istorinės barikados fragmentas šalia Seimo rūmų po stiklu parinktas 
prasčiausiai. Visi originalūs užrašai liko tik atmintyje...

1991 m. vasario 10 d. mūsų Karininkų kursų grupė buvo atšaukta 
iš Parlamento, išvykome atgal į Kauną rengti besikuriančiai Lietuvos 
kariuomenei karininkų. Į savo bazę sugrįžti negalėjome, nes ji dar bu-
vo užgrobta sovietinių desantininkų. Mums buvo suteiktos laikinos 
patalpos Taikos prospekte.

Mūsų laukė milžiniški darbai: sukurti mokymo bazę, paruošti pir-
muosius karininkus, versti iš rusų kalbos karinę-mechaninę literatūrą 
ir pritaikyti naujoms sąlygoms, apsiginkluoti ir saugoti ginklus, kurti 
vadovėlius ir kariuomenės statutus, dalyvauti organizuojant ir išve-
dant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos.

Prieš akis dar buvo pučas Maskvoje, tad visi tie darbai vyko dar 
sovietinės kariuomenės okupacijos sąlygomis...

Pamąstymai

Nuo tų įvykių praėjo 22-eji metai. Valstybė tapo demokratinė, 
yra NATO ir Europos Sąjungos narė. Man pikta, gaila ir skaudu, kad 
valstybės valdymas atsidūrė to meto nomenklatūros, jos palikuonių, 
mafijos ir KGB rankose. Suklestėjo korupcija, valdininkijos savivalė, 
masiniai grobstymai, teisingumo stoka.

Man kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę primena audrą 
jūroje, kai jos metu į krantą išmetamas gintaras ir šiukšlės. Labai gaila, 
kad buvo išmesta tiek daugiau šiukšlių. 

Daug kas išdilo iš atminties arba buvo išdildyta kasdienių rūpes-
čių, aplinkinių abejingumo. Nežinau nė vieno tų dienų pasiryžėlio, 
kuris būtų tapęs garsiu ir pasiturinčiu verslininku, garsiu politiku ar 
pareigūnu. Tik neabejoju, kad jų širdyse ir dabar gyva meilė Tėvynei, 
kad iškilus pavojui jie vėl būtų tarp laisvės gynėjų.

Gaila, kad praėjus tiek daug laiko, valstybė nesugebėjo įteisinti 
Nepriklausomybės gynėjo statuso ir bent simboliškai pagerbti visus 
tuos, kurie gražiausius savo gyvenimo metus paaukojo Valstybei kurti, 
jos Nepriklausomybei įtvirtinti.

Jei tektų sugrįžti į tuos laikus, nedvejodamas pakartočiau savo gy-
venimą iš naujo.

2013 m. sausio 20 d., Kaunas

Kario užrašai

Stanislovas Adamonis su anūke Edita 1994 m. Jona-
voje, Kariuomenės ir visuomenės dienos renginiuo-
se. Dabar jo anūkė – trečiakursė studentė istorikė. 
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