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IÅ¡ NedzingÄ—s kilÄ™s Balys JuÅ¡keviÄius (1920-2013), didÅ¾iausiÄ… gyvenimo dalÄ¯
atidavÄ™s KlaipÄ—dos dramos teatrui, Ä¯vertintas garbingu KlaipÄ—dos kultÅ«ros magistro
vardu, nuo pat jaunystÄ—s raÅ¡Ä— savo gyvenimo dienoraÅ¡Äius. Å is faktas mÅ«sÅ³
Å¡eimai buvo Å¾inomas, taÄiau tik po TÄ—vo mirties praÄ—jusiÅ³ metÅ³ geguÅ¾Ä—s
28-Ä…jÄ… ilgai saugoti rankraÅ¡Äiai buvo iÅ¡traukti iÅ¡ stalÄiÅ³ ir Å¡eimos valia perduoti
man, kaip vyriausiajam sÅ«nui ir Å¾urnalistui. Skaitant dienoraÅ¡Äius natÅ«raliai kilo mintis
kai kÄ… perduoti publikuoti, nes juose nuo 1939 metÅ³ apraÅ¡yta ir visai mÅ«sÅ³ valstybÄ—s
istorijai svarbiÅ³ ir Ä¯domiÅ³ faktÅ³.

Gimtajam DzÅ«kijos kraÅ¡tui B.JuÅ¡keviÄius visada jautÄ— ypatingÄ… meilÄ™ ir
nostalgijÄ…. Gyvenimo saulÄ—lydÄ¯, kai jÄ—gos apleido ir ilga kelionÄ— iÅ¡ KlaipÄ—dos iki
DzÅ«kijos jau buvo neÄ¯manoma, TÄ—vas tai iÅ¡gyveno skausmingai. Tik atvertus
dienoraÅ¡Äius mes patys geriau supratome, kodÄ—l JÄ¯ taip traukÄ— jaunystÄ—s vietos,
ypaÄ MerkinÄ—. Tikiuosi, kad ir dabar, 2014-aisiais, bus Ä¯domu atversti 1944 metais
raÅ¡ytus puslapius. Tais metais karui baigiantis MerkinÄ—s gimnazijÄ… baigÄ— bÅ«rys
Ä¯domiÅ³, iÅ¡kiliÅ³ asmenybiÅ³, vÄ—liau garsinusiÅ³ savo tÄ—viÅ¡kÄ™, o buvÄ™ klasiokai
buvo taip susivienijÄ™, pamilÄ™ vienas kitÄ…, kad kas penkeri metai rengdavo klasÄ—s
susitikimus. Iki iÅ¡Ä—jimo amÅ¾inybÄ—n...

Andrius JuÅ¡keviÄiusÂ
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Â

Balys JuÅ¡keviÄius

IÅ¡traukos iÅ¡ dienoraÅ¡Äio MerkinÄ— â€“ Alytus, 1943 12 15 â€“ 1944 12 03

1943.12.26.

PirmÄ… KalÄ—dÅ³ dienÄ… buvau kapuose. Laidojo maÅ¾Ä… mergaitÄ™. Ji atvaÅ¾iavo
Äia su motina ir jaunesniu broliuku iÅ¡ tolimÅ³ rytÅ³, iÅ¡ pafrontÄ—s. Jie ilgai naktÄ¯ stovÄ—jo
lauke, kol juos Ä¯sileido Ä¯ namus, todÄ—l perÅ¡aloÂ ir ji, ir jos maÅ¾as broliukas. Jie abu
mirÄ—. Broliukas, o po keliÅ³ dienÅ³ sesutÄ—. Jos motina buÄiavo jos rankas ir veidÄ…, ir
atsisveikino aÅ¡arose.

â€žProÅ¡Äiai LiubaÄkaâ€œ â€“ buvo jos vieninteliai Å¾odÅ¾iai. Daugiau skausmas neleido
kalbÄ—ti. Karas... Jos vyras Å¾uvo fronte, vaikai â€“ Äia, Lietuvoje, kur akis uÅ¾merks ji â€“
neÅ¾inia. Karas dar daug Å¡eimÅ³ iÅ¡skirs.

JokiÅ³ Å¾iniÅ³ iÅ¡ draugÅ³. NorÄ—Äiau susiraÅ¡inÄ—jimÄ… atnaujinti su IÅ¡kausku, kur jis?
ReikÄ—tÅ³ laiÅ¡kÅ³ paraÅ¡yti. Studija! ArtÄ—ja Naujieji metai. TektÅ³ sveikinti ir JukneviÄiÅ³,
ir Alytaus teatrÄ….

1943.12.31.

Naktis. GirdÅ¾iu NaujÅ³ metÅ³ Å¾ingsnius. Jie ateina. Vienur tyliai, kaip Äia, kitur
triukÅ¡mingai nuo muzikos ar nuo Å¡Å«viÅ³.

Nauji metai atneÅ¡ darbÄ…. TokiÅ³ NaujÅ³ metÅ³ aÅ¡ laukiu. Man reikia dirbti. Turiu
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pripaÅ¾inti, kad ne visus praÄ—jusius metus dirbau. To neturi bÅ«ti! Dirbti, dirbti!

Gimnazija! Ar Naujieji metai atneÅ¡ man brandos atestatÄ…, kuris taip netoli ir kurio aÅ¡ tikrai
vertas? Ant savo sÄ…Å¾inÄ—s neturiu nieko, kas bylotÅ³ prieÅ¡ brandos atestatÄ…. Po
pusÄ—s mÄ—nesio viena klausimo dalis bus iÅ¡sprÄ™sta.

Antrus Naujuosius metus leidÅ¾iu NedzingÄ—je. Pernai triukÅ¡mingai, kaip minios favoritas,
Å¡iemet uÅ¾sidarÄ™s, tylus, be draugÅ³, be Å¾mogaus.

KÄ… atneÅ¡ Naujieji metai?

1944.01.12.

EgzaminÅ³ belaukiant.

Po keliÅ³ dienÅ³ paaiÅ¡kÄ—s mano likimas MerkinÄ—je. TaÄiau bijau... Atrodo, neÅ¾iÅ«rint,
kad aÅ¡ Äia tapau savu, egzaminai bus oficialiai formalÅ«s. Be abejo, ypaÄ formalus Å¾ada
bÅ«ti kapelionas, direktorius.

Mane slegia egzaminai. Jeigu neiÅ¡laikau? Mano tikÄ—jimas Å¾mogumi tikrai Å¾us. KÄ…
daryti?

1944.01.23.

DÅ¾iaugsmas grÄ¯Å¾ta!
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Po egzaminÅ³. Jie liko toli. AÅ¡ pilnateisis aÅ¡tuntokas. Lygus tarp lygiÅ³, dargi pirmas. AÅ¡
dalis to judÄ—jimo, verÅ¾imosi, pasireiÅ¡kimo, dargi vadas.

DÅ¾iaugsmas grÄ¯Å¾ta! AÅ¡ jauÄiu jaunatvÄ™! Darausi toks, koks buvau anais gerais
laikais Kaune, Vilniuje. Mano epitafija apie MerkinÄ™ gal nustos reikÅ¡mÄ—s. Tikiu!

Egzaminus skaudÅ¾iai pergyvenau. Maniau iÅ¡protÄ—siu, atbudau tik po oficialaus
pripaÅ¾inimo.

PrieÅ¡ savaitÄ™ buvo â€žAtÅ¾alynoâ€œ atnaujinimas. Daugelis balsÅ³ pripaÅ¾ino, kad jog
Å¡iais metais jis geresnis nei pernai. Taip, geresnis. O galÄ—jo â€žAtÅ¾alynasâ€œ iÅ¡eit dar
geresnis, jeigu ne taip greit, ne taip skubom bÅ«tume statÄ™. Egzaminai iÅ¡sÄ—mÄ—
dÄ—mesÄ¯ ir â€žAtÅ¾alyneâ€œ aÅ¡ nebuvau toks, koks galÄ—jau bÅ«ti. Vis dÄ—lto...

Po egzaminÅ³ susirÅ«pinau savo materialine bÅ«kle, kreipiausi Ä¯ KuzmickÄ¯. IÅ¡ gimnazijos
gavau 100 RM su paÅ¾adu ir toliau manim rÅ«pintis.

Per apsilankymÄ… pas KuzmickÄ¯ gavau â€žVarpÅ³â€œ almanachÄ… su jo Ä¯raÅ¡u.

Ä® mane grÄ¯Å¾ta dÅ¾iaugsmas. Vis daÅ¾niau gaunu Å¾iniÅ³ apie buvusius vaidybos
studijos mokinius. Å tai Vilniaus laikraÅ¡tyje raÅ¡Ä—, jog pastatyme â€žMeilÄ— nÄ—ra toks
paprastas dalykasâ€œ dalyvavo ir jauniausi aktoriai BrazdelytÄ—, GuÅ¾auskaitÄ—,
Veselauskas.

Å iauliÅ³ â€žVarpuoseâ€œ uÅ¾tikau Kymanto ir GasiÅ«no pavardes.

Tai tik dalis... Å eveliovaitÄ— dalyvavusi Vilniaus konservatorijos pasirodyme, reiÅ¡kia, ji lanko
konservatorijÄ…, taÄiau ar ji dirba teatre?
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ArtÄ—jantys brandos egzaminai Ä¯neÅ¡a kai kuriÅ³ tradicijÅ³: Å¡tai, aÅ¡tunta klasÄ— turi
tradicinÄ¯ Å¡imtadienÄ¯. MÅ«sÅ³ klasÄ— jau ruoÅ¡iasi. Ryt pradedam â€žPrieÅ¡ srovÄ™â€œ
repeticijas, kuri bus dalis mÅ«sÅ³ pasirodymo. Å imtadienio proga manoma iÅ¡leisti ir ekstra
leidinÄ¯. Ä® redakcijÄ… ir aÅ¡ Ä¯einu.

Veikale â€žPrieÅ¡ srovÄ™â€œ gal nevaidinsiu...

StrazdelÄ¯ vaidins P.SubaÄius, BausytÄ™ â€“ CilciÅ«tÄ— (1944.02.18 â€“ P.SubaÄius
pakeistas A.Grigeliu)
.

Beje, dÄ—l CilciÅ«tÄ—s... Ji domina mane! Kaip aktorÄ—, ne kaip Å¾mogus. TaÄiau su
moterimis aÅ¡ keistas. IÅ¡ tolo... O tai neÅ¡a pralaimÄ—jimÄ….

Sausio pradÅ¾ioje Å .Amerikoje mirÄ— A.Smetona. Jis nelaimingai Å¾uvo gaisro metu. Kai
kas Ä¯taria jÄ¯ nuÅ¾udytÄ… buvusiÅ³ komunistÅ³...

Å iandien salÄ—je turÄ—jime jo minÄ—jimÄ…. Ä®domÅ³ praneÅ¡imÄ… apie ano meto
uÅ¾kulisius praneÅ¡Ä— T.Daukantas, buvÄ™s kraÅ¡to apsaugos ministras. â€žSmetona
Ä¯simylÄ—jÄ™s vienÄ… moterÄ¯, prie kurios jis buvo jau ne Smetona, bet sviestas. Smetona
bijojo asmenybiÅ³ ir gudresniÅ³ uÅ¾ save Ä¯ valdÅ¾iÄ… bijojo Ä¯sileistiâ€œ. Daukanto
teigimu, nauju Smetonos Ä¯pÄ—diniu galÄ¯s likti K.PakÅ¡tas. Jis, esÄ…, taip sapnavÄ™s.

1944.02.07.

Neseniai suÅ¾inota, kad sausio 1 d. ParyÅ¾iuje mirÄ— Jurgis BaltruÅ¡aitis. LietuviÅ³ tauta,
ypaÄ literatÅ«ra nustojo didelio dainiaus, vienintelio tokio gilaus filosofo-poeto. Apie
BaltruÅ¡aiÄio didybÄ™ dar istorija bylos...

Vakar, vasario 6 d., MerkinÄ—s gimnazijos salÄ—je buvo labai gausus blaivybÄ—s akcijos
susirinkimas. PaskaitÄ… skaitÄ— dekanas CelieÅ¡ius. Paskaita buvo akademinio pobÅ«dÅ¾io
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retoriÅ¡ku atÅ¾vilgiu. Tai pavyzdys, kaip paruoÅ¡ti ir pasakyti kalbÄ….

Po paskaitos skaiÄiau savo neva feljetonÄ… â€“ â€žPragÄ—riauâ€œ Å¾irgelÄ¯â€œ ir tiek
prajuokinau publikÄ…, kad buvau audringai palydÄ—tas. O tÄ… feljetonÄ… paraÅ¡iau per
vienÄ… valandÄ….

Frontas rytuose artÄ—ja. Daugelyje vietÅ³ mÅ«Å¡iai vyksta Lenkijos bei Estijos teritorijose.
Italijoje anglai artÄ—ja prie Romos. Kalbama, jog per MerkinÄ™ Å¡iomis dienomis turÄ—s
praÅ¾ygiuoti vokieÄiÅ³ kariuomenÄ—. Jeigu taip, tai mÅ«sÅ³ Å¡imtadienis gali susitrukdyti.

DÄ—l pagausÄ—jusio banditÅ³ siautimo MerkinÄ—je Ä¯vesta sargyba iÅ¡ trijÅ³ Å¾moniÅ³,
budÄ—jimas dviem pamainomis. Sargyba susidÄ—s iÅ¡ policininko, tarnautojo ir mokinio. Ä®
mokiniÅ³-sargybiniÅ³ sÄ…raÅ¡Ä… ir aÅ¡ Ä¯raÅ¡ytas. Man tai nemalonu. Kiekvienas veiksmas
su ginklu bei kariniai veiksmai man nepakenÄiami. TaÄiau...

Sunkiai serga Daukantas.

1944.03.01.

PerÄ—jÅ«nai...

Karas Å¾mogÅ³ sugadino. Atsirado Ä¯vairiÅ³ perÄ—jÅ«nÅ³, parsidavÄ—liÅ³, banditÅ³.

Banditai siautÄ— aplink MerkinÄ™ jau keletÄ… mÄ—nesiÅ³. TaÄiau iki Å¡iol dar laikÄ—si
nuoÅ¡aliau. Å iomis dienomis jie priartÄ—jo prie MerkinÄ—s. Policija dÄ—jo pastangÅ³ susidurti
su jais, taÄiau veltui.

O vakar Ä¯vyko skaudus susidÅ«rimas su banditais GalubauskÅ³ sodyboje. Banditai
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uÅ¾Ä—mÄ— sodybÄ… dar naktÄ¯ ir laikÄ—si joje ir dienÄ…. KaÅ¾kas praneÅ¡Ä™s policijai,
bet nenurodÄ™s tiksliai vietos. Policija iÅ¡vaÅ¾iavo. PriartÄ—jus prie GalubauskÅ³ sodybos
staiga per langÄ… pasipylÄ— serija Å¡Å«viÅ³ ir Å¾uvo vachm. Jakubauskas, du policininkai
suÅ¾eisti. Ä®vyko kautynÄ—s, Å¾uvo trys banditai, jÅ³ tarpe pats vadas, du paimti gyvi,
vienas iÅ¡ jÅ³ â€“ iÅ¡ miestelio GorodeiÄikas â€“ jaunas vietos ruselis. Å is tardomas
iÅ¡davÄ— daugelÄ¯ paslapÄiÅ³. SusidÅ«rimo metu padegti trobesiai, sudegÄ— tvartai ir
klÄ—tis.

SÄ…ryÅ¡yje su banditÅ³ puolimais iÅ¡kilo Ä¯domus faktas: gauja Å¾ino apie intymius
gimnazijos ir miestelio reikalus. KaÅ¾kas iÅ¡ gimnazistÅ³ santykiauja su jais. Yra Å¡nipÅ³!
Gimnazijoj Ä¯tempimas.

Å½uvÄ™s vachm. Jakubauskas buvo tikras patriotas. Kovojo Vilniaus kraÅ¡te su gaujomis ir
neseniai grÄ¯Å¾o Ä¯ MerkinÄ™. ÄŒia Å¾uvo.

Miestely neramu.

Materialiai vÄ—l pradedu bankrutuoti, nes mano pinigai baigiasi, daugiau neturiu. TektÅ³ vÄ—l
praÅ¡yti gimnazijos globos. TaÄiau praÅ¡yti... Kaip sunku praÅ¡yti. Å½inau, kad bÅ«siu
suprastas, taÄiau praÅ¡yti taip sunku.

AÅ¡ uÅ¾mirÅ¡au visus draugus. Kymantas vaidinÄ™s naujoje Å iauliÅ³ teatro premjeroje,
laikraÅ¡Äiai giria. Turiu surasti IÅ¡kauskÄ…, BlaÅ¾Ä¯. Turiu paraÅ¡yti jiems laiÅ¡kus.

1944.03.30.

Gavau laiÅ¡kÄ… iÅ¡ Romualdo Veselausko iÅ¡ Vilniaus teatro. Dieve, kaip nudÅ¾iugau! Jie
neuÅ¾mirÅ¡o manÄ™s! Jis raÅ¡o â€žMielas Å arÅ«neâ€œ. Mane tuo paÄiu vardu
tebevadina. RaÅ¡o, jog mano vardu sveikinÄ™s ir JukneviÄiÅ³, ir KaÄinskÄ…, ir kad jie man
linkÄ—jÄ™ gerÅ³ dienÅ³. Dieve, tie Å¾monÄ—s. Å½inau, niekad nebÅ«siu jÅ³ tarpe! Niekados
nedalyvausiu jÅ³ Å¡ventÄ—se ir laimÄ—jimuose.
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Romualdas raÅ¡o, jog jis patenkintas pasiektais rezultatais naujuose pastatymuose ir kad
triumfuojÄ…s. Taip, jis buvo gabiausias.

GuÅ¾auskaitÄ— â€“ tikras teatro kraujas. Ji Å¾ino, kad skirta teatrui ir kad teatras - jai. Tas
jÄ… dÅ¾iugina. Ji triumfuoja.

Teatre ir BrazdelytÄ— Eugenija â€“ ta brangi, miela Eugenija. Jai norÄ—Äiau palinkÄ—ti
ypatingos laimÄ—s, nes ji to verta. Tai gero Å¾mogaus dvasia teatre. Ji gavusi
â€žGiganteâ€œ didokÄ… rolÄ™ ir rodo gerÅ³ rezultatÅ³. Dieve, jai padÄ—k.

Dambrava â€“ teisÄ—jas! Nuostabu! BilduÅ¡as â€“ dirbÄ™s teatre, vaidinÄ™s ir staiga iÅ¡
Vilniaus dingÄ™s. Jam nepatiko aktoriaus kaukÄ—. Studijoje bÅ«tÅ³ mielai pasilikÄ™s,
taÄiau teatre â€“ ne! Dabar grÄ¯Å¾Ä™s Ä¯ VilniÅ³ ir studijuojÄ…s medicinÄ….

Julija Å ev. iÅ¡tekÄ—jo. BraÅ¡kÄ— â€“ Vilniuje. Ten ir BuivydaitÄ—. Ji veda pavyzdinÄ™
pradÅ¾ios mokyklÄ…. GaigalaitÄ— metusi tarnybÄ… ir vaidina BirÅ¾Å³ teatre.
StaneviÄiÅ«tÄ— buvusi Vilniuje, bet dabar dingusi.

BakÅ¡ys studijuoja medicinÄ…. AmbrazaitÄ— grÄ¯Å¾usi Ä¯ KaunÄ… ir vaidinanti â€“
miniÄ…... BerenytÄ— studijuojanti odontologijÄ…. Aldona PlaÄenytÄ—-SkiepinaitienÄ— â€“
Vilniuje. ZarembaitÄ— â€“ atsidavÄ— rezignacijai ir, turbÅ«t, gaili studijos. Gorodeckis skaito
â€“ ruoÅ¡iasi dideliems darbams. Jam buvo pasiÅ«lyta likti teatre, taÄiau jis iÅ¡stojo.
Å½inoma, teatrui tai nedidelis nuostolis. KÄ™stutis Mikl. Vilniuje. BalÄiÅ«nas â€“ fronte. Visai
nieko nesuÅ¾inojau apie PikelÄ¯, PaliokaitÄ™, MaÅ¾elytÄ™ ir StankeviÄiÅ³. YpaÄ bÅ«tÅ³
Ä¯domu suÅ¾inoti apie StankeviÄiÅ³. Jis buvÄ™s kalÄ—jime...

Ä®domu, kad Ä¯ teatrÄ… buvo pakviesti tik GuÅ¾auskaitÄ—, BrazdelytÄ— ir Veselauskas. Nei
StaneviÄiÅ«tÄ—s, nei Å eveliovaitÄ—s, nei, pagaliau, LiktoraitÄ—s. KodÄ—l? Tuo tarpu
teatre dirba iÅ¡ Kauno studijos pora Å¾moniÅ³. Tai StatkeviÄiÅ«tÄ— ir kaÅ¾koks
Pavorotnikovas.
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Teatars! Jis atgaivina mano viltis ir mano svajas. AtÄ—jÄ™ gyvi Å¾odÅ¾iai grÄ…Å¾ino anas
dienas su mÄ…stymo valandom, etiudais, su pratimais, su spektakliÅ³ laukimu.

Ak, Dieve, ar grÄ¯Å¡iu aÅ¡ Ä¯ teatrÄ…?

Baisios mintys

Å iandien iÅ¡ Alytaus Ä¯ gimnazijÄ… manÄ™s teiravosi saugumo policija. Ji Å¾inanti apie
mano netolimÄ… praeitÄ¯ ir manimi besidominti. Ko gi, pagaliau, jai reikia? NeÄ¯sivaizduoju
Savo sÄ…Å¾inÄ—je nejauÄiu nieko, kas mane apkaltintÅ³ prieÅ¡ save patÄ¯.

LaiÅ¡kÅ³ iÅ¡ BlaÅ¾io ir Jono nesulaukiu.

1944.03.31.

Kilo sÄ…jÅ«dis stoti Ä¯ organizuojamÄ… gen. PlechaviÄiaus vietinÄ™ rinktinÄ™ rado
atgarsÄ¯ ir gimnazijoje. PradÅ¾ioje buvo uÅ¾siraÅ¡Ä™ Alesius, RaÅ¾ukas, Ivanauskas ir
P.SubaÄius. Dabar dÄ—l Ä¯vairiÅ³ aplinkybiÅ³ pirmieji du atkrito. Liko tik Ivanauskas ir
P.SubaÄius.

GirdÄ—ti gandÅ³, jog bÅ«sianti skubi mobilizacija. AtÄ—jÄ™ telegramos registruoti vyrus nuo
1915 iki 1925 gimimo. Karas?

1944.04.12.

BalandÅ¾io 3 vaÅ¾inÄ—jau Ä¯ AlytÅ³. PrivalÄ—jau prisistatyti saugumo policijos virÅ¡ininkui.
Pasimatymas Ä¯vyko, prieÅ¡ tai aÅ¡ neÅ¾inojau, ko pagaliau jie iÅ¡ manÄ™s nori ir kam aÅ¡
esu Å¡aukiamas. PrieÅ¡ pasiruoÅ¡iant apklausinÄ—ti pastebÄ—jau ant stalo lapÄ… su
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praÅ¡ymu, kurio matÄ—si tik apatinÄ— dalis. Supratau: lakÅ¡te buvo mano paraÅ¡as ir data
1941 03? Supratau: bÅ«siu kaltas dÄ—l bolÅ¡evikmeÄio laikymosi. PasiruoÅ¡us apklausai
buvau paklaustas:

- Ar jÅ«s Å¾inote, dÄ—l ko bÅ«site klausinÄ—jamas?

- Ne, pone virÅ¡ininke.

Tada jis perskaitÄ— man senÄ… mano gyvenimo apraÅ¡ymÄ…, pridÄ—tÄ… prie praÅ¡ymo
stoti Ä¯ DarbininkÅ³ valstieÄiÅ³ kursus. Gyvenimo apraÅ¡yme buvo atkreiptas dÄ—mesys Ä¯
tas vietas, kur kalbama apie mano veiklumÄ… fabrike ir komisariate. Be to, virÅ¡ininkui buvo
neaiÅ¡ku, kodÄ—l aÅ¡ Vaikelio JÄ—zaus draugijos Ä¯staigÄ… iÅ¡vadinau nepadoriais
Å¾odÅ¾iais. PerskaiÄius gyvenimo apraÅ¡ymÄ… apklausinÄ—jimas vyko toliau â€“ kur
gimiau, mokiausi, kÄ… veikiau baigÄ™s amatÅ³ mokyklÄ…, kaip ir kuo pasiÅ¾ymÄ—jau
fabrike.

- Ar tamsta komjaunimo narys arba padavÄ™s pareiÅ¡kimÄ…?

- Ne, nebuvau narys. Taip pat nedariau pareiÅ¡kimo. Tiesa, bÅ«damas fabrike, kilus
sÄ…jÅ«dÅ¾iui organizuoti komjaunimÄ…, dalyvavau poroje informaciniÅ³ susirinkimÅ³,
taÄiau kadangi iÅ¡ fabriko greit iÅ¡Ä—jau, tai tas klausimas atkrito.

- Ar fabrike turÄ—jai kokiÅ³ reikalÅ³ su bolÅ¡evikÅ³ propagavimu?

- Buvau sieninio laikraÅ¡Äio redakcijos narys, taisiau kitÅ³ paraÅ¡ytus straipsnius ir buvau
iÅ¡rinktas meno vadovu.

- Ar dalyvavai judÄ—jime komisariate?
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- Buvau Mopro narys, redagavau sieninio laikraÅ¡Äio Mopro skyriÅ³, porÄ… kartÅ³ vaidinau
komedijas ir deklamavau du S.Neries eilÄ—raÅ¡Äius. Be to, vienÄ… eilÄ—raÅ¡tÄ¯
iÅ¡spausdinau â€žKomjaunimo tiesiojeâ€œ.

- O kodÄ—l tamsta niekinai buvusÄ¯ reÅ¾imÄ… ir prisidÄ—jai prie bolÅ¡evikÅ³?

- AÅ¡ norÄ—jau mokytis. Neturtingiems mokslas anuo metu buvo sunkiai prieinamas. Draugijoje
kartais trÅ«kome duonos. O Ä¯ kursus norÄ—jau labai patekti ir baigti gimnazijÄ…. TodÄ—l
raÅ¡iau gyvenimo apraÅ¡ymÄ… perdÄ—damas ir pasigirdamas.

PaskutinÄ¯ mano teigimÄ… Ä¯raÅ¡Ä— Ä¯ bylÄ….

- Pone virÅ¡ininke, kas seks toliau po Å¡io apklausinÄ—jimo?

- NeÅ¾inau, bet gal bÅ«t viskas baigsis laimingai.

IÅ¡vaÅ¾iavau. Patekau Ä¯ Ä¯tariamÅ³jÅ³ sÄ…raÅ¡Ä…. Dabar, apylinkÄ—je siauÄiant
banditams, tai nÄ—ra malonu. O bÅ«ti neiÅ¡tikimam Lietuvai? â€“ Niekados!

1944.07.01.

Istorija vÄ—l atneÅ¡a anas dienas, kai iÅ¡ mÅ«sÅ³ kraÅ¡to vaÅ¾iavo svetimi Å¾monÄ—s,
skubÄ—dami veÅ¾dami kas tik pirma po ranka pakliuvo. Å ios dienos panaÅ¡ios Ä¯ anas.

Plentais kelia dulkes Å¡imtai maÅ¡inÅ³, skubanÄiÅ³ neÅ¾inia kur. Kasdien per nedidelÄ¯
atstumÄ… girdisi dundant patrankÅ³ kanonada. Tai esÄ… kovos su lenkais. RusÅ³ frontas
artÄ—ja. Jis esÄ…s prie Minsko. Tai artimiausias punktas per visÄ… karo laikÄ…, kai frontas
apsistojo. VokieÄiams aiÅ¡kiai nesiseka. Italijoje traukiamasi. PrancÅ«zijoje invazija pleÄiama
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ir pÄ—da po pÄ—dos uÅ¾imamas miestas po miesto. Visi frontai Å¾iauriai kruvini. Rusai
Å¾ygiuoja Ä¯ SuomijÄ…. Karas pasiekÄ— didelÄ¯ tempÄ….

1944.07.02.

Pergrupuojamos kariuomenÄ—s voros uÅ¾tvindÄ— kelius. Be paliovos dunda patrankos.
NaktÄ¯ kaÅ¾kokie Å¾monÄ—s sudegino tiltÄ… per MerkÄ¯, kuriuo naudojosi vokieÄiÅ³
kariuomenÄ—. Kol kas miestelyje vaikÅ¡to Ä¯vairÅ«s gandai ir sunku atskirti, kur tiesa, kur
melas. TaÄiau ateina autoritetingi Å¾odÅ¾iai, kurie liepia bÅ«ti drÄ…siems ir vieningiems.
Tie Å¾odÅ¾iai sukaupia jÄ—gas ir duoda pasitikÄ—jimo.Â

1944.07.06.

KariuomenÄ—s eÅ¡elonai skrieja atgal ir atgal. Vilnius dega. Frontas gal uÅ¾ Å¡imto, gal uÅ¾
pusantro Å¡imto kilometrÅ³. MerkinÄ— beveik panikoje. Miestelis kraustosi iÅ¡ sugriuvusiÅ³
pastatÅ³ Ä¯ kaimus.

Frontas artÄ—ja...
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