Zigmas Daulenskis – žvalgas Sidabro Kulka
Skirsnis iš Janinos Semaškait s knygos „Priesaika Jonas Semaška – Liepa ir bendražygiai“
Iš jaunyst s met fotografijos žvelgia gražaus veido vaikinas.
Skvarbus aki žvilgsnis tarytum kvie ia: susipažinkim, tik nenor kit
apie mane visk sužinoti – aš visada ir visiems liksiu šiek tiek
nepaž stamas…
Gal tuo ir buvo žavus jaunuolis: atviru noru pad ti, kam reik jo
pagalbos, ryžtu veikti kur kas daugiau nei leido kasdienyb , begaliniu
smalsumu – visk apr pti, sužinoti, pasverti ir susidaryti savit
nuomon , dr siai pasitikti likim , kad ir kas nutikt , išlikti savimi,

išlaikyti žmogiškosios b ties paslapting kampel , kur niekas ne leidžiamas.
Jam, Zigmui Daulenskiui, T vyn s meil buvo viso gyvenimo esm , kan ia, siekis ir
likimas. Ir niekas per met metus nepasikeit : ištikimyb s Lietuvai nepaj

palaužti nei

kal jimas, nei kankinimai saugumo r siuose, nei pažeminimai soviet lageriuose. Ir jei šiandien
gyvi jo artimiausi žmon s, jie didžiuot si savo s numi, broliu, bi iuliu. Tik mes, gudrios
sovietme io propagandos aukl ti, tyliai aplenkdavom savo didžiavyrius. Gal gelb dami ir saugodami savo kail ar baimindamiesi d l apgail tinos karjeros, nedr sdavome jiems net rankos
paduoti pasisveikindami. Aš galiu tik atsiprašyti žvalgo už visus jam artimus ir tolimus žmones,
kažkada matant svetimiems neišdr susius ištiesti rankos.
Lietuvos laisv s armijos žvalgo Zigmo Daulenskio (g. 1928 m.) gimtin – Telšiai. Jo t vas
Jonas Daulenskis, baig s Peterburgo akademij , Lietuv sugr žo nelegaliai 1923 metais, o
1927-aisiais jau buvo Telši apskrities agronomas. Su žmona Janina Kašauskaite, lietuvi
kalbos mokytoja, jie užaugino tris s nus. Vyresnysis Zigmo brolis Algis iš generolo Povilo
Plechavi iaus armijos papuol
donarmie

vokie

lager , pab go, per jo sien , buvo sugautas rau-

ir nusi stas Berlyno front . Atvirai pasipriešinti lietuvis negal jo nei vokie iui, nei

rusui. Algis Daulenskis žuvo paskutin karo diena, palaidotas Berlyne Potsdamo kapin se.
Kitas brolis Raimundas, jau mokykloje išsiskyr s gabumais fizikai, labai gerai baig
Lomonosovo akademij . Atlikus b tin

praktik , jam – atsisakant šeimos, T vyn s buvo

pasi lytas gerai mokamas darbas Sibire, karin je mokslin je laboratorijoje, kur buvo
tyrin jamos atomo galimyb s. Be abejon s, ir galimyb sunaikinti žmog . Gerai žinodamas, kuo
gali tapti atomas agresyvi valstybi rankose, Raimundas Daulenskis atsisak pasirašyti sutart ,
išsižad damas dideli pinig ir prabangaus gyvenimo. Gr

s Lietuv po praktikos, dirbo

Šiauli karin je gamykloje. Neilgai džiaug si ramiu gyvenimu. Gali b ti, kad per praktik Sibiro
atomin je laboratorijoje jis gavo toki radiacijos doz , jog m

medicina jo išgelb ti nepaj

.

Mir dar jaunas baisiose kan iose.
Visa tai žinant, galima suprasti jauniausi brol Zigm Daulensk , kai jis susijaudin s
klausia: kas mes esame? Ar susim stome apie tai? Kas mes tokie, kad mums galima si lyti
atsisakyti T vyn s, atsižad ti nam , kas mes pasaulio akyse, jei mus gali kas nori ir kur nori
tyti? Kur dingo m
Per pirm

protas? Kur prasmego protesto jausmas, savigarba?

soviet okupacij Zigmo t vai dažnai keit gyvenam

išveng tremties Sibir . Daulenski

viet ir tik tod l

kis buvo netoli Raini miškelio, kur buvo sušaudyta per

septyniasdešimt Telši kal jimo politini kalini ir visai be priežasties sulaikyt žmoni . Kaip tik
tuo metu Zigmas Daulenskis nuvažiavo apži

ti palikt tuš

šeimos nam . Pamat ir

išniekintus Rainiuose nužudyt , durtuvais subadyt žmoni lavonus. Tas vaizdas ne tik atminty
pasiliko visam gyvenimui, bet ir suk

amžin neapykant okupantui, ryžt visomis j gomis

priešintis smurtui.
1942 metais Zigmas dar lank gimnazij . Šeima gyveno Kretingoje. Vokietis baronas fon
Dirs , nors ir tur jo dvar , nieko apie žem s

neišman , bet labai steng si kuo daugiau

Lietuvos dvaruose išaugint kiauli išvežti Vokietij savo pla ios ir alkanos baron gimin s
pilvams prikimšti. Kiaules lyd ti Vokietijon tekdavo Zigmui, kuris lyg tas kaimo katinas

sugeb davo pa ioje nepatogiausioje vietoje numigti ir prabusti kada reikia, n

laikrodi

nepažvelg s.
Kretingoje 1943 metais susik

gana stipri pogrindin LLA organizacija, kuriai vadovavo

apskrities viršininkas kapitonas Pranas Šopaga. Jiedu su Zigmo t vu buvo bi iuliai, gerai
pažinojo ne tik vienas kit , bet ir vaikus bei vaik draugus. Neliko nepasteb ti ir gimnazisto
Zigmo gabumai, sportin ištverm , atkaklumas ir t

diegtas pareigos T vynei jausmas.

Lietuvi partizan b riams reik jo ginkl , o Vokietijoje už lašinius gal jai j gauti kiek paveši.
– Kiekvien kart , nuvež s barono kiaules, lašinius išmainydavau gana nemaž kiek
vokišk automat , pistolet ir parveždavau Lietuv . Kaip tik tuo metu Kreting atvažiavo
daug kariški iš visos Lietuvos. LLA prad jo si sti parinktus jaunuolius savanorius Vokietijos
žvalgybos mokyklas. Man ne kart teko juos lyd ti, – prisimena partizanas. – Karininkai manimi
pasitik jo, o netrukus prad jo ruošti žvalg mokyklai. Vienintel kli tis – aš jiems atrodžiau per
jaunas, tad, galima sakyti, ruošiausi ir baigiau ši mokykl neakivaizdžiai. Man prašant, karininkai apr pino visa žvalgui reikalinga literat ra, o ginkl šaudymo pratyboms sigijau pats už
lašinius. Taigi… mano supratimu, buvau pakankamai pasireng s žvalgybos meno studijoms.
Šaudyti mokiausi miške: nusitaikau grybo kepur už 10 metr ir stengiuosi pataikyti taip, kad
nul kt tik kepur . Nesaky iau, kad man nesisek . Teorin literat ra buvo labai domi ir
suprantama. Pagaliau patikrin , ko aš išmokau savarankiškai, karininkai mane pasiunt
Nojhofo žvalg mokykl . Ten aptar me su mokyklos vadovais, kaip mokysiuos, gyvendamas
Lietuvoje. Teorijos egzamin laikyti važiuodavau Vokietij . Mokykloje atlikdavau ir b tinas
parašiutizmo pratybas bei kitas žvalgui reikalingas treniruotes. Netgi dalyvavau šaudymo
varžybose, kur vokie

karininkai rod savo sugeb jimus. Iš pradži jie mane, kaip lietuv

geltonsnap , nekreip d mesio, ta iau savo pa
tada, dideliam mano pedagog nustebimui, antr

pramogai dalyvauti varžybose leido. Iškovojau
viet : man teko apdovanojimas už taikli

ak – Sidabrin kulka. Auksin kulka buvo atiduota pirmosios vietos laim tojui vokie iui, nors…
manau, jog b

ir man tikusi. Tada negalvojau, kad Sidabro Kulka taps mano slapyvardžiu.

Pamenu, kart , partizan paklaustas, kod l mano b tent šitoks slapyvardis, atsakiau, jog sidabro kulka galima nušauti velni ir… enkav dist . Paprasta kulka enkav disto iš specialiojo
smogik dalinio niekaip nekliudo. Reikia sidabrin s, su užkeikimu ir paslaptimi.
Buvau arti tiesos, juokais sakydamas tuos žodžius. Labai greit komunistai, okupav
Lietuv , parod , kas jie yra. Aš žinojau, kur ir ko einu mokytis, supratau pavojus, kurie man s
lauk , ir vis d lto po šitiek kan

ir praradim galiu pasakyti: niekada nesigail jau savo

pasirinkimo. Žinojau, kad teks dirbti žvalgu partizanin s kovos s lygomis.
Dalyvavau „Vanag “ s skrydyje Plateliuose. Konferencijos metu LLA vadovyb , aptardama
kovos taktikos prieš okupantus metodik , suskilo dvi grupes. Viena m siški karinink grup
si

steigti visoje Lietuvoje konspiracinius taškus, kurie tur

tarpusavio ryš , ir tuo gal

pasinaudoti išmesti žvalgai bei partizan b riai. Antroji grup tame plane žvelg didžiul
pavoj : soviet saugumas jau veik labai pla iu mastu, naudodamas vairiausias priemones.
Jau prieš pirm

okupacij visose šalyse, kur Stalinas vyl si viešpatauti, saugumie iams buvo

parengta dirva, tod l turin ios pla ius ryšius žvalg grup s b

labai greit susektos ir

likviduotos. Oponentai si

naudotis „vieniš žvalg “ taktika ir, kaip parod gyvenimas, jie

neapsiriko. Ta iau tuokart s skrydyje vienodos nuomones neprieita, ir žvalg grup s sutar
veikti naudodamos abi taktikos formas. Li dna, ta iau pirmosios, „dr si

“ karinink grup s

ka daug jaun Lietuvos kari buvo pakišti po rusu tankais Sedoje. Aš priklausiau antrajai,
„atsargi

“ grupei. Kai 1944 metais rus armija pralauž front , gavau užduot vykti Telšius.

Taigi jau buvau užnugaryje ir prival jau laukti lietuvi karinink pranešimo iš Vakar . Tik po
trij m nesi , jei pranešimo nesulauk iau, jau gal jau veikti savarankiškai.
Pra jo trys m nesiai, kai rusai antr kart okupavo Lietuv , o pranešimo taip ir
nesulaukiau. Niekas neatsišauke iš žvalg grup s. Reik jo prad ti dirbti vienam. Per t laik
man pavyko suorganizuoti stipr pogrind Telšiuose, taisyti savo žmones vykdom

komitet ,

saugum ir kal jim , numatyti ir užmegzti nuolatin ryš su partizan b riais.
Tuo metu buvo išmesta Adolfo Kubiliaus parašiutinink grup , apr pinta ginklais, radijo
si stuvais bei pinig siunta. Jie

Žemai

legiono štab . Esantys miškuose partizanai

neskub jo pasitik ti naujais vadovais ir elg si labai atsargiai, nes jau žinojo, k gali padaryti
saugumo pasamdyti provokatoriai. Deja, š kart didelis atsargumas ir delsimas labai pakenk .
Aš, vis dar nesulauk s instrukcijos iš Vakar , irgi netur jau teis s užmegzti ryš su naujuoju
Žemai

legiono štabu. Be to, kur kas daugiau už partizanus žinojau apie NKVD rengiamas

provokacijas. Ta iau žlugus Adolfo Kubiliaus štabui (vieni žuvo, kiti buvo suimti) sitikinome, jog
provokacij neb ta, tod l išlikusius nesuimtus desantininkus Vytaut Ruzg , Šar

Jazdausk ,

Fort nat Ašokl ir Alg Šertvyt bei Adolfo Kubiliaus adjutant Stepon Grybausk priglaud me
miško partizan b riuose. Iš mano žvalg grup s vis dar niekas nesirod , nedav ženklo.
Galb t žuvo, gal pasitrauk toliau Vakarus, kas žino? Aš likau vienas Lietuvoje ir prad jau
veikti savarankiškai. K riau grupes trij žmoni veiklos principu: kiekvienas žvalgas gal jo
pažinoti tik du žmones iš grup s. Pirmas mano suorganizuot žvalg b rys buvo jauniausias:
gimnazistai, geležinkelininkai, netgi pasi sti darb strib b stin se vyrukai, kuri neliet
karin tarnyba. Antras b rys – saugumui ne tartini, apr pinti patikimais dokumentais jauni
vyrai, kurie dirbo legaliai, ta iau reikalui esant gal jo b ti skubiai apginkluoti. Tre

b

sudar

vyrai su didesne patirtimi, kurie tur jo reikalingus dokumentus, ta iau buvo priversti sl ptis prie
gimini mieste arba kaime, kad išvengt tarnybos Raudonojoje armijoje. Šis b rys tur jo
aukštos kvalifikacijos žvalg . Tai buvo operatyvinis gerai ginkluotas b rys ir vykdavo tik
kovinius žygius.
Partizanai kartais mus vadindavo „vagišiais“, mat mes, be viso kito, prival jome apr pinti
partizan b rius vaistais, tvars iais, rašomosiomis mašin
spaudai leisti. Daugelis partizan b ri susik

mis ir viskuo, ko reik jo pogrindinei

stichiškai, ne visi tur jo apmokytus vadus ir,

suprantama, nepasir pino iš anksto b tiniausiais reikmenimis partizaninei veiklai ir gyvenimui.
Visi trys žvalg b riai sudar žvalg kuop . Jaunimo b rys rinko žinias apie okupant
rengiamas „mišk valymo“ akcijas, masines tremtis. Jie sužinodavo, steb davo ir pranešdavo,
kur kokie rus armijos daliniai sustojo, kokia ginkluot , kur išvyko ar ketina vykti. Mes labai
greit išleisdavome informacinius lapelius, sp davome gyventojus apie ruošiamus tr mimus,
aiškinome sovietini rinkim sistem . Visi Telšiai buvo nuklijuoti m

lapeliais, d l ko vietos

komunistai gaudavo pylos nuo savo partin s vadovyb s, o šie irgi t žo, nes ir juos tamp
Maskvos ranka.
Žlugus Adolfo Kubiliaus partizan štabui, žemai

b riams labai reik jo vienijan ios j

veikla, stiprios vadovyb s. Kaip tik tuo metu Liepojos fronte kapituliavo vokie iai ir Plung s
rajon atvyko majoras Jonas Semaška.
Taip mudu ir susitikome…
Neužmirštam tai b ta dien ir valand . Gaila, iš buvusio partizan štabo išlikome tik aš ir
Algirdas Šertvytis, kuris šiuo metu gyvena Berlyne.
susitikim Plung s rajone majoras Jonas Semaška atvyko su vienu iš savo kari .
Apsireng s kaimie io drabužiais, vidutinio gio, stambokas, tvirtas sportiškas vyras. Atrod
labiau panašus

kinink , o ne bataliono vad , nors tur jo ginkl ir ži ronus. Toks buvo

pirmasis sp dis, kol jis prašneko. Tada pama iau, jog tai išsilavin s, turintis patirt ir žin s savo
vert karys. Jis kalb jo aiškiai, išsamiai, trumpai, n vieno nereikalingo žodžio. Ir tuo pa iu
metu

miai išklausydavo kit nuomon , ia pat darydamas netik tai žvalgias išvadas. Jame

išvydau tok vad , kokio labai reik jo žemai

partizanams. Numat me, k veiksime artimiau-

sioje ateityje. Skubiai buvo sušaukti b ri vadai ir Varni vals iuje, prie L ksto ežero rengtoje
partizan stovykloje,

me antr

Semašk . Pasitarime dalyvavo ir m

Žemai

legiono štab , kurio vadu vyrai išrinko Jon

žvalgai Jazdauskas, Ruzgys, Ašoklis. Šertvytis tuo metu

slapta gyd si po labai sunkaus sužeidimo.
Partizan

riuose dar buvo pakili nuotaika, visi tik jom s, kad Vakarai privers rusus

kraustytis iš Baltijos šali . Tokias nuotaikas skatino ir Vakar radijo stotys. Netgi štabe dar
ruseno viltis, kad išsilaikysime, kad pasaulis sutramdys komunist teror . Tiesa, majoras
Semaška konkre iomis, analizuojan iomis pastabomis, jog prieš Raudon

armij išsilaikysium

neilgai, pakilum kiek atšald , bet niekas iš vyr panikon nepuol ir neketino pasiduoti.
Žav jausi šito karininko blaiviu m stymu, netgi pernelyg dr siu atvirumu, sugeb jimu žvelgti
nemaloniai tiesai i akis. Tada jis partizan b ri vadams labai glaustai išsak pagrindin
partizanin s kovos reikalavim : mes neturime teis s partizanus sakymu sulaikyti miške,
neturime ir moralin s teis s smerkti tuos, kurie nor s pasirinkti kitok likim . Juk abejojantis ar
bailus karys gali daugiau pakenkti sau ir kitiems nei pad ti. Tokie vyrai tegul ramia s žine išeina
iš partizan b ri , žinoma, be teis s sugr žti atgal. Majoras primin , jog žem arti, r pintis
silpnesniais šeimos nariais irgi reikia, gal iš

, išsaugoj namus bus ne mažiau naudingi Lie-

tuvai ir jos kovai.
Po šito atmintino susitikimo vis b ri partizanai, atlik tam tikrus priesaikos formalumus
bei atidav ginklus, gal jo pasitraukti legal gyvenim . Išeinantys iš b rio b davo apr pinami
padirbtais dokumentais. Ta iau tuo metu labai mažai partizan paliko b rius.
Man teko r pintis majoro Jono Semaškos apsauga ir ryšiais, o tai nebuvo lengva. Jis buvo,
jei galima taip pasakyti, kariškis iš pašaukimo: kovotojas k nu ir siela. Ne veikiamas, nepralenkiamas, nenusp jamas kautyn se, žaibiškos orientacijos, neišpasakytos energijos ir dr sos
žmogus, ta iau man, žvalgui, kartais jis tiesiog siaub keldavo. Ži

k, jau ir išeina kažkur

susiruoš s, n nemano pasakyti, kur ir kada gr š. Klausiu, b davo: „Kur einat, majore?“ Atsako:

„Nesir pink. Juk dokumentus turiu švarius“. Aš neiškent s pridurdavau: „Dokumentai švar s,
betgi j

snukut KGB jau seniai paž sta…“ Tada man atrod , kad jis tiesiog ignoravo KGB

galimybes ir veikl Lietuvoje. Pasaky iau, nepais konspiracijos, gyveno pernelyg dr siai ir
pasitik damas žmon mis. Susigin ydavom, o jis sakydavo:
– Netikiu, kad žemai iai gal

išduoti. Ne tokie jie žmon s, kad parsiduot okupantams.

– Oi vade, vade!.. Išdavyst tik ir seka paskui dr suolius.
–

kelnes prid ti irgi rizika, – juokdavosi majoras ir išeidavo. Jau išlyd tas, lauke dar

kart pasišaipydavo iš mano atsargumo:
– Pavojingiausia yra gul ti lovoje…
Aš jam iš paskos skubiai si sdavau savo žvalgus, bet ir nuo j jis kartais sugeb davo
pasprukti. Netgi susibardavom d l to, ta iau pykti jis nemok jo. V liau, daugiau j pažin s,
supratau, kad vadas visada steng si apsaugoti kitus, didžiausi atsakomyb prisiimdamas sau,
nors nemanau, jog tai buvo protinga. Mane jo beatodairiška dr sa tiesiog nevilt var . Kart
vadas labai skub jo svarb susitikim ; slapta pasiun iau j saugoti du žvalgus. Matyt, Semaška
pasteb jo savo saugotojus ir paspruko nuo j d mesio. Sargybiniai jaut si kalti, aš pykau, o kai
vadas ilgai negr žo, pasidar ne juokais neramu. Sugr

s jis teik si lyg ir atsiprašyti, „išsamiai“

paaiškin s: „Taip reik jo…“
Kit kart pama iau vad be apsaugos vaikštant po Telši turg . Pasiun iau jam du
sargybinius. Netrukus saugotojai praneš : „Vadas parvažiuoja…“ Gr žo majoras bunker
pav

tas nepaž stamo kaimie io. Kiek pavažiav s Viešv

keliu, toliau par jo p

ias. Kai

bandžiau priekaištauti, jog tokios vado „gastrol s“ varys siaub visam štabui, jis šyptel jo:
– Reik jo apsipirkti…
– Ar žinai, majore, kas toks jus parvež iki miško? Juk vien graži dien

bunker jus

parlyd s kag bistas!
– Tokio veido žmogus negali b ti išdavikas…
– Judas, sako, irgi tur

s nebjaur veid , beveik buvo gražuolis…

Štai ia mudu dažniausiai ir nesutardavome: majoras tiesiog nenor jo suprasti vienintelio
dalyko, – kaip lietuvis gal

b ti išdavikas? Kai mane ne juokais supykdydavo ir negal davo

atremti mano argument , tada pasakydavo: „Neaiškink tu man vokie
kapitone…“ Patyl

žvalgybos vadov lio,

s ištardavo šykšt pagyrim mano žvalg kuopai: „Tu teisus, kapitone, tikrai

teisus…“ Šitas jo „kapitone“ nuskamb davo kaip pagyrimas dar labai jaunam partizanui: juk
žvalg mokykl baigiau vos septyniolika tur damas.
Kartu su majoru Semaška man teko dalyvauti dviejuose susir mimuose su NKVD
kariuomene. Štai kada Liepa pasirodydavo es s nepralenkiamas karys: greitos orientacijos,
šaltakraujis, sugebantis numatyti puolimo ir atsitraukimo taktik , priešo veiksmus. Jis mus
žav jo kautyni lauke, ir visi jam neprieštaraudami paklusdavo, vykd jo sakymus, jaut vado
kaip kovotojo pranašum .
Štabo sakymu aš buvau paskirtas Telši kuopos vadu, vykdžiau žvalgybos ir ryši
užduotis. Vadas visada išklausydavo mano nuomon ir pastabas, nors man ne kart tekdavo
atkakliai prieštarauti. Aš tur jau du savo agentus – sargus Telši kal jime. Kol štabas iš žvalg

kuopos reikalavo kasdienini kalini s raš , kad matyt si, kas naujai suimtas, bei sargybos
grafik ir net rakt dublikat nuo kal jimo kamer , netgi kai reikalaudavo perduoti raštelius
suimtiems partizanams, – aš visk vykdžiau neprieštaraudamas. Bet kai štabas pareikalavo, kad
kaliniai gal

parašyti ir perduoti atsakymus savo draugams, – su tuo sutikti jau negal jau,

pasipriešinau. Juk kamerose s

jo kaimo vyrukai, neretai vos pradin mokykl baig , o ne

žvalgai: juos, rašan ius ir perduodan ius laiškelius, b tinai pasteb
iau gal

NKVD šnipeliai ir aš

s prarasti labai reikalingus agentus Telši kal jime. Taip ir pasakiau tada: „Gal

štabas nori prieš partizanus parodyti savo galyb ? rodyti partizanams, jog ir suimti jie yra
globojami ir saugumo tinklas nieko nereiškia? Tai, žinoma, pakelt štabo autoritet partizan
akyse, ta iau per daug rizikinga“. Kai gin e gimusi teisyb nusverdavo mano pus n, vadas
pasakydavo: „Gaila, vaikine, kad tavo nuomon karo vadov liuose kol kas ne rašyta, taigi nesistenk taip karštai mokyti vyresni “. Nepaisant visko, vadas pasiduodavo ir mano, žvalgo,
argumentams. Labai nepritariau majoro geraširdiškam atvirumui, nors jo pasitik jimas
žmon mis žav jo visus.
Aš, lankydamasis partizan b riuose, prisistatydavau kaip eilinis ryšininkas. Kiekviename
ryje pabuv s, keisdavau slapyvard , aprang , šukuosen , stengiausi kuo mažiau bendrauti su
didesne grupe partizan . Semaška, atvvk s b

, leisdavo b rio vadui j pristatyti kaip štabo

viršinink , laisvai bendravo su visais partizanais. Visa tai jam buvo labai reikalinga siekiant
išsiaiškinti partizan nuotaikas, kovin dvasi , problemas, ta iau nesaugu ir neatsargu, nes
visuose b riuose jau gal jo b ti saugumo infiltruot provokatori .
Mane iš veido pažinojo tik keli štabo nariai, aš tur jau ne vienus dokumentus skirtinga
pavarde, o m

vadas tarp partizan n neman sl pti savo asmenyb s. Bet reik jo, tikrai

reik jo b ti atsargesniam. Ta iau jis buvo karys, pasiruoš s gintis ir apginti kitus. Atvirai ir
dr siai. Majoro Semaškos dr sa buvo tarsi išš kis okupantams. Manau, jog dr siausias jo
išš kis buvo at jimas pas partizanus. Juk jis gal jo, tikrai gal jo pasitraukti Vakarus kaip kiti
karininkai, buvo galimyb ir pasisl pti ilgesniam laikui kaip laisvam pilie iui Rusijos platyb se,
bet jis n neman sl ptis ar palikti Lietuv . Jis žinojo, kad partizanai neišsilaikys, ir to nesl

.

Liko ištikimas karininko priesaikai, pareigai ir dar visk , k gal jo. T vyn s laisvei ir žmon ms
apginti.
Partizan b riai tur jo nedaug ryšinink laisv je, be to, jie nemok jo rus kalbos, o tai
buvo didel kli tis žvalgo darbe. Kartais b nant miške pritr kdavo papras iausi buitini
dalyk , viskuo tekdavo pasir pinti patiems, o tai buvo pavojinga. Partizanus daugiausia r

j

šeimos kaimuose, tai irgi buvo neatsargu jau vien d l šeimos likimo. Majoras Semaška
visapusiškai analizavo pad

. Liepdavo žvalgams surinkti labai konkre ias žinias iš kiekvieno

partizan b rio: kiek b ryje vyr , kiek turima maisto atsarg , ginkl , pinig , kiek rengta
bunkeri . Semaška griežtai uždraud žemai

partizanams prašyti pas kininkus maisto. Mes ji

pirkdavome. Tuo metu, kai Algis Šertvytis desantu buvo išmestas Lietuv , kartu buvo numesta
iš l ktuvo didel rusišk pinig siunta. Tais pinigais žemai
mielai parduodavo mums gr dus, m

partizanai ir naudojosi.

kininkai

, pieno produktus, nes atiduoti nustatytas pyliavas

rubliais jiems buvo lengviau nei išvežti valdžiai paskutinius gr dus iš aruod . Be to, mes

kininkams gal jome sumok ti kur kas brangiau nei mok davo okupant valdžia.
Majoras Semaška numat partizaninio karo žlugim . M
vykusioje 1945 met liepos 17-rugpj

viltys Potsdamo konferencijoje,

io 2 dienomis, buvo išduotos: Karaliau ius atiduotas

soviet globai, o apie Lietuvos likim net neužsiminta.
Supratome, kad Lietuva jau buvo pasidalyta daug anks iau ir tapo auka grobuonims
sudraskyti. Štabe mes vis dažniau kalb jome apie pogrindin rezistencin veikl . Žinojau, kad
jos plan buvo pareng s vienas karininkas, pasitrauk s Vakarus, o pagal reali situacij t
plan tobulino Jonas Semaška. Su juo aptardavome visas b simos pogrindin s veiklos
galimybes ir tikslus.
Pagrindin plano dalis -atsisakyti partizan b ri , at jus laikui nutraukti partizanin
ginkluot kov . Tie, kurie tur s galimyb be didesnio pavojaus legalizuotis, apr pinti dokumentais gr š namus ar saugesn gyventi miest . Tie, kurie saugumo jau sekami, apie
kuriuos surinktos žinios, gal jo pasisl pti išvykdami su padirbtais dokumentais Rusij . Ten kur
laik b

saug s ir tur

galimyb išlikti. Beje, ne vienas partizanas taip ir padar . Partizanai,

numat likti Lietuvoje, tur jo sidarbinti legaliai ir r pintis pogrindžio spauda, tautos išlikimo
propaganda.
Išanalizav s pad

visuose Žemaitijos b riuose, majoras pasak štabo nariams:

,,Išsilaikysime ne daugiau kaip pus met . Lieka be atsako tik vienas klausimas: kur m

dau-

giau žus? Kautyn se ar gyvenant laisv je ir dirbant pogrindžio organizacijose?“
Majoras numat konkret aktyvios partizanines kovos nutraukimo plan ir ruoš si
pogrindžio veiklai.
Bet… kai k numa iau ir aš, tad kart pasakiau vadui: „Nenor

iau, kad taip atsitikt ,

ta iau jus pražudys per didelis pasitik jimas žmon mis. Visais – paž stamais, nepaž stamais,
savais ir svetimais“. – „Yra, kaip yra, bus, kaip bus… Toks m

pasirinkimas“, – atsakydavo

vadas. Akis ak kovodamas su priešu, jis buvo kur kas žvalgesnis. Akimirksniu vertindavo
priešo j gas, galimybes ir silpn viet , neklysdamas numatydavo „Achilo kuln “, rizik ar
galimyb laim ti kautynes arba atsargiai, be nuostoli pasitraukti. Jis nuolat sp davo b ri
vadus, kad partizanai nesivelt
mir

. „J

j

kautynes su rus kareiviais, stengt si išvengti beprasmi

dar prireiks“, – primindavo.

1945 met vasar jau visoje Žemaitijoje vyko masin s partizan naikinimo akcijos. Vien
tik Žar

miškus buvo atsi sti 4 t kstan iai rus armijos kareivi . Apie rengiamas gaudynes,

„mišk valymo“ akcijas visada žinojau ir štabas sp davo pranešti apie tai partizan b riu
vadams.
Telši apskrityje, netoli Varni , tarp L ksto ir Mas io ežer , miške yra nemažas klampi
pelki plotas, apaug s retais kr mokšniais.
nes vyko Žemai

ia, tarp pelki esan ioje saloje, 1945 met rugs jo

legiono partizan vad pasitarimas. Atvyko apie penkiolika b ri vad ,

tik niekas nepasirod iš Žar

. Sužinoti, kas nutiko Žar

partizanams, skubiai buvo

pasi stas ryšininkas slapyvardžiu Kirp jas. Pavard s nežinau, jos ir nereik jo man žinoti.
Pamenu, jis buvo labai panašus

igon : juodaplaukis garbanius, rud lyg kaštonai aki .

Ryšininkas tur jo gr žti prieš saul s laid .

dien pelki salel je su b ri vadais buvo kalb ta, kaip b riai ateityje palaikys ryšius su
nelegaliomis pogrindžio organizacijomis, kaip bus ple iama partizanin veikla, kad kova su
bolševikais apimt vis Lietuv . Numatyta sukurti vykdom

valdži , kuri perimt vadovavim

už mus Žemaitij . Taip pat sutarta, kaip organizuoti pogrindžio spaud , telkti žmones,
palaikan ius LLA. Pasitarus su vadais, numatyta priimti LLA tik lietuvius, kurie nepritaria
bolševikams. LLA nariai tur s prisiekti. Sulauž priesaik bus baudžiami karo lauko teismu.
Buvo kalb ta ir apie gimnazist

traukim

pagalba partizan šeimoms. Žemai

pogrindžio veikl , numatyta, kaip bus teikiama

legiono vadas sak laikytis griež iausios konspiracijos.

liau visa tai buvo išd styta Liepos 1945 met spalio 5 dienos sakyme Nr. 1 ir perduota
susipažinti visiems partizan b riams.
Pasibaigus pasitarimui, vienas po kito s kmingai iš jo daugelis vad . Liko tik nedidelis
b rys, gal dešimt vyr , kartu su štabo nariais. Lauk me sugr žtant Kirp jo ir sl

s

nedidel je salel je vidury klampi pelki , kuri ved vienintelis nepavojingas takas, žinomas
tik kai kuriems vietiniams miškininkams, – k lgrinda. T miško viet ir salel žmon s vadino
Dievo kr slu. Taigi laukiame mes tame Dievo kr sle Kirp jo, bet jis nepasirodo, negr žta.
Pakliuvo žmogus apsupim , neišlaik saugumie

kankinim ir pasak , kur slepiasi partizan

štabo vadas su savo vyrais. Saulei leidžiantis išgirdome mašin burzgim ir rusiškas komandas.
Supratome, kad esame apsupti iš vis pusi .
Štai kada, akis ak susid

su mirtinu pavojumi, mes pamat me vado šaltakraujiškum ,

ištverm , sumanum ir žodžiais nenusakom dr

. Tai reik jo patirti…

Greit jis numat gynybos viet . Subrid iki pažast pelk n, išk

virš automatus,

pasiek m retais kr mokšniais apaugus saus iškilum pelk je. Sugul m, pasiruoš m gintis.
Vadas nurod , kaip ir kokiu momentu pasitrauksim siaura pavojinga k lgrinda ir išeisim iš apsupties. Rus kariuomen art jo. Ties sakant, vil
nebuvo. Pamat s abejon m

išlikti gyviems, kaip mums atrod ,

akyse, majoras griežtai sak : „N š vio! N žodžio! Kurio

nervai neišlaikys ir pirma man s pykštel s – tas pirmasis ir gaus kulk , patik kit! Ne nuo
man s – nuo rus gaus. Lauksim iki paskutin s akimirkos. Mano š vis – pirmas!“ Iškilus
gr smei visi beatodairiškai paklusdavo vadui. Tyl dami, sulaik alsavim laukiame. Jau atrod ,
jog ilgas laukimas - niekas kitas, tik mirtis. Jau mat me kiekvieno ruso veid , siauras
mongoliškas akis, antpe ius, o vadas vis dar dels , nedav ženklo gintis. Kai iki m
50 metr , išgirdom Semaškos š

liko apie

. Tada met me granatas. Tur jome ir vokišk pancerfaust :

sviediniui sprogus vandenyje, susidaro tarsi aklina siena iš vandens, purvo ir d
Pro toki uždang sunku k nors ži

uždangos.

ti. Susišaudymas, kaip vado buvo numatyta, truko tik

penkias minutes. Vienas paskui kit k lgrinda pasitrauk me iš apsupties, dar uždangai
nenus dus. Tik vienas Ruzgys buvo sužeistas paklydusios kulkos. Kiti išliko sveiki. Po to mes
supratome ir vertinome vado patirt ir dr

. Jei b tume neišlaik

tampos, prad

šaudyti per

anksti -visi b tume žuv , nes enkav dist kariuomen s b ta labai daug. Mus išgelb jo tik vado
fronte gyta nuovoka ir šaltakraujiška dr sa. O Žar

partizanai liko gyvi tik tie, kurie sp jo

išeiti iš miško ir pasisl pti rugi laukuose ar kr mynuose.

Iš Luok s vis atskrisdavo keli „kukur zninkai“ An-2 ir, pamat nakt partizan laužus,
tydavo aplinkui bombas. Nukent jo net pamišk s sodybos ir vaikai, gaud nakt upelyje
žius. Žuvo nemažai ir partizan . Surink žinias apie Luok s „aerodrom “, išsiaiškin , kuo
užsiima ir k veikia sekmadieniais lak nai, nusprend me užkirsti keli tiems antskrydžiams.
Buvo 1945 met vasaros pabaiga. Naktys jau tamsios, nors dar šilta. Iš jome žyg
devyniese. Iš mano ryšinink žygin jo Pranas Giniotis ir Anicetas Liauzginas bei keli Luok s
partizan b rio vyrai. Beje, mano žvalgai buvo geriau apmokyti, tod l jiems teko atsakomyb
už operatyvinio žygio s km .
Aplink „aerodromo“ teritorij vaikš iojo du sargybiniai. Juos likvidavome, pa
Matyt, ia b ta pasilinksminimo, nes aplink m

m ginklus.

si buteliai, skardin s nuo konserv . Lak nai

kietai miegojo ant gult laikinai sur stame pastate. Pažadinome. Buvome sutar , kad aš
kalb siu vokiškai, o vienas partizanas vers mano šnek

rus kalb . Trumpai dr tai jiems

pasakiau: ,,Jeigu dar nors kart nuskrisk nakt link miško ir nukris bent viena bomba – gyvi iš
ia neištr ksit!“ Dar prid riau: „Argi tokie žv rys esat, kad žvejojan ius vaikus nakt užmušat
prie laužo? Užteks!“ Lak nai net neband priešintis. Buvo manan
už žuvusius vaikus ir bomb išdraskytas pamišk s sodybas, bet m

, kad reik

juos sušaudyti

vadas majoras Semaška

sak lak nus palikti gyvus. Karininkas vis dar laik si nerašyto kario garb s statymo, kuris
daugeliui, patyrusi daug kan

partizanaujant, jau buvo nesuprantamas.

Kol mes kalb jom s su lak nais, kol m

partizanas rus kalba jiems šiaip taip išaiškino,

ko iš j norim ir kas j laukia nepaklusus, kiti šios operacijos dalyviai sugadino „kukur znink “
variklius. Paruošt skrydžiui j ten stov jo keletas.
Lak nai nenor jo mirti: daugiau antskrydži viršum miško naktimis nebebuvo. Fo šios
akcijos pasklido gandas, jog rus lak nus užpuol vokie iai, kurie nepasidav po kapituliacijos ir
slapstosi miškuose. Taip buvo surašyta NKVD raporte. Gandas partizanams buvo naudingas.
Telši apskrityje veik dvi partizan rinktin s – Vaidoto ir Šatrijos, v liau sujungtos ir
pavadintos Vaidoto rinktine.
1945 met spalio 5 dien buvau paskirtas laikinai vadovauti Vaidoto rinktinei, kol surasiu
tinkam vado kandidat
jai vadovauti.

. Kartu buvau pareigotas organizuoti atskir žvalg kuop Telšiuose ir

ia žvalgai praktiškai jau veik nuo birželio m nesio, b ryje buvo daug jaunimo.

Man pa iam teko nuolat palaikyti ryšius su Klaip da, Kretinga, Mažeikiais. Mums teik žinias ir
Telši mergin Vaidilu

pogrindžio grup .

Visa tai praeitis, sunki, kupina pavoj ir kan ios. Džiaugiuosi, kad Lietuvos partizan kovas
jau išdr stama pavadinti lietuvi karu, nes tai ir buvo karas. Žinojom, kad neatlaikysim vis
gaus jan

susišaudym su rus kariuomen s b riais, ta iau kitaip negal jome…

Kart 1945 met rudens nakt

jome iš Luok s b rio Varnius susitikti su Skirvyt s b rio

partizanais. Žygiavome keturiese: majoras Jonas Semaška, Luok s partizan b rio vadas,
vietinis vedlys ir aš. Mus pasteb jo rus kareivi pasalos sargybinis. Jis paleido sp jam

š

,

ir mes leidom s b gti. Vadas griežtai riktel jo, sulaik mus, sak gultis ir laukti. Tik išgird
majoro Semaškos š

, b gsime atsišaudydami, kiekvienas nurodyta kryptimi. Išklaus trumpo

kategoriško sakymo, sugul me. Laukiame. Viešpatie, kokios ilgos nežinios, o gal mirties
laukimo minut s! Laukiame dešimt minu

. Lauk ir jie. Rusai pirmieji neišlaik . Kažkas

rusiškai prasitar : „Gal tai b ta žv ries?“ Kareiviai

artintis m

pus n sitikinti, kas ia

šm stel jo.
Kai jie buvojau visai arti, vadas dav komand : sutartin keturi automat ugnis ir…
trauktis! Rus kareivi gretose kilo s myšis, matyt, paman , kad partizan yra daug. Jie irgi
nenor jo mirti. Per t trump s myš mes ir pasitrauk me. Išlikome net nesužeisti. Gr žom
bunker , apie pasal susp

pranešti ir kit b ri partizanams.

Ta iau saugumas jau jo ne tik m

paliktomis, tarsi visai neregimomis p domis.

Tuometin naujoji soviet vyriausyb Lietuvos kininkams užd davo tokius mokes ius,
pyliavas, jog visk atidav valstie iai b
kininkus, kurie r

lik nuogi ir alkani. Taip buvo stengiamasi sužlugdyti

partizanus. Mes vis dar tur jome gausias rusišk

ervonc atsargas iš

gautos siuntos, tod l pirkdami iš kinink produktus jiems užmok davom tiek, kad stengt
atsiskaityti su valdžia pinigais, o ne žem s kio produktais. Štai ia saugumo p dsekiai ir
pajuto: kažkas keista. Iš kur kininkai ima pinig ? Kod l valdžiai mieliau gr žina bever ius
ervoncus, bet pasilieka derli ? Prasid jo masin s kratos kinink sodybose, pasala po pasalos
ir pagaliau ištis šeim žudymas partizan vardu.
Majoras Jonas Semaška, dar kart patikrin s žinias, surinktas iš b ri , susitiko su vadais ir
atvirai išd st savo nuomon :
– Kiek gali žmogus išsilaikyti bunkeryje. dr gm je, be normalaus poilsio? Neilgai. Ims
sirgti, pal š dvasia, o tada jau ne karys. Tod l dar kart prašau pam styti ir primenu: kas
jau iate, kad jau pri jote paskutin rib ir neišlaikysite, - išeikite. Pad sim sikurti, rasim išeit .
Mano skai iavimu, mes išsilaikysime ne ilgiau kaip pus met , jeigu ne mažiau. Po to – galas!
Ar mums reikia šito laukti? Manau, at jo laikas prašnekti apie tautos išlikim : k daryti, kai
veikti, kad tauta nenumirt ?
Leisdami valandas bunkeryje, vis dažniau prašnekdavome apie pogrindin veikl . Ties
sakant, vadas kalb davo tez mis ir argumentais. Jo prognoz s b davo be galo domios, tod l
gdavom išprovokuoti vad atviram, perspektyvas numatan iam pokalbiui. Po šit pašnekesi
mes vis labiau gerb m Jon Semašk – karinink iš pašaukimo. Tarytum vakar buvo s

ta,

šneku iuota, m styta, kas mes ir kokia lietuvi tautos ateitis. Jis kalb davo su karininkui
dingu sant rumu: „Esame maža, bet garbingos praeities tauta, tik pasodinta blogoje
dirvoje – tiesiog ant vis minamo tako. Kadaise lietuvi valdos buvo daug didesn s, ir tai m
prot viai b davo priversti gintis, išsilaik tik kariaudami. Paskutinis šimtmetis mus niokoja jau
be mažiausio gailes io. Iki 1940-

per stebukl išlikome tarp Vokietijos ir Rusijos, ta iau

dabar atsitiko taip, kaip ir tur jo atsitikti. Juk Suomijai buvo gr sminga tik viena siena su
Rusija, o mums - dvi sienos su agresyviausiom valstyb m. Nusiritus pirmai karo bangai,
lietuviai buvo priversti tarnauti ir vieniems, ir kitiems. Gal kai kas vyl si, kad Vokietija išgelb s
pasaul nuo komunist viešpatavimo Europoje. Gaila, valstyb s, r musios vien ar kit

kariaujan

pus , nesuvok , nesuprato, kas šiame kare yra rus kareivis. Jis gal jo tik ž ti

arba laim ti m

: pasitraukusius šaud enkav distai. Niekas nepasikeit ir dabar, po Rusijos

pergal s. Jeigu kiekvienas m

partizanas nukaut net po šimt rus kareivi , j bus atsi sta

kiekvienam dar po penkis šimtus. Komunistai žmoni negaili, o kiekvieno m
suskai iuota ir netgi vertinta atitinkama suma bever
negail s nei savo kari , nei m

galva jau

ervonc už išdavyst . Žinokite, jie

gyvybi . Tuo laikosi komunizmas. O milijon žmoni pralietas

kraujas– tik lietus ant komunizmo daig . Ir kovodami iki mirties, ir nutrauk kov mes
nesustabdysim tautos naikinimo. Ž sime visi arba b sime nukankinti, numarinti badu Rusijos
lageriuose. Tod l mums pasirinktinas tik vienas: nors ir maža vilties atkreipti pasaulio d mes
Lietuv , – t sime kov ir, neprarad garb s, pasitiksime likim . Sakote, vyrai, – pasaulis m
nepamatys? Galb t… Galb t komunizmas išplis po vis Europ ir ne tik Europ ? Gal tai baisi
užkre iama liga kaip maras, kuria turi persirgti visos tautos. Persirgti arba numirti…“
Manau, vadas jaut , kad jo žodžiai skamb jo mums lyg atsisveikinimas, lyg priesakas
tiems, kurie išliks, kad nenustot tik ti, m styti ir neužmiršt , kas mes esame, kokie mes savo
ir pasaulio akyse.
Kai m

vad su

, aš jau pus met buvau vežiojamas po Lietuvos kal jimus.

Sužinojau tik tiek, kad majoras Semaška buvo suimtas Telšiuose. Be abejon s, buvo išduotas.
Sunku pasakyti, kur išdavyst s si lo pradžia, o gal b ta ne vienos išdavyst s? Juk važiavo
vadas kelis kartus Kretingos vienuolyn pas vienuolius, o ten jau irgi gal jo saugumo šnip
ti. Vad su

Telšiuose, vakare, vadinasi, j jau pažino iš veido, dokument nereik jo. J

pažinojo daugelis partizan , o b riuose jau buvo saugumo infiltruot provokatori . Nors mes su
majoru Semaška visada rasdavome bendr kalb , sutardavome d l visko, ta iau niekada jam
nepritariau d l beatodairiškos rizikos. Žinoma, dabar, per laiko atstum , lengva analizuoti
klaidas, svarstyti, kas gal jo b ti kitaip, o tada… Tada kiekviena nugyventa diena buvo
laim jimas, nes kasdien mus lyd jo pavojus: pla iai užmetusi agent ir informatori tinkl , jau
dirbo specialiai paruošta ekist armija.
Esu sulauk s iš majoro Semaškos netgi pad

ir ne kart , dažniausiai impulsyviai

išsakyt . Nepriklausomos Lietuvos kariuomen je b ri vadais b davo skiriami leitenantai,
kuopos vadu gal jo b ti kapitonas. Kai teko organizuoti ir laikinai vadovauti Vaidoto rinktinei, o
liau štabo sakymu buvau paskirtas Telši kuopos vadu, niekas man tokio laipsnio nesuteik .
Tik Semaška, už k nors mane pagirdamas, vadindavo kapitonu. Bet lygiai taip pat lengvai
iškoneveikdavo mane ir žvalgybos vadov lius, išvadindamas vaik zu ar vaikeliu.
Tokie žodži žaidimai, netgi tada, kai susigin ydavome iš esm s, netrikd m
Ta iau po vieno vykio jis mane liov si ži

santyki .

s kaip paaugl .

Dvylikamet pamišk s kaimo piemenuk partizanai pramin Voveriuku, myl jo ir pasitik jo
juo. Voveriukas sugeb davo sliuogti aukš iausi egl s virš

, iš kur lengva buvo steb ti

vieškel ir apylinkes. Jo pasteb jimai mums b davo naudingi. Ta iau ir jis per savo stropum
padar klaid , d l ko gal jome visi nukent ti. Voveriukas partizan stovykloje pad jo ištiesti

tarp dviej egli radijo anten ir vien jos gal stipriai pririšo pa ioje virš

je, nors tur jo tik

užkabinti, kad prireikus anten lengvai nuimtume. Mes to nepasteb jome, o ir negal jome
matyti, kas padaryta egl s virš

je.

Buvo saul ta, rami bob vasaros diena. Prieš žyg partizanai ils josi, aplink stovykl miške
vaikš iojo labai atsargiai, net kr

neliesdami, kad neišsiduot . Netik tai mums praneš , jog

supamas miškas ir kaimai netoli m

buvimo vietos. Reik jo labai skubiai trauktis. Kiekviena

sudelsta minut gal jo kainuoti gyvyb , Luok s b rio partizanai skubiai pasl
pasiruoš atsitraukti, bet… Liko m

dokumentus,

radijo antena! Nutiesta tarp dviej egli virš ni ji

blizg jo prieš saul ir gal jo išduoti, jog ia b ta stovyklos. lipti ten, kur laipiodavo Voveriukas,
suaugusiam vyrui buvo ne manoma ir laiko jau nebetur jom. Pabandžiau gelb ti pad

:

atsiguliau, nusitaikiau pistoletu anten . Kad nesukeltume sau pavojaus, š vis tur jo b ti
vienintelis, nes vieno š vio garsas pasklinda miške aidu ir sunku nustatyti viet , iš kur šauta.
Šoviau anten . Kai peršauta viela susirai iusi išnyko egl s šakose, vyrai mane dar kart
apdovanojo „Sidabro kulka“… O majoras, v liau apie tai sužinoj s, nors ir pasak a

, vis tiek

pasišaip sakydamas, jog man tai tebuvusi puiki proga pademonstruoti snaiperio sugeb jimus.
Toks jis buvo – m

vadas Liepa: gyveno su mumis kova ir pavojais, dalijosi partizano duona,

o pagyrimais nedažnai lepino. Ta iau svarbiausia, jog tada mes s kmingai pasitrauk me,
susp

panaikinti stovyklos p dsakus.
Buvau jaunas, netur jau kovin s patirties, tad klaid neišvengiau ir aš. Ta iau su viena

klaida susij s labai savotiškas nuotykis.
…Klausausi žvalgo ir išgirstu nuostabiausi partizanišk novel – nesukurt ,
nesufantazuot . Žvalgo jaunyst – pavojais ir š viais skai iuoti metai. Ta iau ir tarp pavoj
ta ypating dien , su niekuo nepalyginam ir ne kiekvieno daliai tekusi . T dien kelyje
žvalg lyd jo ištikimas Vilkas. Jei tik pasitaiko proga pab ti prie gilaus gražaus L ksto ežero.
Zigmas Daulenskis tarytum iš naujo išgyvena t dien , kai enkav dist apsupti ir apšaudomi
vandens stichijoje jiedu su Vilku liko dviese grumtis už gyvyb .
Pasibaigus karui, 1945 met geguž s pabaigoje atvykau Tryški partizan b

. Aptar

reikalus, sus dome užk sti. Tada vyrai ir pasak , jog prie j stovyklos jau senokai sik
didžiulis juodas šuo, labiau panašus vilk . Budi, neina šalin. K vyrai jam numeta – t su da,
ta iau n vieno ar iau neprisileidžia. Urzgia, rodo iltis ir šiek tiek atsitrauk s v l budi. Galb t
netoliese žuvo jo šeimininkas? Partizanai band ji šaukti vairiausiais vardais, ta iau vilkšunis
elgesio nekeit , tarytum ne jis partizan teritorij b

sibrov s, o žmon s jo ramyb

sudrumst . Tikrai, mums papietavus vilkšunis kiek priart jo, matyt, at jo savosios dalies.
Pasi

s duonos, surink s apgraužtus kaulelius, pabandžiau su juo „pasišnek ti“. K

nume iau – šuo surijo ir v l mane ži ri, ta iau artyn n žingsnio žengti neleidžia. Atkiša iltis ir
piktai urzgia. Visaip j kalbinau, prašiau parodyti, kur jo šeimininkas, šaukiau visais man
žinomais šuniškais vardais, ta iau mano žodžius Vilkas nereagavo, nors pakreip s galv
klaus si. Buvau prarand s vilt susidraugauti su Vilku, kaip j pavadino partizanai, kai staiga
šov išganinga mintis. Grynaveislis aviganis galb t išmokytas vokišk komand . Žengiau du

žingsnius artyn ir, nepaisydamas jo atkišt il

, griežtai vokie

kalba surikau: s sk!

Vilkas net sudreb jo: pastat ausis ir v l jas suglaud , s do ir stojosi, labai nepatikliai
mane ži

damas. Dar kart š ktel jau komand : s

t! Šuo pakluso. Atsis do. Tada aš pats

atsiguliau samanas ir liepiau Vilkui ateiti prie man s. L tai l tai, vis dar nepasitik damas, jis
prisiartino prie man s ir atsigul šalia. Dar keletas švelni vokišk žodži , ir po dešimties
minu

šuo jau pad jo galv man ant koj ir leidosi paglostomas. O kai atsistojau.,Vilkas

prisiglaud man prie kair s kojos ir ženg su manimi pusmetr
gav s „aukšt

priek . Supratau, kad vilkšunis

išsilavinim “, ta iau neaišku, kokius mokslus baig s ir kokiai tarnybai buvo

skirtas? Nu jom netoli stovyklos. Liepiau jam gultis ir laukti, o pats at jau pas vyrus, kurie iš
tolo steb jo m

„susipažinim “ ir buvo labai nustebinti rezultato.

Nežinau, aš šuniui labiau patikau ar jis man, bet nutariau šit graž galing žv

globoti.

Susitar me, kad vyrai prie šuns nesiartins ir gerai j maitins, kol aš gr šiu iš užduoties. Tada
šun pasiimsiu su savimi. Už sigyt nauj

draug vadui padovanojau pistolet P-38, kuo jis

liko labai patenkintas. Vyrams dar kart priminiau, jog šuo išmokytas speciali komand ir
artintis prie jo tikrai pavojinga. Vienas iš partizan paklaus : „O kaip pats prie jo pri jai?“
Pajuokavau žemaitiškai pasak s: „Toks tok paž st…“ Mane užkalbin s vyrukas nusijuok : „Tada
ir m

Juzis prie šuns prieis“. Pamin tas vardu Juzis staiga pašoko, o vadas j sp jo sulaikyti:

„S sk, Juozai. Užteks, vyrai, kiek galima ardytis?“
Supratau, kad b ryje d l man nežinom priežas

tvyro tampa. Kai vadas mane išlyd jo,

paklausiau, kas atsitiko jo b ryje? Pasirodo, vyrai apsipyko d l ring s dešros. Paprasta istorija:
partizan b

at jo jaun vyruk , visai nepasirengusi kovai. Jie nebuvo prat prie griežtos

drausm s, ir vadui teko daug ko vaikinus mokyti. Prieš kur laik partizanai buvo pakviesti pas
pamišk je gyvenan

našl pietums. Vaiš s buvo so ios, net namin s buteliukas atsirado.

Jaunutis partizanas Juozukas iš viso veng degtin s.
Taigi ir t kart pavalg s pakilo iš užstal s ir iš jo pasižvalgyti po kiem . Pasižvalg . Kai kit
kart vyrai apsilank pas našl , ji pasak , kad Juozukas iš kamino nudžiov s ring r kytos
dešros. Nuo to laiko vyrai Juozuk pravardžiavo šunasnukiu ir kiekviena proga primindavo
našl s dešras. Suprantama, jog išgirdus mano juokel „Toks tok paž st“ vyrams v l pasitaik
proga pasišaipvti iš Juozo. Vadas ne kart band šaipokus sudrausminti, ta iau veltui.
Koks iš ties buvo jauniausias Tryški b rio partizanas Juozukas, veng s degtin s, bet
susigund s r kytos dešros kvapu, vyrai suprato gerokai v liau… kai nebeliko laiko atsiprašyti.
Jau b damas lageryje, iš tame vals iuje suimto kininko sužinojau, kad Juozukas žuvo
apsupus b

enkav distams. Pakliuv

pasal , persekiojami enkav dist dalinio, partizanai

trauk si. Juozukas, nelaukdamas vado sakymo, pasiliko dengti draug , kad jie prasiveržt iš
apsupties. Deng juos, kol baig si automato šoviniai ir vyrai pasiek saugi viet . Pats jau
nesp jo pab gti. Kai enkav distai j apsupo, Juozukas nusišov iš pistoleto. Jo išniekint k
stribai ilgai laike gatv je ant grindinio.
O dabar apie savo klaid …
Kai gr žau iš žygio pas partizanus, jau buvau surad s Vilkui namus netoli Telši , gražioje
kininko sodyboje. Iš vis namiški šuo pripažino tik dešimties met mergait , kininko dukr ,

tik iš jos rank

duon . Taip ir sutar me: tada, kai šuo man s nelyd s, mergait j globos,

maitins, o kiti prie Vilko nesiartins.
Nuo tada šuo dažnai mane lyd davo kelion se. Tiesa, ne iš karto supratau šuns „kalb “.
Einant atlikti užduoties, jis b gdavo pirma man s ir reaguodavo

kiekvien smulkmen miške.

nors neaiškaus aptik s. Vilkas prieidavo prie man s, bakstel davo snukiu koj ir tyliai
urgzdavo. Jis visada laiku sp davo apie pavoj , toli priekyje esan ius žmones. Tiesa, kartais
sustabdydavo visai be reikalo, priversdavo mane pasigrož ti zuiki vestuv mis, šern ar stirn
šeimyna. Pakeliav s su Vilku, jau po m nesio aš gerai išmokau šunišk „šnek “. Pajut s miško
žv ris, jis urgzdavo plonu balsu, o snuku io išraiška b davo tokia linksma, jog tik dailininko
teptukas paj gt pavaizduoti. Užuod s partizanus ir kaimo žmones, amteldavo storiau ir
trumpai, rimta mina, o rus kareivi dalin ar stribus pajut s iš toli urgzdavo storu balsu ir šiep
iltis.
lyv , 1945 met ruden man reik jo aplankyti Janapol s b
vadas pasak , jog ateinan

. Pakeliui Žar nus b rio

nakt jie eis „palinksminti“ Varni strib . Tikslas – sunaikinti

vals iaus dokumentus: pyliav kvitus, ruošiam tremti kinink s rašus. Man eiti su partizanais
j žyg nereik jo, tur jau užtektinai sav užduo

. Ta iau kas nepadaro klaid jaunyst je? Juo

labiau kad vadas tvirtino, jog žygis es s visai nepavojingas, nes Varniuose tuo metu NKVD
gulos nebuvo, o telefono ryš su Telšiais buvo numatyta nutraukti.
Matyt, žvalgo darbas man atrod pernelyg ramus, užsigeidžiau pavoj , nor jau save
išbandyti, kas žino? Susigundžiau dalyvauti su Janapol s vyrais j žygyje Varnius. Miest
pasiek me išsiskirst po du tris, iš viso penkiolika partizan . Lengvai už
komitet . Išvaik stribus, vyrai
neapleido bloga nuojauta. Pam

m Varni vykdom

naikinti, deginti dokumentus. Tik nežinia kod l man s
iau: juk nuo Varni iki Telši tebuvo vos 28 kilometrai, o ten

nuolat bud jo gausi NKVD kariuomen s gula. Ir tikrai, po valandos iš toli nuo Telši pus s
pasigirdo mašin

žesys.

Persp jau vyrus, paprašiau, kad pranešt vadui ir sakyt trauktis. Mano šuo irgi neramiai
karp ausimis, rod iltis.
Vadas sak trauktis. Vyrai pasklido ežero krantu, vieni met si dešin , kiti – kair miško
link. Prasid jo susišaudymas. Kulkos l

iš vis pusi . Supratau, kad rusai mus apsupo žiedu.

Tik jausi pasisl pti slinkdamas ežero krantu artyn miško. Staiga netoli man s, gal už 300
metr , užsideg galingas prožektorius, kokius taisydavo ant mašin . Nepagalvoj s paleidau
automato serij tiesiai prožektori , tuo išsiduodamas, kur esu. Juk prožektoriaus stiklas
neperšaunamas! Prisiminiau tai. kada mano š vius atsake kulkosvaidis. Keisdamas viet ,
atsid riau ant ežero kranto, iš kur jau nebuvo kelio atgal. Pasl pti mane gal jo tik gilus
ne žvelgiamas L ksto vanduo.
Apsidairiau ir pamat s paežer je malk rietuv stv riau ilgiausi pliausk ir nusileidau
vanden . Nors gerai plaukiau ir nardžiau, pasiekti kit krant b

buv per sunku, nes ežeras

didžiulis. Priplauk s gelm , viena ranka laikiausi pliauskos ir yriausi tolyn kit krant . Net kelis
kartus prožektoriai apšviet vanden ir man kaskart tekdavo panirti, kad nekliudyt kulkos.
Kulkosvaidžio serijos apšaud vis ežer . Gal po pusvalandžio pajutau, jog mano pliauska

leidžiasi gilyn ir vis menkiau mane laiko. Pagaliau mano malka visai
buvo lik apie 300 metr . Yriausi iš vis j

sk sti, o iki kranto dar

, kol visai nusilpau. O tada staiga pajutau, kad

mano šunelis, mano Vilkas lyžtel jo veid ir dantimis sikibo apykakl . Plaukdamas buvau taip
nusilp s, kad man jau pyn si real s vaizdai ir sapno reginiai.
Atsitok jau ant kranto, suvokiau gul s kni bs ias, tampomas skrandžio spazm , nors
vandens nebuvau prig

s. Išvydau mane apsupusius vyrus. Vien mirksn pajutau šlapi šuns

snuk : jis laiž man veid ir linksmai inkšt . O man staiga žem pakvipo obuoliais ir aš kritau
silpnumo alpul . Užmigau.
Nubudau suvyniotas, nuogas ir pakvip s namine. Deg lauželis. Šalia jau išdži
mano ištikimas sargas Vilkas. Bud jo ir ži
kvailys dr st v

s gul jo

jo mane. Tu teisus, šunie: koks antžmogis ar

ruden perplaukti giliausi ir pla iausi ežer ? Nebent aptemusiu protu

didvyriu pasijut s…
Nubusdamas išgirdau vyr balsus: „Iš kur šitas vaik zas gavo nauj automat ir dar FN
pistolet ? Kas jis? Ir dar toks piktas didelis šuo?“
Aš atsis dau ir paklausiau, kur mano drabužiai ir ginklai. Vienas vyr pasak : „R bus
išdžiovinom, atgausi, o ginklus gr žinsim, kai gr š vadas“. Matyt, buvau gerokai apduj s, nes
dar paklausiau, kur gal

iau nusiprausti? Dabar vyrai choru nusikvatojo: „Veizat vyr ! Uns dar

maža praus s!“ Ir v l mane pavadino vaik zu. Pasirodo, išgird lojant šun , mane surado
Žar

b rio partizanai, sustoj kitame L ksto ežero krante. Pamat nualpus , vyrai atgaivino,

išreng ir žemaitiškos medicinos patirtimi nusprend , jog buvau ežere labai atšal s,

šildyti.

Ištryn namine, sugird ger gurkšn . Kai sugr žo b rio vadas, augalotas žemaitis, liep man
pasakoti, kaip ir iš kur atsirad s? Žinojau, kad Žar

partizan vadas buv s kariškis, pasie-

nietis, jo b rys gerai apmokvtas, drausmingas. Pavard s nežinojau, man to n nereik jo žinoti.
Pasikeit m slaptažodžiais ir, nors sunkiai patik jo mane esant žvalgu, ginklus atidav .
Papasakojau jam apie Janapol s partizan operacij ir kuo viskas baig si Varniuose. „Tas
Janapol s students yra šlaps, nedegusis ir anam amžina niežt kailis“, - padar išvad vadas. Tai
yra: Janapol s b rio vadas, buv s studentas, yra karštakošis. Vado žodžiai ir man nuskamb jo
kaip persp jimas.
Šuo per m
iau

pokalb aki nuo man s nenuleido. Taip ir žvalg si, kas bus toliau? Jei

s ežer , tikriausiai ir man b

su juo vakariene ir m

iltis parod s. O aš atsigav s glos iau Vilk , dalijausi

iau…

Žvalg mokykloje mane mok , jog niekada neb na pad ties be išeities. Jei tos išeities
neradai, vadinasi, esi pats kaltas. Taigi k aš padariau ne taip? Kod l atsid riau beviltiškoje
pad tyje?
Vis pirma nereik jo l sti ne savo darž . Netur jau teis s eiti Varnius, juo labiau
nepatikrin s, ar ryšys su Telšiais tikrai nutrauktas. Pasirodo, kad partizanai nukirpo telefono
laidus tik Varni —Telši ruože. Betgi Telšius iš Varni buvo galima prisiskambinti per Luok ir
Žar nus. Užuot išvaikius stribus, pirma reik jo užimti telefono stot . Tai pirmoji mano klaida.
Antroji: išgird s rus mašin

žim , prival jau, sp

s partizanus, ramiai be š vio pasitraukti,

nešaudyti prožektori . Tre ioji klaida, netgi ne klaida, o didžiausia kvailyst – leistis ežer

gerai neapži

jus pliauskos. Juk jos vidurys buvo išpuv s, matyt, malk rietuv jau seniai

ežero krante palikta puvo. Bent jau žuolin s pliauskos tur jau paieškoti. Be to, gal jau, kol
mano p dsak niekas neaptiko, nusirengti nuogai, r bus ir ginklus suvynioj s pasl pti vandeny
ar prie kranto žoli , o pats laisvai plaukti ežer . Be nuovargio nuplaukdavau 10 kilometr ,
pavarg s gal jau netgi pails ti ant vandens aukštielninkas ir, aprimus šaudymui, sugr žti
krant . Kareivi mašinoms išvažiavus, b

iau pasi

s ginklus ir keliav s toliau.

Šaudamas i prožektori , išdaviau savo buvimo viet . Kod l taip padariau? Kas privert ?
Savisaugos instinktas - baim ! Baim , kuri nors ir sekund m, ta iau užblokuoja blaiv prot ,
stym ir neleidžia veikti ramiai. Suvokiau li dniausi ties : aš dar „per skystas“, anot
žemai

, pavojingoms situacijoms veikti. Štai tau ir žvalgas! – m

iau.

Glos iau šuns nugar , pakakl , v ju ir ežeru atsiduodant jo kail ir mintyse kartojau: „A
Dievui, o gal ir šuneliui, - išnešiau š kart sveik kail ! Tebus tai man pamoka atei iai“.
Gaila, nesužinojau savo ištikimo draugužio juodojo Vilko likimo. Mano ištikimo sargo,
linksmu snuku iu ir ambrijimu pranešdavusio, kad netoliese zuiki vestuv s! Kai mane
areštavo, Vilkas liko pas kinink , o kai ir juos visus ištr

Sibir , nežinia kur dingo. Ar

surado naujus šeimininkus? Ar ilg josi man s, tiek daug kart lyd
kit , tiek daug kart persp

s miškais iš vieno b rio

s apie pavoj ?

Mes vienas kit supratom: pasiklyd s žmoni kare šuo ir aš, išvytas iš savo nam , iš

s

kovos keli žmogus. Už duonos k sn , už apgraužt kaulel Vilkas išgelb jo man gyvyb , o aš jo
apsaugoti negal jau…
… Ir v l toks pat skvarbus žvilgsnis praeit , klaidas, savo veikl , – k gal jome padaryti
kitaip ir ko nepadar me? Karas baig si, ta iau soviet imperijai dar reik jo verg iš vis
„savanoriškai“ stojusi

Soviet S jungos sud

valstybi . Lietuvos laisv s armijos žvalgui

teko papildyti milijonines verg gretas, su kitais kaliniais prad ti didži sias ,,komunizmo
statybas“.
– 1945 met darganot ruden , lapkri io 15 dien , iš jau iš štabo bunkerio ir už jau but
Telšiuose. Ginklo su savimi netur jau. Gerai žinau, kad nei namuose, nei tarp mano dokument
nebuvo n menkiausio popier lio, galin io parodyti mane esant žvalg , – prisimena Zigmas
Daulenskis.
Vos par jau, nam apsupo b rys enkav dist , išlauž duris, pliesk

veid prožektoriais.

Užd jo antrankius ir prad jo namuose krat . Visk iškrapšt , net plunksnas iš pagalvi išpurt .
Nieko nerad , nu
Išvež

antrankius ir liep apsirengti. Apsivilkau palt . V l surakino rankas.

Telši saugumo bastion susipažinti su vietiniais ir nevietiniais enkav distais. O tada

daužymas, spardymas iki ryto. Gal jau ir aš atsakydamas bent vien mirtin sm
ta iau tada tikrai neb

suduoti,

iau gyvas išlik s.

Nekalb jau, išken iau. Nieko nepeš , pastat man s saugoti du stribus ir paliko kampe ant
senos sofos t noti viename iš tamsi kambari . Pary iais at jo rusu karinink lydimas
pulkininkas Kurovas. beje, gars
Paži

s sugeb jimu susidoroti su „taryb valdžios priešais“.

jo jis mane ir nusijuok . Enkav distus išpl do: „Kvailiai! Piemen sugavot, ne žvalg !“

Ta iau man s nepaleido. Po dviej valand v l pašauk . Tard rusas, o vert javo žydas enkav distas. Kai reik davo mušti, irgi darbavosi žydas. Kart buvo pats generolas pasirod s,
band tardyti vokie

kalba. Apsime iau nesuprant s vokiškai. Nieko ir š kart neišgav , o gal

ir suabejoj , ar toks jauniklis gali k nors žinoti, išvež mane Šiaulius, special

tardymo

skyri . Ten dirbo labai gerai parengti, patyr tardytojai, atsi sti iš Maskvos ir Leningrado. Nors
ir „auksin “ patirt bei pasiruošim turintys, jie irgi neatsisak
rodan

bolševik j

prast kankinimo metod ,

ir teis . Apklausa užtruko iki 1946 met pavasario. Per aštuonis

nesius „susp jau“ aplankyti visus Lietuvos kal jimus. Jei vardy iau išradingas tardymo
priemones, enciklopedij surašytume. Pasiryž s tapti žvalgu, žinojau, kas man s laukia…
Taigi tardo, daužo, o nieko naujo neišgird v l kažkur veda. Vienas iš „vedli “, tarytum
gail damas man s, tokio jauno, kvailo, lyg nety ia prasitaria: „Veda sušaudyti…“ Tada ilgai
vedžioja tamsiais koridoriais – aukštyn, žemyn, aplinkui ir… nesušaudo. Gal tik josi – suklupsiu,
maldausiu pasigail ti? Nežinojo jie žemai

atkaklumo, o pajut , jog neatgailausiu, – st

tams kambar . Apspard , pririšo viela prie radiatoriaus ir paliko vien . Supratau – ži ri kur
nors pro slapt „akut “, laukia, k darysiu? Arba v l… psichologijos mokslo gelmi griebiasi:
klausin ja, klausin ja ir tarytum nety ia palieka ant stalo pistolet , o pats tardytojas išeina
„atsip sti“ po sunkaus darbo. Aišku, pistoletas tuš ias: tikisi, kad iupsiu ir taip užkibsiu ant j
kabliuko. Gal kieno nervai ir neišlaikydavo skausmo, pažeminimo. Griebdavo tardomasis
kankinys pistolet ir… pralaim davo. siminiau svarbiausi žvalgo taisykl : pakliuvus priešo
nagus kalb ti tik tai, k priešasjau žino, ir kategoriškai neigti, ko dar nesp jo sužinoti. O tas
neapmokytiems partizanams ir b davo sunkiausia: suvokti, pajusti, ko dar nežino enkav distai.
Byl man sudar , nors nieko, kas jiems labai r
23 dien

jo, iš man s neišpeš . 1946 met kovo

vyko teismas Šiauliuose: teis SSRS karo tribunolas pagal RSFSR baudžiam

kodeks „už t vyn s išdavim “. Mat kur ženg komunistas, kur patup jo, ten jau ir jo žem ,
ten jam ir t vyn .
O man ji buvo vienintel – Lietuva. Nuteis dešim iai met katorgos ir penkeriems
metams tremties be pilietini teisi , be paso, be galimyb s atbuvus bausm kur nors išvykti.
Vis d lto, iškent s lager , aš t dokument „be teisi “ pasitvarkiau tinkamesn ir gr žau
Lietuv .
Tuo metu, kai mane su

, tard ir nuteis , jie nieko apie mano tikr

veikl nebuvo

išsiaiškin . Nuteis mane kaip pogrindžio antisovietin s grup s nar už pogrindin s literat ros
platinim , partizan šelpim ir tiksl nuversti soviet valdži . Išsiunt

bendrojo režimo Uchtos

lager . Tik v liau, jau lageryje atliekant bausm , kai žuvo Ruzgys, Ašoklis, kai buvo suimti
Semaška. Šertvytis ir Jazdauskas, tik tada š t apie mane, kaip žvalg kuopos vad , išaiškino,
tar , kad palaikiau ryšius su partizanais
Daug ko nesp jau padaryti, nors ne visada d l savo kalt s. Kart Varni b rys saugioje
vietoje ils josi po užduo

ir aš pasi liau b rio vadui: sakau, pamokysiu partizanus, kaip

kalb ti pakliuvus saugum , k atsiminti, kaip susiorientuoti, k saugumie iai jau žino apie
suimt

ir kas jiems r pi išaiškinti? K ir kiek kalb ti, k atkakliai neigti arba tyl ti. Mano

nuostabai, vadas toki pamok atsisak , suabejojo, ar „žvalgo mokslai“ nepalauš dvasios, ar
neims visi galvoti, jog b tinai bus suimti? Man tai buvo sunkiai suvokiamas argumentas. V liau
sitikinome, jog reik jo b ti viskam pasiruošusiems.
Kai ir mano asmenyb saugumui išryšk jo, byl buvo bandyta atnaujinti. Jau b nant
lageryje mane v l iškviet tardyti. Tada jiems pasakiau labai aiškiai ir kategoriškai: ..Per
aštuonis m nesius mušimo ir kankinimo iš man s bet koki atmint išmuš t – nieko
neatsimenu! Nežinau, ar stengiu net m styti…“ Manimi, aišku, nepatik jo, ta iau mušti nebuvo
l ko, tod l pakeit bausm : iš bendrojo režimo lagerio Uchtoje išsiunt

special

Intos

lager . Tuo laiku iš ten mažai kas sugr ždavo gyvas. spaude numer ant nugaros A-796, ir
neliko nei vardo, nei pavard s. J akimis ži rint, aš jau nebuvau žmogus. Suprantama: iš
pradži tur jo išnykti visi, pasipriešin okupacijai, o v liau ateis eil ir kitiems - jeigu ne išnykti
visiems laikams, tai bent užmiršti, kad esi lietuvis.
Specialiojo Intos lagerio kaliniai dirbo šachtose po žeme. Žinojau, kad šachtose padirb s
neišgyvensiu. Sveikas stiprus vyras po žeme vidutiniškai išdirbdavo tik šešis-aštuonis m nesius,
po to – invalid komand arba iškart duob .
Kai tardytojui nepavyko atnaujinti mano bylos, pagrasino pats lagerio viršininkas: „ kišiu
tave po žeme, nebeišl si“, – pažad jo. Ir aš jam daviau žod : „ kiši mane po žeme, – šachta
išl ks or . Prisiekiu – išl ks! Kuriam galui mirti po keli m nesi , jei geriau iš karto ir dargi ne
vienam…“
Už „nuošird “ pokalb gavau du m nesius baudos lagerio, o po to likusius aštuonerius
metus dirbau miške: ruoš me medžius šachtoms, tvark me ventiliacijos angas, teko ir elektriku
pab ti. Atrodo, kad lietuviai d l savo darbštumo jiems buvo reikalingi dar gyvi, bent jau kol
Sibire „komunizmo statybos“ pasibaigs.
Miške dirbdamas jau iausi geriau, gal jau daugiau jud ti ir bado kan ios buvo mažesn s.
Gr žau iš Intos po Stalino mirties. 1954 metais, išbuv s nelaisv je devynerius metus. Sugr žti
Lietuv teises netur jau, bet… sugr žau!
Sud tingas žvalgo kelias atgal i T vyn , kaip ir vis , sugr žusi iš Rusijos lageri ir
kal jim . Pasitiko baim žmoni akyse, politinis abejingumas, nenoras susitikti, net sveikintis su
tremtiniu.
– Gr žau namo, kai Lietuva jau buvo susovietinta: kai kurie formaliai, o kai kurie ir visai
rinitai sukomunist jo, ypa komunist partijos lyderiai, didesni ir mažesni valdinink liai, kurie
sau labai daug leisdavo. Valdžia – pagund pagunda nutaut ti.

darb man s niekur nepri

,

nes buvau neregistruotas, neregistravo, nes netur jau darbo. Kreipiesi kok nors valdinink su
partiniu bilietu, o jis atkerta: ,,Banditams darbo n ra. Tokiems ne vieta Lietuvoje!“ Suprask –
gali nešdintis atgal lager , ten priims.
Prad jau dirbti be darbo knygel s. Staliumi. Kur tik nedirbau: Kauno venerini lig
dispanseryje, paskui sanitarin je epidemiologin je stotyje. Kai saugumo asai v l patikrino mano
byl ir pamat , kad neturiu teis s gyventi Kaune, teko išvažiuoti Šilut , paskui Kintus.
Aštuonis m nesius išgyvenau be paso, iš visur vejamas, o tada netek s kantryb s parašiau

Maskv : „Bausm atlikau, ko dar norite? V l mane varot mišk ? Jeigu taip, – eisiu!“
Socialistin sistema tur jo ir savo „privalum “, mat visi vienas kito bijojo, ypa viršesni už
save. Iš Maskvos at jo nurodymas registruoti ir, žinoma, sekti mane toliau. registravo vietiniai
Maskvos parankiniai. Prad jau dirbti. stojau mokytis ir baigiau Šilut s žem s kio technikum .
gijau jaunesniojo agronomo kvalifikacij . Ta iau ramyb s nebuvo. Niekada negal jau numatyti,
kokie sve iai užgrius iš saugumo ir d l ko?
Kur laik gav s darb Kint kult ros namuose, tik jausi – užmirš mane. Neužmiršo.
Vietos viršininkai išaiškino, kas esu buv s, ir tuojau atleido: ,,Banditas neturi teršti kult ros
židinio!“ Kai vedžiau, žmonai Emilijai pirmiausia buvo pasakyta: ,,Ar žinai, k išsirinkai vyrus?
Bandit !“ Kad užmirš iau persekiotojus, 1966 metais baigiau dezinfektori kursus ir nuodijau
žiurkes, peles, naikinau muses. Šitam darbui mano politin s paži ros tiko…
Tai buvo sunkiausios mano dienos Lietuvoje.
Dažnai prisimenu Intos lagerio sand lio ved

žyd Aleks Janover . Jis tur

s daug

aukso, band s b gti užsien , ta iau pakliuv s enkav distams. Buvo nuteistas, auksas atimtas.
Mes dažnai su juo lageryje pasišnek davom. Sužinoj s, kas ir kaip mane tard , jis man pasak :
„Žydai komunistai yra išsigim liai, žyd tautos atmatos. Žyd tauta – ne tie, kuriuos sutikai
tardymo izoliatoriuose. Aš tikiu, jog ateis laikas, kai visi sužinos, kas kuo buvo ir kuo liko. Matai
kaip… Už auks aš dar galiu net sand lio ved ju lageryje dirbti, o tu už meil T vynei, už
pasipriešinim okupacijai likai visiškas beteisis. Ir dar ilgai toks b si. Gal reikia išmokti kitaip
myl ti T vyn ir žmog ?..“
Matau, jog kai kam sunku net suprasti partizaninio karo metu nuveikt ryšinink ir žvalg
darb , rizik . B riai miškuose b

buv dar labiau nesaug s, jei b

netur

mieste žvalg

arba su labai rizikinga užduotimi nu jusi dirbti prie NKVD ar strib b stini . Toks žmogus
partizanams dažnai b davo naudingesnis už kovotoj miške. Vienas iš toki buvo Žemai
legiono žvalgas Vytautas Voroneckas, dabar gyvenantis Gargžduose. Guvaus proto vaikinukas,
damas keturiolikmetis, žaisdamas stribyn s kieme su saugumie
daugyb partizanams verting žini . Ats

vaikais, surinkdavo

s kal jimuose dešimt met ir d l sunkaus darbo,

prastos mitybos susirg s stuburo TBC, jis dabar bemaž, prikaustytas prie lovos. Deja, jam
nepripaž stamas rezistencijos kov dalyvio vardas, nes jis tuo metu buv s per jaunas… Užtat
patys enkav distai tada vertindavo net paaugli galimybes, visai atvirai pasakydami: „Ir vaikai
Lietuvoje banditai!“
Ne vienas vaikinukas, rizikuodamas b ti susektas ir suimtas, mums pad davo, laiku
pranešdavo partizanams apie naikinimo akcijas, kad jie susp

pasitraukti. Kartais viena tokia

žinut gelb jo viso b rio gyvybes. Tod l vien tik iš tardymo byl dokument ne manoma visko
nustatyti ir vertinti.
Kaip gyv atsimenu Pran Giniot , savanoriu stojus dirbti NKVD ir tapus Telši kal jimo
priži

toju. Vaikinui tada su jo vos aštuoniolika met . Prisimenu, kaip ilgai j tikin jau, kad

sutikt vaidinti išgam . Žinau, kiek skaudžios paniekos ir pažeminimo jis patyr iš savo
bendraamži už toki tarnyb , o pasiteisinti negal jo: dav žvalgo priesaik ir išlaik . Jau

nekalbu apie kasdieninius pavojus. Šito aštuoniolikme io žvalgo d ka partizan štabas kasdien
gaudavo naujai suimt politini kalini , partizan r

s rašus, per j mes gavome

atsarginius kamer ir ginkl sand lio raktus ir b tume gal

užkirsti keli masiniam smurtui,

išvengti antrosios Raini tragedijos.
O šviesios atminties inžinierius Ignas Godelis, kuris tvark m

radijo ir ryši aparat

,

tais rašom sias mašin les, šapirografus! Rizikuodamas jis dirbo mums d l Lietuvos laisv s ir
nepriklausomyb s. Arba štai Anicetas Liauzginas -grei iausias m

kurjeris, per nakt

nepatogiais miško keliukais gal dav s dvira iu nuvažiuoti 40 kilometr . Kiek jis partizan
gyvybi išgelb jo! Visi tie žmon s kitaip elgtis negal jo. T vaikin – žvalg tuo metu dar
nešauk

Raudon

armij , jie nebuvo rusams tartini ir ramiai gal jo mokytis, siekti karjeros,

geresnio gyvenimo. Ta iau jie savanoriškai pasirinko kovos keli ir daugelis žuvo, nesulauk
laisv s. Kiti. iškent

bad ir šalt lageriuose, sugr žo gimtin , bet… ia v l buvo persekiojami,

ujami, niekinami. Daug j liko šiaur s tundroje, užkast be kapo žym s, mirusi tremtyje, ir
niekas j neprisimins. Tie, kuriems po „taut t vo“ Stalino mirties apie 1956 metus pavyko
sugr žti namo, su širdg la pamat – Lietuva nebe ta, koki paliko. Daugelis žmoni , išvarginti
amžinos baim s d l savo ateities, prarad vilt , jau buvo tap beval mis nusižeminimo aukomis.
Prisimindamas pokalbius su majoru Semaška-Liepa, tikiu – komunizm , kuriuo apnuodyta
ir m

tauta, pasaulis persirgs kaip mar . Atsities Lietuva, nors tarp nesibaigian

kar ir „išvadavim “ mums nuolat tekt rinktis rezistencij .

pasaulyje

