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ŽIAURI LEMTIS
Gimiau 1922 m. Lazdijų aps-

krityje, Šventežeryje. Tik sesuo 
Rūta buvo už mane vyresnė, o 
tarp penkių brolių – aš. 1926 m. 
tėvelis tapo tarnautojas, persikė-
lėme gyventi į Alytų. Ruošėmės 
čia įsikurti, tėvai paėmė 5000 Lt 
paskolą statybai., tačiau ta negrą-
žinta paskola šeimą prislėgė. Ir 
kai 1938 m. mirė tėvelis, o aš bai-
giau 6 gimnazijos klases, paskolai 

padengti nuėjau dirbti pasiuntinuku į banką, ir pusę mano 
uždirbtos sumos skyrėme paskolos grąžinimui.

Per pirmąją sovietinę okupaciją išvarė į kursus mokytis 
rusų kalbos, vokiečiai irgi smarkiai spaudė. Skolą bankui 
grąžinome tik 1943 m. Dirbau jau buhalteriu. Aš buvau tar-
si šeimos įkaitas, nes jaunesnieji broliai mokėsi toliau. Vyte-
nis baigė Kėdainių aukštesniąją geodezijos-kultūrtechnikos 
mokyklą, Benjaminas – gimnaziją, tapo plechavičiuku.

Paskelbus mobilizaciją, stengiausi jos išvengti. Kai suži-
nojau, kad Alytaus vykdomajam komitetui reikalingas bu-
halteris, parašiau pareiškimą. Tačiau jau po trijų mėnesių 
visu susikvietė į partkomą ir pradėjo agituoti stoti padirbėti  
liaudies gynėjais“ (stribais). Nesutikau, tai atleido iš darbo. 
Norėjau įsidarbinti Plentų valdyboje, net viršininko rezo-
liuciją ant pareiškimo turėjau, tačiau pakliuvau į kareivių 
gaudynes. Kariniame komisariate pamatė mano pareiški-
mą, tik nusijuokė iš jo, tačiau pamatė, kad gražiai rašau. Pa-
liko laikinam darbui komisariate, mobilizacinėje komisijoje. 
Greitai iškėlė į Simną, paskui į Jiezną. Tuo metu brolis Ben-
jaminas dirbo Barščių k., prie Antrosios Varėnos. Armija 
krajova jam liepė skubiai nešdintis, jis išvyko į lietuvišką 
mokyklą Varanove (dabar – Baltarusija). 

Dirbdamas Jiezne, nutariau padėti vargusiems vyrams. 
Kasdien iš komisijos pirmininko Šepyliovo gaudavome 
šūsnį blankų. Į jas užpildydavome šaukiamojo duomenis 
ir nešdavome valdžiai pasirašyti išvadą ir uždėti antspaudą. 
Pabandžiau padirbti antspaudą: ant vaškinio popieriaus at-
bulomis raidėmis rašydavau raides. Ne iš karto viskas gavo-
si, tačiau greitai uždėtas mano spaudas nieko nesiskyrė nuo 
tikrojo. Parašą padirbti buvo lengviau...

Taip parūpinau pažymomis apie atleidimą nuo sovieti-
nės kariuomenės Vincui Mikailai, Stasiui Vėsai, Senutai ir 
dar keliems. Šie vyrai ramiai mokėsi, baigė mokslus. Mano 
klastotės nenustatė.

Šepyliovas nebuvo toks blogas žmogus. Kai paprašiau 
atleidimo nuo armijos besislapstančiam broliui Vyteniui, 
sakiau, kad sužeista koja jaunystėje, tas sutiko.

Reikėjo saugotis komisijoje buvusio saugumiečio Šul-
co, paskui dar atsiuntė komjaunuolį Čyžių. Tačiau vaikinas 
buvo savas: pasidarė atspaudą iš bulvės ir jis, padėjo išveng-
ti bėdos keliems vyrams. Vieną išaiškino, tai jis ir išdavė 
geradėją. Daugiau Čyžiaus nematėme. 

Kartą mano buvęs klasės draugas Juozas Katalynas atsiun-
tė ryšininką ir prašė per jį 15 pažymų blankų su anspaudais, 
pavardes norėjo įsirašyti patys. Padariau ir perdaviau. Taip ir 
gyvenau baimėje, tačiau vis dar padėdamas partizanams.

Jiezne dirbau iki karo pabaigos.
1945 m. birželio 16 d. į Sibirą ištrėmė mūsų šeimą, areš-

tavo brolį Benjaminą. Tada jau dirbau Plentų valdyboje, 
gyvenau savo namuose, mansardoje kartu su bendradarbiu 
Povilu Gelumbausku. Išgirdau triukšmą, o nusileidęs apa-
čion pamačiau pasieniečius, raginančius mamą su vaikais 
ruoštis į Sibirą. Buvo ir vykdomojo komiteto atstovas Mo-
lis. Tačiau kareiviams nepasakė, kad aš šios šeimos narys. 
Vėliau jį patį areštavo ir išvežė į Sibirą. Norėjau pats su 
šeima važiuoti į Sibirą, tačiau Povilas sakė, kad atkirs mane 
nuo šeimos, tad mano auka bus beprasmė. Taip su didele 
kančia palikau namus, vakare nuėjau į bažnyčią...
Į darbą Plentų valdyboje nėjau, nes sužinojau, kad ten 

buvo saugumiečiai, tarp kurių mane pažinojęs Kerbelis, ir 
manęs ieškojo. Vakare su draugu Pangoniu išvažiavom į kai-
mą ir ėmėme slapstytis pas ūkininką. Mano pasas dar galiojo, 
ir kiti dokumentai buvo tvarkoje. Reikėjo tik saugotis vietos 
stribų. Naktimis ateidavo partizanai, čia ilsėdavosi. Vinco 
Petraškos partizanų būrio vyrams papasakojau savo istoriją, 
parodžiau piešinius su Stalinio karikatūromis, savo sukurtus 
šmaikščius eilėraščius. Tuos piešinius jie iškabino Ūdrijoje.

Nuo 1946 m. pradžios mano pasas jau negaliojo, reikėjo 
jį pratęsti. Kartą tame kaime vyko kratos. Pamačiau atei-
nančius kareivius su šunimis, tačiau bėgti nebuvo kur. Tad 

L. Juðkevièiaus pieðinys. Iðvedimas á darbà.

Autoportretas, pieðtas L. 
Juðkevièiaus Kolymos lageryje. 
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palindau po gražiai paklota lova. Įeina 
keli karininkai, apžiūri kambarius ir 
nutaria apsistoti gretimame kambary-
je, kur buvo didelis stalas. Su jais kartu 
buvo ir radistas. Gulėjau po lova ne-
krusteldamas. 

Atėjo pietų metas, šeimininkai pasiū-
lė jiems užkasti. Tik vakarop kareiviai 
paliko namus. Tada pasijutau laimingas 
ir nutariau „prasitęsti“ paso galiojimą. 
Nusipiešiau apvalų antspaudą. Tačiau 
po šio įvykio jutau, kad ūkininkai labai 
bijo. Tad nutariau persikelti į Kauną. 
Ir čia gyvendamas padėjau draugams 
įsigyti dokumentus. Per Patacką „išre-
gistravau“ Pranckevičių, Čižiką, Luckų, 
Pšigockį. Tačiau saugumas kai kurias 
klastotes išaiškino. Kartą pas Patackus 
ir buvau suimtas. 

Nuvežė į saugumą. Mušė, daužė, 
apalpusiam pylė vandenį, reikalaudami 
išduoti pogrindį, jo vadus. Be dvasios 
rytą atitempia į kamera, o sargybinis 
dieną neleidžia miegoti. Pirmas keturias 
paras valgyti nieko nedavė. Kas pen-
kiolika minučių žiūrėjo per durų skylę 
ir draudė net snustelti. Turėjau 26-erius 
metus, tačiau atrodžiau kaip senukas.

Paskui teisė. Perskaitęs mirties 
nuosprendį, teisėjas pulkininko uni-
forma gyrė humanišką sovietų valdžią, 
nes pritaikius kažkokius kitus straips-
nius paskyrė „tik“ 25 metus kalėti. Be 
to, visiems dar 5 m. bus atimtos pilie-
tinės teisės. Nelabai nusiminėme, nes 
tikėjom, kad greitai ateis amerikiečiai. 
Atsiradau Kauno kalėjime. Kameros 
langai buvo užkalti, bet pradėjome 
bendrauti Morzės abėcėlės ženklais, 
sužinojome pasaulio naujienas. Dai-
navome kalinių dainas. Gal po mė-

nesio pradėjo mus šaukti pavardėmis, 
liepė su manta išeiti į kiemą. Aplinkui 
stovėjo kareiviai su automatais ir šuni-
mis. Paskui varė į geležinkelio stotį ir 
gyvuliniuose vagonuose vežė į Vilnių. 
Patalpino Lukiškių kalėjime. Čia buvo 
kalinių surinkimo punktas, mus rūšia-
vo, skirstė ir siuntė į Sibiro lagerius.

Jau 1949 m. pavasarį susodino į Sto-
lypino vagonus ir išvežė į Leningradą. 
Latvijoje ir Estijoje sąstatą papildyda-
vo naujais kaliniais. Buvome sugrūsti į 
vagonus, todėl kelionė per visą Sibirą į 
Tolimuosius Rytus buvo varginanti.Va-
gonų langai užkalti, į lauką neišleisdavo. 
Kiekvieną dieną tikrindavo vagonuose 
esančius kalinius, skaičiuodavo. Žiūrė-
davo, ar kas nors nepabėgo. Troškome 
iš troškulio, gaudavome truputį skystos 
košės ir duonos gabaliuką. Visa laimė, 
kad kai kas turėjo dar savojo. Dažnai 
stoviniuodavome, stukseno vagonus, 
praleisdavo kitus ešalonus. Taip pasie-
kėme Ochotsko jūrą. Čia išlaipino ir vėl 
rikiavo naujus būrius į Kolymą, Maga-
dano sritį, Jakutiją ar Čiukotką. Lagerio 
zonoje vanduo buvo nešvarus, tad dau-
gelis  pradėjo viduriuoti, prie lauko tu-
aletų išsirikiavo eilės. Keli žmonės nuo 
dezinterijos mirė.

Manęs laukė kelionė garlaiviu „No-
gino“. Vėl šaukė pagal sąrašus, lipome 
į buvusį didelį prekybinį laivą. Tarp 
kalinių buvo pusė kriminalinių, todėl 
jie bandė primesti savo įstatymus. Jie 
lošė kortomis iš gyvybių, atsisakydavo 
dirbti. Taip pasiekėme Magadaną. Iš 
čia pėsčiomis iškeliavome į paskirsty-
mo lagerį. Aukšti kalnai, šviesi saulė... 

1949 m. rugsėjyje Magadane buvo 
tikra žiema. Spaudė stipus šaltis, buvo 
pripustyta daug sniego. Iš čia lėktuvu 
mus nuskraidino pagal Kolymos upės 
vagą į aukso verslovę „Spokoinoje“ 
(lietuviškai – Ramioji). Prasidėjo naujų 
barakų statyba, miško pjovimas. Tačiau 
sunkiausias darbas buvo likusiems ka-
liniams, kurie su atšipusiais laužtuvais 
įšalusioje uoloje kasė šurfus (duobes). 
Dienos norma – 8 šurfai, po 1,5 m gy-
lio kiekvienas. Laužtuvas uolą trupio 

sunkiai, milimetrais. Suplyšo vatinės 
pirštinės, rankų oda prilipdavo prie 
laužtuvo. Paskui į tas duobes dėdavo 
sprogmenis, o susprogdintą uolieną 
pakraudavo į savivarčius ir veždavo į 
aukso sodrinimo fabriką. Brigadinin-
kai ir jų padėjėjai buvo nusikaltėliai, 
nešiojosi ilgas lazdas ir dažnai jas pa-
leisdavo į darbą. Kas normos neįvyk-
dydavo, palikdavo dirbti nakčiai. Žaiz-
dotomis rankos, išsekę, dar eidami į 
lagerius turėdavo nešti rąstus. Nustojo 
duoti duonos, sakydami, kad užpustė 
kelius. Maitino avižų koše ir skysta 
žuvų sriuba. Naktimis puldavo blakių 
armijos. Taip iš kalinių virsdavo klipa-
tos. Kiekvieną rytą barake būdavo 3-4 
negyvėliai. Kriminaliniams kaliniams 
būdavo lengviau, nes už normos išpil-
dymą jie gaudavo priedus.

Kolymos auksas keliavo į Maskvą, 
jo poreikis didėjo. Tačiau mūsų jėgos 
seko. Būdamas 182 cm ūgio svėriau tik 
50 kilogramų... 1950 m. balandyje ir aš 
išsekęs patekau į Magadano ligoninę. 
Čia man pasisekė ne tik sutvirtėti, bet 
radau būdą išgyventi. Vyriausiajam 
gydytojui paprašius, padariau vazą, 
kurios šonams padariau ir priklijavai 
žvėrių bareljefus. Darbams visiems 
labai patiko, buvau paliktas ligoninėje 
iki pat rugsėjo mėnesio. Paskui vėl iš-
vežė į Dnieprovskyj gyvenvietę, buvo 
aukso kasyklos ir sodrinimo fabrikas. 
Sunkiai dirbau šachtoje, kur kastuvais 
rūdą krovėm į vagonėlius, paskui kelis 
šimtus metrų stūmėme bėgiais iš šach-
tos. Išgelbėjo mane meniniai gabu-
mai. Kartą užėję į Kultūros-švietimo 
dalį pasisiūliau padėti piešti paveiks-
lą. Paskui piešiau plakatus ir šūkius 
sovietinėms šventėms. Pasiprašiau 
lengvesnio darbo, nes šachtoje labai 
nuvargdavau. Buvau jiems reikalingas, 
tad perkėlė dirbti į fabriką, o vėliau – į 
kompresorinę šaltkalviu. Atsirado lais-
vesnio laiko...

Apie mano kančias Kolymos auk-
so kasyklose galima būti parašyti storą 
knygą. Aš irgi surašiau savo kančias į 
172 puslapių knygą. Nupiešiau 

Lageryje. Pieðinys L. Juðkevièiaus.
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paveikslų apie įvykius suimant, tardant, būnant lageriuose... Rašydamas prisiminus norėjau, kad vaikai, anūkai ir visas Lietu-
vos jaunimas žinotų, kokius išbandymus mano kartai teko išgyventi. Tik bijau, kad tuos 50 metų jaunimą auklėjo stalinizmo 
naudai. Mokykloje jie buvo be krikščioniškos moralės, be artimo meilės. Religingus žmones persekiojo, tyčiojosi, skundė. 
Idealu rodė Pavliką Morozovą, kuris įskundė tėvus, slėpusius šeimai grūdus. 

Tikiu, kad Atgimimas davė ir dar duos pajausti jaunam žmogui dorovę, meilę Tėvynei, teisingumą. Norėčiau to sulaukti, 
pamatyti Lietuvą tokią, apie kurią svajojom tolimoje Kolymoje. 

Leonas JUÐKEVIÈIUS, Kaunas

Tragedija Svilonių kaime
Spalio 20 d. Jonavos rajone, Užu-

salių seniūnijos Svilonių k., Didžiosios 
Kovos apygardos partizanų Klemen-
so Gursko-Riešuto ir Jono Simanavi-
čiaus-Mažylio žūties vietoje pastatytas 
ir pašventintas kryžius. Nuo jų žuvi-
mo prabėgo lygiai 60 metų... Kryžiaus 
pastatymo iniciatorė yra jonavietė Ve-
ronika Gabužienė.

Gurskas Klemensas, Juozo, slp. Riešu-
tas, g. 1917 Pabiržės k., Pažaislio vlsč. LK 
puskarininkis. Mokėsi Jėzuitų gimnazijo-
je. 1941 m. ištremtas brolis Juozas ir sesuo 
Onutė, besitraukiančių kareivių nužudytas 
brolis Alfonsas. 1944 m. dirbo Kauno pašte. 
Suimtas, išvežtas į Kalvariją. Vežamas į Ru-
sijos lagerius Mauručiuose pabėgo iš traukinio. 
Nuo 1944 m. spalio - DKR Žvirblio būrio 
partizanas, 3-os kuopos vado pavaduotojas, 
1945 11 09/12 01 – 2-o bataliono 3-os 
kuopos, 1946 04 - A rinktinės 5-o bataliono 
būrio, 1947 m. - 6-o bataliono vadas. 

Simanavičius Jonas, Antano, slp. Mažytis, 
Mažiukas, g. 1921 Pravieniškių k. Rumšiš-
kių vlsč. DKR Žvirblio būrio, 3-os kuopos, 
A rinktinės 6-o bataliono Riešuto būrio par-
tizanas. Po jo žūties, 1948 m. gegužės mėn. 
buvo suimtas brolis Andrius (g. 1925 m.), 
būrio rėmėjas. Karo tribunolo nuteistas 10 
m. lagerių ir 5 m. tremties (K. Kasparo duo-
menys). Į Krivliako gyv. Krasnojarsko kraš-
te 1948 05 22 buvo ištremti tėvai Ona ir 
Antanas bei broliai Antanas, Juozas, Jurgis, 
Pranas. Tremtyje buvo iki 1958 m.

Iki savo žūties Klemensas du kar-
tus buvo rimtai sužeistas į kojas. Pir-
mą kartą gydėsi ūkininko sodyboje 
prie Žiegždrių. Antrą kartą sužeistas 
Klemensas buvo atvežtas pas Veroni-
ką Molienę. Jį išgydė žmona Veronika 
ir kaimynų mergaitės Kasiliauskaitės, 

atnešę vaistų. Koją sutvarstė, tačiau 
Klemensas judėti negalėjo. Kelis kar-
tus buvo atėję stribai. Laimei, kratų 
nedarė, o tik gąsdino visus. Kai kada 
Klemensas sugebėdavo nušliaužti į 
netoliese esantį eglynėlį, tačiau daž-
niausiai užsimaskuodavo namo man-
sardoje. Po poros savaičių Klemensas 
išjojo nakčia į savo būrį.

1947 10 20 Riešutas su Mažyliu atėjo 
Svilonių k. (dabar – Užusalių sen., Jona-
vos raj.), pas savo pusbrolį Paškauską. 
Tą naktį miegojo pasJuozą Damaracką. 
Jie buvo išduoti. Kitą rytą Jonavos stri-
bai apsupo kaimą, padegė namą, prasi-
dėjo susišaudymas. Jiedu puolė iš tro-
bos ir traukėsi į laukus, kad nepadarytų 
bėdos juos priglaudusiems. Prie mo-
kyklos Klemensą pagavo priešo kulka. 
Jam vėl sužeidė kojas. Matydamas, kad 
negali bėgti ir neišvengiamai paklius į 
kareivių rankas, Klemensas nusišovė. 
Kartu žuvo ir Mažylis, manoma, kad ir 
jis sužeistas nusišovė. 

Jų kūnus nuvežė į Jonavą ir įmetė 
į milicijos sandėliuką. Po atpažinimo 
dar porą dienų kūnai ten gulėjo, kol 
stribai sumanė juos užkasti. Jonavoje 
buvo turgaus diena. Tie įsakė Riešuto 
pusbroliui Paškauskui, atvažiavusiam į 
Jonavą, vykti kartu. Paėmė partizanų 
kūnus, įdėjo į vežimą ir nuvežė prie 
Neries, kur pakrantėje juos užkasė. 

Vėliau partizanų palaidojimo vieto-
je įrenginėjo paplūdimį, stumdė smėlį, 
buvo dideli Neries potvyniai. Sako, 
žmonės matė to paplūdimio statybos 
metu iškastas kaukoles, tačiau neži-
noma, kur jos užkastos. Jau atgimimo 
metu bandė ieškoti tos vietos, tačiau 
nieko nerado... 

PAMINKLAS 
PARTIZANO MOTINAI

LPKS Kauno skyriaus iniciatyva 
ir lėšomis 2005 m. pabaigoje Domei-
kavoje, Kauno r., naujosios Lietuvos 
Kankinių bažnyčios šventoriuje, iš-
kilo paminklas partizano Motinai. 
Pamink lo autorius Adolfas Teresius. 
Tai Jos savo sūnų, dukterų širdy-
se įžiebė niekada išblėstantį meilės 
Tėvynei, gimtajam kraštui žiburėlį. 
Tada monsinjoras Alfonsas Svarins-
kas kalbėjo: „Yra daug pavyzdžių, 
kai partizaninėje kovoje žuvo daug 
brolių ir seserų iš vienos šeimos. Štai 
prie Luokės žuvo septyni broliai Va-
siliauskai. Prie Šilavoto (Prienų r.) 
– penki broliai ir sesuo Sanvaičiai, o 
kitus penkis KGB nukankino. Mo-
tina išprotėjo. Kaimynai ją slapstė, 
maitino ir globojo. Ukmergės apskr., 
Siesikų vlsč. (dabar Taujėnų sen.), 
Aukštuolių kaime, gyveno katalikiš-
ka Katliorių šeima, o jos penki bro-
liai partizanai žuvo už Lietuvos lais-
vę. O kiek tokių tragiškų aukų buvo 
Lietuvoje?!“. 


